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السالم عليكم .يسوع بشر بملكوت هللا ومغفرة الخطايا مهما كانت .وأرسل تالميذه إلى العالم ليشهدوا لهذه

النعمة بإسمه .فالمسيحي هو خادم يسوع المخلص وممثله لكل الناس حوله .هذه هي عظتنا اليوم؛ وهي
في إنجيل لوقا ،االصحاح  10وااليات  1الى  .12اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح.

الر ُّب سب ِعين آخ ِرين أَيضاً وأَرسَلهم ا ْثني ِن ا ْثني ِن أَمام وج ِه ِه ِإَلى ُك ِل م ِدين ٍة ومو ِ
ِ
ض ٍع َح ْي ُث
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طلُبوا ِمن ر ِب اْلح ِ
ِ
َكان هو م ْزِمعاً أ ِ
ِ
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ِ
َن
صاد أ ْ
ْ
ص َاد َكث ٌ
ير َوَلك َّن اْلَف َعَل َة َقليلُو َنَ .فا ْ ُ ْ َ
َن َيأْت َيَ .فَق َ
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ال َل ُه ْم :إ َّن اْل َح َ
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ِ
ِ
ِ ِ
ُي ْرِسل َفعَل ًة ِإَلى حص ِادِه .ا ْذ َه ُبواَ .ها أ ََنا أ ُْرِسُل ُكم ِم ْثل حمالَ ٍن َب ْي َن ِذَئ ٍ
َح ِذَي ًة
اب .الَ تَ ْحمُلوا كيساً َوالَ م ْزَوداً َوالَ أ ْ
َ َ
ْ َ ُْ
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َحد في الط ِر ِ
اك ْاب ُن
يقَ .وأ ُّ
َي َب ْيت َد َخْلتُ ُموهُ َفُقوُلوا أ ََّوالًَ :سالَ ٌم ل َه َذا اْل َب ْيتَ .فِإ ْن َك َ
ان ُهَن َ
َوالَ تُ َسل ُموا َعَلى أ َ
َن اْلَف ِ
ِ ِِ
السالَ ِم ي ِح ُّل سالَم ُكم عَلي ِه وإِالَّ َفير ِجع ِإَلي ُكم .وأ َِق ِ ِ
ِين ِم َّما ِع ْن َد ُه ْم أل َّ
اع َل
ين َو َش ِارب َ
يموا في َذل َك اْل َب ْيت آكل َ
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اشُفوا
وك ْم َف ُكلُوا ِم َّما ُيَقَّد ُم َل ُك ْمَ .و ْ
وها َوَقِبلُ ُ
ُج َرتَ ُه .الَ تَْنتَقلُوا م ْن َب ْيت ِإَلى َب ْيتَ .وأََّيةُ َمد َينة َد َخْلتُ ُم َ
ُم ْستَح ٌّق أ ْ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
اْلمرضى َّال ِذ ِ
اخ ُر ُجوا ِإَلى
وها َوَل ْم َيْقَبلُ ُ
وك ْم َف ْ
يها َوُقولُوا َل ُه ْمَ :قد ا ْقتَ َر َب م ْن ُك ْم َمَل ُك ُ
َ
َْ َ
وت هللاَ .وأََّيةُ َمد َينة َد َخْلتُ ُم َ
ين ف َ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اعَل ُموا َه َذا أََّن ُه َق ِد ا ْقتَ َر َب ِم ْن ُك ْم
ض ُه َل ُك ْمَ .وَلك ِن ْ
َش َو ِارِع َها َوُقوُلواَ :حتَّى اْل ُغ َب ُار الذي َلص َق ِب َنا م ْن َمد َينت ُك ْم َن ْنُف ُ
وت هللاِ .وأَُقول َل ُكم ِإَّنه ي ُكو ُن لِس ُد ِ ِ
احِت َماالً ِم َّما لِِتْل َك اْل َمِد َين ِة.
َمَل ُك ُ
وم في َذل َك اْل َي ْو ِم َحاَل ٌة أَ ْكثَ ُر ْ
َ ُ ْ َُ
َ َ
هذه كلمة الرب يسوع المسيح
ِ
امه ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان عزم أن يذهب
ين تلميذ َ
آخ ِر َ
َّن َس ْبع َ
يسوع َعي َ
َم َ
ين َوأ َْرَسَل ُه ُم ا ْثَن ْي ِن ا ْثَن ْي ِن أ َ
إليه .كان يعرف أن الناس سيعارضونهم بصفتهم رسله فال يريدون ان يأتي يسوع الى مدنهم .األسلوب ما

ان
ضوا يسوع ِبالَ َس َب ٍبَ .ي ُسوعُ َك َ
تغير .كم من واحد فينا أهله رفضوه بسبب إيمانه بيسوع المسيح .فهم َي ْب َغ ُ
ِ
ِِ
َّ
ض وُك َّل ضع ٍ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ٍ
ف ِفي
َي ُ
ط ُ
ُ ْ
وف اْل ُم ُد َن ُكل َها َواْلُق َرى ُي َعل ُم في َم َجامع َها َوَي ْك ِرُز بب َش َارة اْل َمَل ُكوت َوَي ْشفي ُك َّل َم َر َ
ِ
َّ ِ
ِ
ير َوَل ِك َّن اْلَف َعَل َة َقلِيلُو َن .الوقت عاجل .العالم يتقدم بأديانه
ص َاد َكث ٌ
الش ْعب .والرب يسوع قال لتالميذه إ َّن اْل َح َ
وعلومه وقواه بسرعة دون أن يعرف إلى أين يتجه .كل اختراعاته وعلومه ازدت فيه جفافا روحي .فتكاثرت
الحروب والكوارث واالم ارض واإلرهاب ومعظم هذه المأساة يصنعها كثيروهم باسم هللا وحتى باسم يسوع...
الكارزة باالنجيل ليست ببالغة الكالم أو التهديد ،بل بقوة هللا الذي هو يعطي هذه الخدمة للذين يختارهم
ويأهلهم ويرسلهم بوعد أنه معهم الى إنتهاء الزمان .حمالَ ٍن َب ْي َن ِذَئ ٍ
اب .يسوع كان في طريقه الى أورشليم
ُْ
عالما بما كان ينتظره فيها من آالم وفي التالي :الصليب ،ومع هذا أرسل تالميذه ليعدوا له الدخول الى

القرى وكل مكان كان البد أن يمر به ليشفي مرضاهم ويخرج الشياطين من المسكونين بها .والرب أرسل

تالميذه برسالة سالم وأعطاهم تعليمات واضحة .هو المعلم هم التالميذ .هم الخراف هو الراعي .وضيفتهم

أن يسمعوا ويعملوا بما قاله سيدهم .والرب يسوع أرسلهم بأعظم سالح وهو إسمه وكلمته .عكس األنبياء
الكذبة الذي يحبون القوة والمجد من الناس ويفرضون عليهم سنتهم ودينهم.
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ون ُكم ِبِث َي ِ
اب
احتَ ِرُزوا م َن األ َْنِب َياء اْل َك َذَبة الذ َ
اب اْل ُح ْمالَ ِن َوَلكَّن ُه ْم م ْن َداخل ذَئ ٌ
يسوع خذرنا في اإلنجيلْ :
ين َيأْتُ َ ْ
ِ
ِ ِ
ون ُه ْم .وكالم يسوع تحقق .يقول في االنجيل :إنتبهوا لما تسمعون .والتحذير جاء
َخاطَف ٌة .م ْن ث َم ِارِه ْم تَ ْع ِرُف َ
بفم الرسول بولس :احذروا أن يوقعكم أحد فريسة بالفلسفة والغرور الباطل عمال بتقاليد الناس ومبادئ

العالم مما ال يوافق المسيح فإنه ،فيه جسديا يحل هللا بكل ملئه وأنتم مكملون فيه .ويسوع ينادي الناس أن

يتوبوا ويآمنوا باالنجيل .ونحن سفراء يسوع نتوسل بالنيابة عن الرب منادين :تصالحوا مع هللا .الرب يسوع

لم يتنبأ عن أي نبي صالح يأتي من بعده .ولمذا يعمل هذا وهو يسوع الذي معناه هللا المخلص الذي خرج
من هللا وظهر في جسد إنسان؟
عند الرب يسوع الحل .هو الحق الذي يحرر ويطهر ويفرح .عنده الشفاء والغفران لجميع الخطايا .كلمة
الرب هي روح وحياة وهي تغير االنسان من الطبيعة الوحشية إلنسان السالم والصواب وإنسان كامل .منذ

قديم الزمان بل منذ سقوط آدم في الخطية البشرية تشتاق للسالم .والعالم ما عرف سالم الى اليوم .بالطبع
يوجد سالم في العالم من أديان وعلوم وما يشبه ذلك .لكن ليس السالم الذي هو من هللا ومع هللا .يسوع
ِ
يك ْمَ .ل ْي َس َك َما ُي ْع ِطي
ُع ِط ُ
ك َل ُك ْم .سالَمي أ ْ
رئيس السالم هو يعطينا هذا السالم .طمأننا بقوله :سالَماً أ َْت ُر ُ
وب ُك ْم َوالَ تَ ْرَه ْب .كل من ذاق سالم يسوع فهو ذاق سالم هللا ومحبة هللا
ضَ
ُع ِط ُ
يك ْم أ ََنا .الَ تَ ْ
اْل َعاَل ُم أ ْ
ط ِر ْب ُقلُ ُ
وفرحه العظيم هو أن هللا يعرفه بإسمه.

اع َنا تَ َح َّمَل َها
َح َزَان َنا َح َمَل َها َوأ َْو َج َ
هذا السالم له ثمن :كان بآالم يسوع إبن هللا كما تنبأ به النبي إشعياء :أ ْ
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َ َ َ ُْ
ض ُروباً م َن َّ َ َ
َوَن ْح ُن َحس ْب َناهُ ُم َ
اح ٍد ِإَلى َ ِ ِ
الر ُّب وضع عَلي ِه ِإ ْثم ج ِم ِ
سالَ ِم َنا عَلي ِه وبِحب ِِره ُش ِف َيناُ .كُّل َنا َك َغ َن ٍم ضَلْل َناِ .مْلَنا ُك ُّل و ِ
يعَنا .هذا
َ
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ط َايا َف َن ْح َيا حياة اْلِب ِر.
وت َع ِن اْل َخ َ
هو الثمن .يسوع َح َم َل ُه َو َنْف ُس ُه َخ َ
طا َي َانا في َج َسده َعَلى اْل َخ َش َبة ل َك ْي َن ُم َ
لما الشخص يقبل يسوع إبن هللا ربا ومخلصا في حياته يعترف بهذه الحقيقة ،أنه كان في ظالم فصار في
نور المسيح يسوع؛ كان كخروف ضال وَل ِكَّنه وجد الطريق اآلن ِإَلى ر ِ
اعي نفسه و ِ
حارس َها .صحيح .الناس
َ
َ
َ
َ
عطشانة للسالم وراحة الضمير والحرية ،عطشانة للضمان لهم وألوالدهم .االنسان عطشان للحياة.
وكل من هو عطشان للحق والسالم والحرية والمحبة فليأت االن الى يسوع المسيح الحي يجد فيه الحياة
ووعد األبدية في المجد .هذا ليس دين .الحقيقة الدين ما يقدر يضمن لك شيء .العكس .يسلب حريتك

ويوضعك في الخوف وعدم اليقين والرجاء .أنت وزهرك .فتكثر االعمال والكالم مثل االخرين وتضن أنك

على حق حتى تستيقظ وتجبر نفسك بعيدا عن الحق .ما العمل؟ العمل هو السماع ليسوع الحي .ال غير.

ال أحد مهما تقول الناس عليه يقدر يغيث وال يرحم .وال احد تكلم كما تكلم يسوع وال يعمل األعمال اللي

عملها يسوع .يقول في االنجيل :إن عطش أحد فليأت إلي ويشرب وكما قال الكتاب ،فمن آمن بي تجري
ِ
ين والثَِّقيلِي األَحم ِ
ِ
ال َوأ ََنا
من داخله أنهار ماء حي .تعال الى الذي يقول أيضا :تَ َعاَل ْوا ِإَل َّي َيا َجم َ
يع اْل ُم ْت َعب َ َ
َْ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اح ًة لِ ُنُف ِ
َن ِن ِ
يح ُك ْمِ .ا ْح ِملُوا ِن ِ
وس ُك ْم .أل َّ
يري َهِي ٌن
يري َعَل ْي ُك ْم َوتَ َعل ُموا مني ألَني َوِد ٌ
يع َو ُمتََواض ُع اْلَقْلب َفتَج ُدوا َر َ
أ ُِر ُ
ِ
ِ ِ
يف .وصية يسوع إبن هللا هي المحبة .الن هللا محبة وكل من يحب فهو من هللا اآلب.
َوح ْملي َخف ٌ
هللا أرسل إبنه الى العالم للسالم وليخص العالم به .عند والدة يسوع من العذراء سبح المالئكة هللا قائلين:

المجد هلل في األعالي وعلى األرض السالم وبالناس المسرة .نعم .المجد هلل الذي صالحنا مع نفسه بإبنه
كما هو مكتوب في االنجيل وفي قلوبنا :فبما أننا قد تبررنا على أساس اإليمان صرنا في سالم مع هللا

بربنا يسوع المسيح .هذه بشارة االنجيل .إنجيل السالم وإنجيل الحق وإنجيل الخالص وإنجيل هللا وإنجيل
ِِ
ع َرب َِنا الذي أعطانا هو السالم والحق أن نكون أوالد
يسوع .هللا أمين وهو دعانا الى الشركة مع ْابنه َي ُسو َ
صيروا أَوالَد َّ ِ
َي اْلمؤ ِمنون ِب ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
طاناً أ ِ
ين ُولِ ُدوا َل ْي َس ِم ْن
َع َ
َن َي ُ ْ َ
اه ْم ُسْل َ ْ
اسمه .اَلذ َ
ين َقِبلُوهَُ ،فأ ْ
هللا أي ُك ُّل الذ َ
ط ُ
َّللا أ ِ ُ ْ ُ َ ْ
َّللاِ .هذا مكتوب في االنجيل وفي قلوبنا.
َد ٍم َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َج َس ٍد َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َر ُج ٍل َب ْل ِم َن َّ
ِ
السالَ ِم ي ِح ُّل سالَم ُكم عَلي ِه وإِالَّ
ِ
َويسوع أَمر تالميذه أن يُقولُوا أ ََّوالًَ :سالَ ٌم ل َه َذا اْل َب ْيتَ .فِإ ْن َك َ
ان ُهَن َ
اك ْاب ُن َّ َ
َ ُ ْ َْ َ
ِ
ِ
ِ ِِ
َفير ِجع ِإَلي ُكم .وأ َِق ِ ِ
ِين ِم َّما ِع ْن َد ُه ْم أل َّ
ُج َرتَ ُه .يسوع نزع من
ين َو َش ِارب َ
يموا في َذل َك اْل َب ْيت آكل َ
َن اْلَفاع َل ُم ْستَح ٌّق أ ْ
َْ ُ ْ ْ َ ُ
تالميذه ومنا التقييد والممنوع بخصوص االكل المعتبر حالل وحرام عند الناس والرب يسوع ربط العمل

بالضيافة التي هي راتبهم .إن كان ممكنا ،فمادام األمر يتعلق بكم عيشوا في سالم مع جميع الناس .وإال

فليرجع سالمك لك .نحن نبشر بإنجيل هللا ونحدم من كل قلبنا .إذا كان عملنا وتعليمنا غير مقنع لهم وبال
تقدير ،نتركهم لحالهم .الرب يعرف خاصته.
يسوع أعطى وصايا واضحة لتالميذه .أنهم يمشوا يبشروا الناس في مدنهم وإذا جبروا إبن سالم ضيفهم،
يبقوا عنده وما يمشوا من منزل لمنزل .من يحب يسمع كالم التالميذ يجي للبيت الموجودين فيه .هناك

اجتماع ،هناك كنيسة في البيت ،للصالة والسماع لكلمة هللا ودراستها .قبل صعوده الى السماء الرب يسوع
اآلب و ِ
ِ
ِ
ِ
وهم ِباس ِم ِ
الرو ِح
اال ْب ِن َو ُّ
له المجد أعطى لتالميذه االمر وقال لهمَ :فا ْذ َه ُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
يع األ َُم ِم َو َعم ُد ُ ْ ْ
َ
ظوا ج ِميع ما أَوصيتُ ُكم ِب ِه وها أَنا مع ُكم ُك َّل األَيَّا ِم ِإَلى ْان ِقض ِ
ِ
اْلُق ُد ِ
اء َّ
الد ْه ِر .الرب يسوع
وه ْم أ ْ
َ
سَ .و َعل ُم ُ
َن َي ْحَف ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ
حذر تالميذه واحنا معهم أن في العالم يكون لهم ولنا الضيق والعناد من أجل إسمه .فقالَ :ق ْد َكَّل ْمتُ ُك ْم ِب َه َذا
ِ
ِ
ِ
ِ
يق َوَل ِك ْن ِثُقوا :أ ََنا َق ْد َغَل ْب ُت اْل َعاَل َم .يسوع غلب العالم وغلب
ل َي ُكو َن َل ُك ْم ف َّي سالَ ٌم .في اْل َعاَل ِم َس َي ُكو ُن َل ُك ْم ض ٌ
إبليس وغلب الموت .هذا هو يسوع المسيح الذي نؤمن به ونبشر به.

ونحن ال نستحي باالنجيل النه قدرة هللا للخالص لكل من يؤمن .هللا ي ِريد أ َّ ِ
يع َّ ِ
صو َن َوإَِلى
ُ ُ
َن َجم َ
الناس َي ْخُل ُ
ِ
طوِ
ِ
اس ِ
م ْع ِرَف ِة اْل َح ِق ُيْقِبُلو َن ألََّن ُه ُي َ ِ
ِ
الن ِ
احٌد َب ْي َن هللاِ َو َّ
يح َّال ِذي َب َذ َل َنْف َس ُه
اإل ْن َس ُ
ان َي ُسوعُ اْل َمس ُ
وج ُد إَل ٌه َواحٌد َوَوسي ٌ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ول
ف ْدَي ًة أل ْ
َجل اْل َجمي ِع .الرب نفسه قال بفم النبي إرميا :ألَني َع َرْف ُت األَْف َك َار التي أ ََنا ُمْفتَكٌر ِب َها َع ْن ُك ْم َيُق ُ
الر ُّب أَ ْف َكار سالَ ٍم الَ َش ٍر أل ِ
ِ
ونِني وتَ ْذ َه ُبو َن وتُ ُّ ِ
ونِني
َّ
َس َم ُع َل ُك ْمَ .وتَ ْ
طلُُب َ
ْ
صلو َن إَل َّي َفأ ْ
اءَ .فتَ ْد ُع َ َ
َ َ
َ َ
ُعط َي ُك ْم آخ َرةً َوَر َج ً
ونِني ِب ُك ِل َقْل ِب ُك ْم.
ونِني ِإ ْذ تَ ْ
طلُُب َ
َفتَ ِج ُد َ
يسوع أرسل تالميذه مثل حمالن .لطفاء ومسالمين ومساعدين لالخرين .ال ليفرضوا االيمان على الناس

بالسيف وال ليستولوا على ملكياتهم .مسيحيون كثيرون راحوا برسالة هللا ألماكن بعيدة خطيرة في العالم .هللا
كان ضامن معيشتهم اليومية وكان معهم .كما عمل مع بني إسرائيل في صحراء سيناء بعدما أخرجهم من
أرض العبودية في مصر .قال لهم آنذاكَ :فَقد ِسرت ِب ُكم أَرب ِعين سن ًة ِفي الب ِري ِ
َّة ْلم تَْبل ِث َي ُاب ُك ْم َع ْلي ُك ْم َوَن ْعُل َك
ْ ْ ُ ْ َْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ين أ َْرسْلتُ ُكم ِبالَ ِك ٍ
يس َوالَ ِم ْزَوٍد
ْلم تَْبل َعلى ِر ْجل َك .والرب يسوع له المجد قال نفس الكالم لتالميذه يوما :ح َ َ ْ
والَ أ ِ ٍ
َع َوَزُك ْم َشي ٌء؟ َفَقالُوا :الَ .ولنا أيضا الشهادة أن الرب يسوع الي هو أمين.
َحذَية َه ْل أ ْ
َ ْ
ْ
طبعا هناك من استغلوا إسم الرب يسوع لمصلحتهم والتحكـم على الملكيات وفرضوا العقيدة المسيحية على
ول لِيَ :يا َر ُّب َيا َر ُّب
الناس وحاربوا رافعين الصليب .والرب يسوع المسيح إبن هللا قالَ :ل ْي َس ُك ُّل َم ْن َيُق ُ
ِ ِ
السماو ِ
يرو َن َس َيُقولُو َن لِي ِفي َذلِ َك اْل َي ْومِ:
اتَ .ب ِل َّال ِذي َيْف َع ُل ِإ َرَاد َة أَِبي َّال ِذي ِفي َّ
َي ْد ُخ ُل َمَل ُك َ
الس َم َاوات؛ َكث ُ
وت َّ َ َ
ِ ٍِ
ِ
ٍ ِ
اطين وب ِ
يا ر ُّب يا ر ُّب أََليس ِب ِ
ُص ِرُح َل ُه ْم:
ِاس ِم َك أ ْ
َ َ َ َ
َخ َر ْج َنا َشَي َ َ ْ
اسم َك تََنَّبأَْنا َوب ْ
َْ ْ
صَن ْع َنا ُقَّوات َكث َيرةً؟ َفح َينئذ أ َ
ِاسم َك َ
ط! ا ْذهبوا عِني يا َف ِ
ِإِني َلم أَع ِرْف ُكم َق ُّ
اعلِي ِ
اإل ْث ِم.
َُ َ َ
ْ ْ ْ
ونحن نقول :المجد هلل أبينا برينا يسوع إبنه الوحيد مخلصنا الحبيب الذي يصنع بنا هو إرادته .نعم .يسوع

يقول عن المؤمنين الذين يحبونه :أنتم ملح ،أنتم نور العالم ،أنتم أحبائي ،أنت خرافي ،أنتم أوالد هللا االب.
أنتم في العالم وليستم من العالم .لهذا يا إخوتى الَ تُ َش ِ
اكُلوا َه َذا َّ
الد ْه َر َب ْل تَ َغي َُّروا َع ْن َش ْكلِ ُك ْم ِبتَ ْج ِد ِيد أَ ْذ َه ِان ُك ْم
ِ
ِ
ضَّي ُة اْل َك ِ
الصالِح ُة اْلمر ِ
ِ
الر ِب ُك َّل ِح ٍ
ين ولِ َي ُك ْن ِحْل ُم ُك ْم َم ْع ُروفاً ِع ْن َد
امَل ُة .واِ ْف َر ُحوا ِفي َّ
لتَ ْختَِب ُروا َما ه َي ِإ َرَادةُ هللا َّ َ َ ْ
الصالَ ِة و ُّ ِ
اء مع ُّ
الن ِ
َج ِمي ِع َّ
الش ْك ِر لِتُ ْعَل ْم ِطْل َباتُ ُك ْم
اسَّ .
يب .الَ تَ ْهتَ ُّموا ِب َش ْي ٍءَ ،ب ْل ِفي ُك ِل َش ْي ٍء ِب َّ
الر ُّب َق ِر ٌ
الد َع َ َ
َ
ِ
ِ
ع .آمين .سالَم َعَلى ِ
اإل ْخ َوِة
َل َدى هللاِ َو َسالَ ُم هللاِ َّال ِذي َيُفو ُق ُك َّل َعْق ٍل َي ْحَف ُ
وب ُك ْم َوأَ ْف َك َارُك ْم في اْل َمسي ِح َي ُسو َ
ظ ُقلُ َ
َ ٌ
ان ِم َن هللاِ ِ
ِِ
يم ٍ
ع اْل َم ِسي ِح .آمين.
اآلب َو َّ
الر ِب َي ُسو َ
َو َم َحَّبةٌ بإ َ

