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إلى العالم ليشهدوا لهذه  تالميذهأرسل و . الخطايا مهما كانت مغفرة و ملكوت هللا ب  بشريسوع السالم عليكم. 
وهي   ؛عظتنا اليوم ي ه هلكل الناس حوله. هذ ه ممثلو ص المخل  خادم يسوع المسيحي هو فسمه. إالنعمة ب

 . اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح.  12الى  1وااليات   10في إنجيل لوقا، االصحاح 

ِديَنٍة َوَمْوِضٍع َحْيُث  َوَبْعَد َذِلَك َعيََّن الرَّبُّ َسْبِعيَن آَخِريَن َأْيضًا َوَأْرَسَلُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن َأَماَم َوْجِهِه ِإَلى ُكلِ  مَ 
َربِ  اْلَحَصاِد َأْن َن ُهَو ُمْزِمعًا َأْن َيْأِتَي. َفَقاَل َلُهْم: ِإنَّ اْلَحَصاَد َكِثيٌر َوَلِكنَّ اْلَفَعَلَة َقِليُلوَن. َفاْطُلُبوا ِمْن َكا

ْحِمُلوا ِكيسًا َواَل ِمْزَودًا َواَل َأْحِذَيًة  ُيْرِسَل َفَعَلًة ِإَلى َحَصاِدِه. ِاْذَهُبوا. َها َأَنا ُأْرِسُلُكْم ِمْثَل ُحْماَلٍن َبْيَن ِذَئاٍب. اَل تَ 
ِإْن َكاَن ُهَناَك اْبُن  َواَل ُتَسلِ ُموا َعَلى َأَحٍد ِفي الطَِّريِق. َوَأيُّ َبْيٍت َدَخْلُتُموُه َفُقوُلوا َأوَّاًل: َساَلٌم ِلَهَذا اْلَبْيِت. فَ 

اَلِم َيِحلُّ َساَلُمُكْم َعَلْيِه َوِإالَّ َفَيْرجِ  ُع ِإَلْيُكْم. َوَأِقيُموا ِفي َذِلَك اْلَبْيِت آِكِليَن َوَشاِرِبيَن ِممَّا ِعْنَدُهْم أَلنَّ اْلَفاِعَل  السَّ
ُم َلُكْم. ُمْسَتِحقٌّ ُأْجَرَتُه. اَل َتْنَتِقُلوا ِمْن َبْيٍت ِإَلى َبْيٍت. َوَأيَُّة َمِديَنٍة َدَخْلُتُموَها َوَقِبُلوُكْم َفُكُلوا  َواْشُفوا ِممَّا ُيَقدَّ

ْم َيْقَبُلوُكْم َفاْخُرُجوا ِإَلى اْلَمْرَضى الَِّذيَن ِفيَها َوُقوُلوا َلُهْم: َقِد اْقَتَرَب ِمْنُكْم َمَلُكوُت هللِا. َوَأيَُّة َمِديَنٍة َدَخْلُتُموَها َولَ 
ُفُضُه َلُكْم. َوَلِكِن اْعَلُموا َهَذا َأنَُّه َقِد اْقَتَرَب ِمْنُكْم  َحتَّى اْلُغَباُر الَِّذي َلِصَق ِبَنا ِمْن َمِديَنِتُكْم َننْ  َشَواِرِعَها َوُقوُلوا:

 اْلَمِديَنِة.  َمَلُكوُت هللِا. َوَأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه َيُكوُن ِلَسُدوَم ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َحاَلٌة َأْكَثُر اْحِتَمااًل ِممَّا ِلِتْلكَ 

 هذه كلمة الرب يسوع المسيح 

عزم أن يذهب ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان  آَخِريَن َوَأْرَسَلُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن َأَماَمه تلميذ  َعيََّن َسْبِعينَ يسوع  
ما   األسلوب . ون ان يأتي يسوع الى مدنهميريد  الهم بصفتهم رسله فونضسيعار الناس   أنيعرف . كان  إليه

َكاَن   َيُسوعُ . ِباَل َسَببٍ   سوعيا ْبَغُضو فهم يَ . بسبب إيمانه بيسوع المسيحتغير. كم من واحد فينا أهله رفضوه 
ُكلَّ ُضْعٍف ِفي َيُطوُف اْلُمُدَن ُكلََّها َواْلُقَرى ُيَعلِ ُم ِفي َمَجاِمِعَها َوَيْكِرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت َوَيْشِفي ُكلَّ َمَرٍض وَ 

ْعبِ  بأديانه  يتقدم العالم  .عاجل قت الو ِإنَّ اْلَحَصاَد َكِثيٌر َوَلِكنَّ اْلَفَعَلَة َقِليُلوَن. قال لتالميذه يسوع الرب . و الشَّ
فتكاثرت . فيه جفافا روحي ت د از ن يعرف إلى أين يتجه. كل اختراعاته وعلومه وعلومه وقواه بسرعة دون أ

 يسوع...   باسمهللا وحتى  باسم  هميصنعها كثيرو  المأساةمعظم هذه و  واإلرهاب ض الحروب والكوارث واالمرا

هذه الخدمة للذين يختارهم  يعطي هو الذي  بقوة هللابل التهديد،  وأكالم باالنجيل ليست ببالغة ال ةز ار كلا
كان في طريقه الى أورشليم  يسوع  ُحْماَلٍن َبْيَن ِذَئاٍب.م الى إنتهاء الزمان. همعأنه  ويأه لهم ويرسلهم بوعد 

ليعدوا له الدخول الى أرسل تالميذه عالما بما كان ينتظره فيها من آالم وفي التالي: الصليب، ومع هذا 
 أرسلوالرب . ليشفي مرضاهم ويخرج الشياطين من المسكونين بها القرى وكل مكان كان البد أن يمر  به

وضيفتهم  . هو الراعي  هم الخرافهم التالميذ.  هو المعلم. واضحة تعليمات  اهمأعطو  سالمبرسالة  هتالميذ 



عكس األنبياء  .وكلمته هو إسمهو أعظم سالح بهم  أرسلالرب يسوع و  .سيدهم  هما قاليسمعوا ويعملوا ب أن
 . ويفرضون عليهم سنتهم ودينهم الكذبة الذي يحبون القوة والمجد من الناس

اْحَتِرُزوا ِمَن اأَلْنِبَياِء اْلَكَذَبِة الَِّذيَن َيْأُتوَنُكْم ِبِثَياِب اْلُحْماَلِن َوَلِكنَُّهْم ِمْن َداِخٍل ِذَئاٌب نجيل: اإلفي  خذرنايسوع 
  جاءوالتحذير  .ن إنتبهوا لما تسمعو يقول في االنجيل: وكالم يسوع تحقق.  . َخاِطَفٌة. ِمْن ِثَماِرِهْم َتْعِرُفوَنُهمْ 

  ومبادئحذروا أن يوقعكم أحد فريسة بالفلسفة والغرور الباطل عمال بتقاليد الناس اسول بولس: الر بفم 
أن   يسوع ينادي الناسو . وأنتم مكملون فيه فيه جسديا يحل هللا بكل ملئه ،فإنه مما ال يوافق المسيح العالم

الرب يسوع . منادين: تصالحوا مع هللا الرب نتوسل بالنيابة عن يسوع    سفراء ونحن يتوبوا ويآمنوا باالنجيل.
عناه هللا المخلص الذي خرج . ولمذا يعمل هذا وهو يسوع الذي ميأتي من بعدهصالح لم يتنبأ عن أي نبي 

 من هللا وظهر في جسد إنسان؟  

.  يسوعالرب  عند  ة  كلم. الغفران لجميع الخطاياعنده الشفاء و هو الحق الذي يحرر ويطهر ويفرح. الحل 
منذ   .إنسان كاملو  نسان السالم والصواب إلمن الطبيعة الوحشية  االنسان تغير   هيو هي روح وحياة  الرب 

والعالم ما عرف سالم الى اليوم. بالطبع  سالم. لل تشتاق البشرية   بل منذ سقوط آدم في الخطية قديم الزمان
يسوع  مع هللا. الذي هو من هللا و لكن ليس السالم لك. يشبه ذ وما   علوممن أديان و يوجد سالم في العالم 

ساَلمًا َأْتُرُك َلُكْم. ساَلِمي أُْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما ُيْعِطي  ننا بقوله: أطمالسالم. هذا يعطينا هو  رئيس السالم  
محبة هللا  هللا و  سالممن ذاق سالم يسوع فهو ذاق كل . اْلَعاَلُم أُْعِطيُكْم َأَنا. اَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكْم َواَل َتْرَهْب 

 أن هللا يعرفه بإسمه.   هو العظيم هوفرح

َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها َوَأْوَجاَعَنا َتَحمََّلَها  كما تنبأ به النبي إشعياء:  إبن هللاآالم يسوع بكان  هذا السالم له ثمن: 
ِ َوَمْذُلواًل َوُهَو  َمْجُروٌح أَلْجِل َمَعاِصيَنا َمْسُحوٌق أَلْجِل آَثاِمَنا. َتْأِديُب  َوَنْحُن َحِسْبَناُه ُمَصابًا َمْضُروبًا ِمَن َّللاَّ

هذا   َع َعَلْيِه ِإْثَم َجِميِعَنا.َساَلِمَنا َعَلْيِه َوِبُحُبِرِه ُشِفيَنا. ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َطِريِقِه َوالرَّبُّ َوَض 
.  حياة اَياَنا ِفي َجَسِدِه َعَلى اْلَخَشَبِة ِلَكْي َنُموَت َعِن اْلَخَطاَيا َفَنْحَيا َحَمَل ُهَو َنْفُسُه َخَطايسوع هو الثمن.  ْلِبرِ 

عترف بهذه الحقيقة، أنه كان في ظالم فصار في  لما الشخص يقبل يسوع إبن هللا ربا ومخلصا في حياته ي 
الناس  صحيح.  َها.حارسِ وَ  نفسهاآلَن ِإَلى َراِعي  طريق وجد ال هَلِكنَّ و  َضال   خروفنور المسيح يسوع؛ كان ك 

 . عطشان للحياةاالنسان . لهم وألوالدهم، عطشانة للضمان والحرية عطشانة للسالم وراحة الضمير

المسيح الحي يجد فيه الحياة  يسوع أت االن الى فليوالحرية والمحبة  والسالمللحق  وكل من هو عطشان 
  سلب حريتكالعكس. يفي المجد. هذا ليس دين. الحقيقة الدين ما يقدر يضمن لك شيء.  األبديةووعد 

وزهرك. فتكثر االعمال والكالم مثل االخرين وتضن أنك  أنت . ويوضعك في الخوف وعدم اليقين والرجاء
. ال غير  لسماع ليسوع الحي.العمل هو ا على حق حتى تستيقظ وتجبر نفسك بعيدا عن الحق. ما العمل؟



تكلم كما تكلم يسوع وال يعمل األعمال اللي  . وال احد يغيث وال يرحمال أحد مهما تقول الناس عليه يقدر 
إن عطش أحد فليأت إلي ويشرب وكما قال الكتاب، فمن آمن بي تجري  عملها يسوع. يقول في االنجيل: 

ِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا  َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتعَ أيضا:  تعال الى الذي يقول. من داخله أنهار ماء حي
ُفوِسُكْم. أَلنَّ ِنيِري َهيِ ٌن  ُأِريُحُكْم. ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِ ي ألَنِ ي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحًة ِلنُ 

  محبة وكل من يحب فهو من هللا اآلب.  . وصية يسوع إبن هللا هي المحبة. الن هللاَوِحْمِلي َخِفيفٌ 

من العذراء سب ح المالئكة هللا قائلين:  ة يسوع عند والد م وليخص العالم به. هللا أرسل إبنه الى العالم للسال
المجد هلل الذي صالحنا مع نفسه بإبنه نعم. . وعلى األرض السالم وبالناس المسرة المجد هلل في األعالي
أننا قد تبررنا على أساس اإليمان صرنا في سالم مع هللا   قلوبنا: فبماوفي   االنجيلكما هو مكتوب في 

م وإنجيل الحق وإنجيل الخالص وإنجيل هللا وإنجيل  إنجيل السال .االنجيل هذه بشارة.  بربنا يسوع المسيح
الحق أن نكون أوالد  السالم و الذي أعطانا هو  اْبِنِه َيُسوَع َربِ َنا دعانا الى الشركة مع  هوهللا أمين و . يسوع

ِ َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه. َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا َأْن ، ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوهُ هللا أي  َيِصيُروا َأْواَلَد َّللاَّ
.ِ  هذا مكتوب في االنجيل وفي قلوبنا.  َدٍم َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد َواَل ِمْن َمِشيَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن َّللاَّ

اَلِم َيِحلُّ َساَلُمُكْم َعَلْيِه َوِإالَّ  َأوَّاًل: َسالَ  ُقوُلوامر تالميذه أن ي أَ يسوع وَ  ٌم ِلَهَذا اْلَبْيِت. َفِإْن َكاَن ُهَناَك اْبُن السَّ
يسوع نزع من  ُأْجَرَتُه.  َفَيْرِجُع ِإَلْيُكْم. َوَأِقيُموا ِفي َذِلَك اْلَبْيِت آِكِليَن َوَشاِرِبيَن ِممَّا ِعْنَدُهْم أَلنَّ اْلَفاِعَل ُمْسَتِحقٌّ 

ربط العمل   يسوعالرب و  عند الناس حالل وحرامالمعتبر االكل بخصوص  ممنوع والتقييد تالميذه ومنا ال
وإال   .عيشوا في سالم مع جميع الناس  فمادام األمر يتعلق بكم ،إن كان ممكنا .راتبهم يهالتي  بالضيافة 

  مقنع لهم وبالإذا كان عملنا وتعليمنا غير يرجع سالمك لك. نحن نبشر بإنجيل هللا ونحدم من كل قلبنا. فل
 . هخاصت الرب يعرف هم. النتركهم لح، تقدير

أنهم يمشوا يبشروا الناس في مدنهم وإذا جبروا إبن سالم ضي فهم،  . يا واضحة لتالميذهوصا يسوع أعطى 
. هناك  لموجودين فيهيجي للبيت ا التالميذ  ن يحب يسمع كالمنزل. موا عنده وما يمشوا من منزل لميبق

الرب يسوع  قبل صعوده الى السماء. كنيسة في البيت، للصالة والسماع لكلمة هللا ودراستهاهناك ،  اجتماع
وِح  لتالميذه االمر وقال لهم: له المجد أعطى  ُدوُهْم ِباْسِم اآلِب َوااِلْبِن َوالرُّ َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمِ 

ْهرِ   َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأْوَصْيُتُكْم ِبهِ َوَعلِ ُموُهمْ  اْلُقُدِس. الرب يسوع . َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّ
َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا : فقال. من أجل إسمه  لنا الضيق والعناد حذر تالميذه واحنا معهم أن في العالم يكون لهم و 

وغلب   يسوع غلب العالم. ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ ساَلٌم. ِفي اْلَعاَلِم َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق َوَلِكْن ِثُقوا: َأَنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلمَ 
   المسيح الذي نؤمن به ونبشر به. يسوع هذا هو. الموت  وغلب إبليس 



ُيِريُد َأنَّ َجِميَع النَّاِس َيْخُلُصوَن َوِإَلى  هللا . قدرة هللا للخالص لكل من يؤمنونحن ال نستحي باالنجيل النه 
َوالنَّاِس اإِلْنَساُن َيُسوُع اْلَمِسيُح الَِّذي َبَذَل َنْفَسُه  َمْعِرَفِة اْلَحقِ  ُيْقِبُلوَن أَلنَُّه ُيوَجُد ِإَلٌه َواِحٌد َوَوِسيٌط َواِحٌد َبْيَن هللِا 

ألَنِ ي َعَرْفُت اأَلْفَكاَر الَِّتي َأَنا ُمْفَتِكٌر ِبَها َعْنُكْم َيُقوُل  الرب نفسه قال بفم النبي إرميا: . ِفْدَيًة أَلْجِل اْلَجِميعِ 
ْم. َوَتْطُلُبوَنِني  ْفَكاَر َساَلٍم اَل َشرٍ  أُلْعِطَيُكْم آِخَرًة َوَرَجاًء. َفَتْدُعوَنِني َوَتْذَهُبوَن َوُتَصلُّوَن ِإَليَّ َفَأْسَمُع َلكُ الرَّبُّ أَ 

   َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلُبوَنِني ِبُكلِ  َقْلِبُكْم.

  على الناسيفرضوا االيمان ل ال . ين لالخرينساعد لطفاء ومسالمين وميسوع أرسل تالميذه مثل حمالن. 
  في العالم. هللاخطيرة ثيرون راحوا برسالة هللا ألماكن بعيدة ك . مسيحيون على ملكياتهم وايستوللوال بالسيف 

مع بني إسرائيل في صحراء سيناء بعدما أخرجهم من  . كما عمل وكان معهم اليومية  من معيشتهماضان ك
يَِّة لْم َتْبل ِثَياُبُكْم َعلْيُكْم َوَنْعُلَك  فَ : آنذاكقال لهم  أرض العبودية في مصر. َقْد ِسْرُت ِبُكْم َأْرَبِعيَن َسَنًة ِفي الَبرِ 

ِحيَن َأْرَسْلُتُكْم ِباَل ِكيٍس َواَل ِمْزَوٍد ا: قال نفس الكالم لتالميذه يوم له المجد الرب يسوع و  .لْم َتْبل َعلى ِرْجِلكَ 
 ي هو أمين.الشهادة أن الرب يسوع ال أيضاولنا . َوَزُكْم َشْيٌء؟ َفَقاُلوا: الَ َواَل َأْحِذَيٍة َهْل أَعْ 

ـم على الملكيات وفرضوا العقيدة المسيحية على  طبعا هناك من استغلوا إسم الرب  يسوع لمصلحتهم والت حك 
َلْيَس ُكلُّ َمْن َيُقوُل ِلي: َيا َربُّ َيا َربُّ قال: المسيح إبن هللا يسوع الرب و الصليب.  رافعينالناس وحاربوا 

َماَواتِ  َماَواتِ َيْدُخُل َمَلُكوَت السَّ َكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك اْلَيْوِم:  ؛ . َبِل الَِّذي َيْفَعُل ِإَراَدَة َأِبي الَِّذي ِفي السَّ
 ُأَصرِ ُح َلُهْم: ًة؟ َفِحيَنِئذٍ َيا َربُّ َيا َربُّ َأَلْيَس ِباْسِمَك َتَنبَّْأَنا َوِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَياِطيَن َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيرَ 

 .  ِإنِ ي َلْم أَْعِرْفُكْم َقطُّ! اْذَهُبوا َعنِ ي َيا َفاِعِلي اإِلْثمِ 

يسوع  . نعم. هو إرادتهنا  ببرينا يسوع إبنه الوحيد مخلصنا الحبيب الذي يصنع  أبينا نحن نقول: المجد هلل و 
يقول عن المؤمنين الذين يحبونه: أنتم ملح، أنتم نور العالم، أنتم أحبائي، أنت خرافي، أنتم أوالد هللا االب.  

ْهَر َبْل َتَغيَُّروا َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم  لهذا يا إخوتى  أنتم في العالم وليستم من العالم.  اَل ُتَشاِكُلوا َهَذا الدَّ
اِلَحُة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلةُ ِلَتْخَتبِ  ِلَيُكْن ِحْلُمُكْم َمْعُروفًا ِعْنَد  و ِاْفَرُحوا ِفي الرَّبِ  ُكلَّ ِحيٍن و  .ُروا َما ِهَي ِإَراَدُة هللِا الصَّ

ْكرِ   ،ءٍ اَل َتْهَتمُّوا ِبَشيْ  .َجِميِع النَّاِس. الرَّبُّ َقِريبٌ  َعاِء َمَع الشُّ اَلِة َوالدُّ ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم   َبْل ِفي ُكلِ  َشْيٍء ِبالصَّ
َساَلٌم َعَلى اإِلْخَوِة  آمين.  َوَساَلُم هللِا الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقٍل َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. َلَدى هللاِ 

 آمين.  اٍن ِمَن هللِا اآلِب َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيِح.َوَمَحبٌَّة ِبِإيمَ 

 


