
 ١٣٩  سـالةلرا
 

اذهاذهبوا وتلِموا وتلِمبذوا جذوا جميعميعاألم م م  األم  
 

(Arabic – Go and make disciples of all the nations.) 
 

 مم األم األمميعميعذوا جذوا جوا وتلِموا وتلِمبباذهاذه: ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

األصنجيل متى  إوِمنشْن والِعاح الثاِمحرين نقرأ العددن التاِسيشَع عرينشْلِع وار :  
 

 ""فاذهفاذهبوا وتلِموا وتلِمبذوا جذوا جميعميعاألم مم األم..وع وع ممددوهوهممباس باس م اآلب واالبم اآلب واالبن والروون والرح القدوعِل وعِل..سسح القد مموهوهممأن أن   
ييحفظوا جحفظوا جميعميعم م ا أوا أوصيتكمبِه بِهصيتكم ..وه ا أنَا أنَ وها ما معكمكّل كّلعكم األي األي ام وإلى انقضاِءاِءام وإلى انقضالد الد ههر آمين١.""ر آمين 
 

 كان للربي سوع مِه تالميِذع تخَ ديثاًحالبشير متى بِه م لل ٍةلاِمشَ طِة لخُإنجيلهال مٍلعتبشيرى. وكانفى  ذِلك 
ل لقاءُلأو لربم عهمب عوقبَلِه قيامِتد ص ِهوِدع. وقدجتِم كانوا مبل عينعلى ج مهاءج و .فى الجليل حينكان حديثه 

  على طلبِهاء بنَِه إليارشَ الممهاع اجتموكان ..اء استثنَييز أو تمونم د األمميع جذِة لتلمما لههعضو طةخُ يتناوُل
 ب الرنِف دثُير حوع إلى القببل األسر أو فجدنْتا ِعاء اللتان جىرم األخْير ومِةجدليم المير طريق منع مه بلغَىالِذ
يسوعب عدِهوِت م ِفو ..صلوباًمستهّلى ماألص حن ِسل ِماح األوفر أعمال الرلتالميِذِه لس بالر دعو اءجذِل بأن ك 
العَلمالتبشيرى ٍة بقوينالونَ سى حّلمت اهالر وحالقد علي سإذ قاَل همله لِكلِك": منكمتنَتنَ س سنكمالونالونقو ة متى حّلة متى حّل قو  الرالروحوح  
القدالقدسس  عليكمعليكم..وتكونون شُ شُىى ِل ِل وتكونون هأأ  ىى ِف ِفوداًوداًهورورشليمكّل كّلىى وِف وِفشليم الي الي ههوديةِِةوديوالس اِماِم والسرأألى لى إإ و وةِِةرقصى األى األقصر٢."ضضر  
      

  هاسق ولبر كالبهنظر ماء وكانم السن ِمزَلى نَ الِذب الرالكممريم المجدلية ومريم األخْرى  أتْرلقد  
أبيكالثلجض . فلقد جاءو دحرجالح جرع ناِب بالقب ر وجلسِه علي.ِم وِهوِف خَنارتع دالح راسوص اروا كأماٍتو. 
ا جله سارٍة بشَعوا بأرمهرشّ ليباءجمالك الرب  إذ أن .اافا أنتمتخَ ال: مريم المجدليِة ومريم األخْرى لالك المقاَلف
الوحقاَل.ى  الكالمله فإنّفإنّ": امى أعلمى أعلم  أنكمأنكما تطلبا تطلبان يان يسسوعوعالم الم صلوبصلوب..لي لي سسه ه و ههألنّ ألنّ..اانَنَو هه ههقام قام كم ا قاَلا قاَل كم..هلم هلم ا انظرا ا ا انظر
الموِضوِضالمعالِذ الِذع ى كانى كانالر الر ببم م ضحقاً." فيِه فيِهطجعاًطجعاًض  مني طلببالر ي جده.طلبتَ  لقدا رؤية يسوعفو جتاهد!.يقول الو حى 
 ريعاًا سبذه يأن :ِةاص خَالٍة برسالمالكا ملهم ح ثم." قلبكم قلبكمى بكّلى بكّلونِنونِن تطلب تطلبى إذى إذنِِنونَونَى فتجدى فتجدونِنونِنلبلبوتطوتط" :اميفر إرِسب
إ: ِهقوال لتالميِذليوعسي نِم قام ناألم وو" .اِتوهها ها هو يو يسبقكمسبقكمإلى الج ليلليل إلى الج..ه نَنَ هاكاكتر ونَونَ ترهوِف."ه ى طريق عوادتهم 

القاهما يسوقاَل وع :سالما لكم. فتقدمتا وسجدتا له.الخَ كان فُووالفر حعاً مي مآلن قلبيفقاَل.اهم له افاافاتخَتخَ  الال" :ام..  
اذهاذهبا قوال إلخْا قوال إلخْبوتِِتوى أنى أني ي ذهبذهبوا إلى الجليل ووا إلى الجليل وههناكناكي ي ر٣."ىىنِِننَنَوور  
 

 ذهى  تْباألخْر ميرة ومجدليالم ميراتا البشَوأبلغَمرة الحبشَ . ِهلتالميِذ ةلوارة أعالنَتْاد بإلى  ضقلوبهم . 
واستجابالتالميذ ألم ر الروانطلقوا إلى الجليلب .وكله شَم قٌوِهؤيِت إلى روِن بعيهم.وس مِهديِثاع حذب بآذاِن العهم. 
لقدج اءهمكم ا وعدولم ا رأوهس جدوِم.وا له نهول الم أِةفاجأص ابب عضهمارتي وشَاب ك.ولكن الر بع الج ذِلك 

رتواال الشّكياب.وأص بحشُشُ" ميعاًوا جهوداًوداًهله ِف ِف له ى أورى أورشليموِف وِفشليم ى اليى اليههوديةِِةوديوالس اِماِم والسروإلى أ وإلى أةِِةر قصقصى األرضضى األر".لقد كتب  
 ةَار بشَب كتَن مَلمتى أو  وكان.اٍتونَس سمو خَح بنَاِءمسيح إلى الس المِدي السوِدع صدع بنجيلهالبشير إ متى
    ٤.البشير انّوح ي ثمشير لوقا الب تاله ثم.سنَواٍتع  ببضالبشير رقس م تاله.نجيلاإل
 

 .اع بالجليل اجتمر آِخب الر بهمع إذ اجتم.ِهامِت قيدع بِه لتالميِذوعس يب الرا قاله بمنجيلهالبشير إ  متىتمخَ 
وهذا ما سجلهبالو لهىى اإلح :"فتقدفتقدممي ي سسوعوعوكلم وكلم ههمالًالً قاِئ قاِئم : :دفِِفدعإ إع لىكّل كّللى س لطان ِفلطان ِف سى السى السماِءاِءموعلى األر وا   ..ضض وعلى األربوا فاذهبفاذه

وها وها . . حفظوا جميع ما أوصيتكم بِهحفظوا جميع ما أوصيتكم بِهوعلموهم أن يوعلموهم أن ي. . سم اآلب واالبن والروح القدسسم اآلب واالبن والروح القدسوعمدوهم باوعمدوهم با. . وتلِمذوا جميع األمموتلِمذوا جميع األمم
                                                

– ١٩: ٢٨إنجيل متى  ١
．

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،                                                       ٢٠ 
  ٨: ١  ِسفر أعمال الرسل        ،     ١٠ – ١: ٢٨ إنجيل متى ٢
  ١٣: ٢٩            ،         سفر إرميا   ٨: ٧ يل متى إنج٣
٤
  ١٢ – ٥: ٢ ِسفر أعمال الرسل ،           ١٧ – ١٦: ٢٨ إنجيل متى 
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ر آمينهاِء الدام وإلى انقضكّل األي عكمأنَا مر آمينهاِء الدام وإلى انقضكّل األي عكمأنَا م".و نتأمُلحين اِت كلمالر ِه لتالميِذب ِعنْد ِهِعااجتمآِخ بهم راع  اجتم
 : ثالثةا فىهنوجزدروساً  .رنَا له تالميذ ونتعلم كمؤمنين قبلنَا الرب وِصةام هورا أم لنَحتتِض .بالجليل

 

 على دتعتِم "وادمعيوا ويكرزوا وبذهيل ةمدالِخ كن تلم ....وعوعسس ي يببلرلراا   لِخدمِة لِخدمِة التالميذ التالميذةِِةاباباستجاستج  ةةييففكيكي: : أوالًأوالً 
قداِترهمف.ِة الذاتي العُلماساً أسه و عاِهللاُلم ولن ِت يُل مماِهللاع ٍة إال بقوي نَمحو .ا اُهللاهبالرفروع إلى ِسج أعالمالر لس 
نرى أن الربو عدهالً قاِئم :"وها أنَا أنَوها ما معكمكّل كّلعكم األي األي ام ولى الى اإإام ونقضاِءاِءنقضالد الد هو ."ررهحققَقد و عدف .هت خَلقدمم رقس 
الرإوُلس ِه بقوِلنجيله :"وأموأما ها همفخَ فخَم ررججوا وكروا وكرزى كّلى كّلوا ِفوا ِفزمكان والر مكان والر ببي ي عمُلمُلعم م ععههممو و يثبتُتُيثبالكالم الكالم َباآلي َالتَ التَاِتاِت باآلي ابع١."ةِِةابع  
 

 لقدس قَب قاَل أنالر بي سوعله م: "بدتقِدتقِد  ى الى الوِنوِنبدررونونأن تفعلوا شَ تفعلوا شَ أن يف ."ئاًئاًيأطاعوا أمرهقاَل حين له ال ال أأ": م
ييببررحواواحِمن ِمن أور أور شليمينتِظ ينتِظ بْل بْلشليم رواوارم وِعوِع مداآلِب اآلِبد و و ههو حلوُللوُلو حالر الر وح القدوح القدس عليس عليهمل ."همم يبرواحِمن أور ا بْلشليم وانتظر 

 سطر بهم إلي تكلم حينى قلوبهم ِفونعاِم السسنِخس وح القد الرِةبقوو .ةَقوالالوا  ونَهم عليس القدوح الرحتى حّل
يوالخَم ما ل وقالو.سينبطرساِئ ولسر الرلس :"مصنَصنَاذا نَاذا نَمععأي أي هها الرا الرجاإلخْ اإلخْاُلاُلج و؟؟ةةوفأج فأج ابابههممب ب طرطرسسأن أن ي ي توبتوبوا ويعتِمعتِموا ويدوا وا د

على اسعلى اسم يم يسسوعوعالم سيح لغُسيح لغُ المفران الخَان الخَفرطايااطاي  فقبلوا كالمفقبلوا كالمههبفر حح بفرواعتم واعتم ددوا وانضوا وانضمى ذِلى ذِل ِف ِفمككالي الي وومنَ نَم ححو٢." نفس نفس آالِف آالِف ثالثِة ثالثِةو  
 

 الكان ؤِممنون الجددي واظبونعلى تعليم الر ركِةل والشَسر الخُ وكسبز والصتْ وكانَ.اِتلوع اِئجباتٌ وآي 
كثيرة تجرِدى على أيسلى الر. "وكانوكانالر الر بكّل كّلب ي ي ووم يم يضضممإلى الكنيس ةِِة إلى الكنيسالذين الذين ي ي خلصخلصونون".وتكاثر ع دالتالميِذد  

لنفوس  إلى اانباإليمالص  الخَِةبتوصيل بشار نونؤِم الم وانشغَل.ل اِهللام على عٍةسقد مرٍةية بغَ الكنيسواشتعلتْ
ِةالمحتاج. وذهوذهبالتالميذ التالميذب   إلى جإلى جميع أمميع أمم العم العالم المالم المععرى ذِلى ذِلوف ِفوف ِفركالوقِت الوقِتك وتلم وتلم ذوا كثيرينذوا كثيرين..وع وع ممددوهوهممباس م اآلِبم اآلِب باس  

واالبن والرواالبن والروح القدسسوح القد..وعلم وعلم وهوهمأ أم نني ي حفظوا جحفظوا جميعميعم م ا أوصا أوصاهاهمبِه بِهم الر الر بالِذىالِذى و و..ب  علمعلموهوهممإي إي اه جاه جاءوقتٌ وقتٌاء ليكتب ليكتب وهى ى  ِف ِفوه
 ال رين آخَذونتلِم التالميذ ي كان.سسوح القدوح القدالرالر  نن ِم ِموقينوقينسس م مجلوهجلوهسسا ا بمبمور ور صص الع العرر على م على م كله كلهالمالم الع الع وانتفع وانتفع..سفارسفارأأ

ليتبعوهبْلم ليتب عوا الربي سلو .وعاِض الخَسيحيكونوا تالميذ المعين للرال سوح القدن ِفِكاس٣.ى قلوبهم 
 

 موه علم:ِه لتالميِذب الر قاَل.اهاي وصفِظبِحته تكون تبعي ....وعوعسس ي يببلرلراا  لتالميذلتالميذ  ةةقيقيقيقيححالال  ةِِةعيعيتبتبالال  ةةييففكيكي: : ياًياًثانثان 
أني احفظوا م بِهأوصيتكم .ا الِذ فمى أوصاهمالر ١١(( .؟ بِهب ( (المالمححبقاَللقد  ....ةةب :"ووصيصية جة جديدة أنَة أنَديدا أعا أعطيكمطيكمأن أن   
تحبتحبوا بوا بععضكمضكمب ب عضاًضاًع..كم ا أا أ كمحبحببتكمأنَ أنَبتكم ا تحبا تحبونونأنتم أنتم أي ضاًضاً أيب ب ععضكمضكمب ب عضاًضاًع..بهذا ي بهذا ي عرفُرفُعالج الج ميعميعأنكم ىى تالميِذ تالميِذ أنكم . .إنإنكان كان   
لكملكمح ح ببب ب عضاًضاًعلبع إنإن  ) ) ٢٢(( ."ضض لبعكارالذاِت الذاِتكار وح مُلمُل وحالص قاَل....ليِبليِب الص الر ِه لتالميِذب: "إنإنأر أر ادادأح أح دد  أنأني أِتأِت يى وى ورى ى اِئاِئر
فليفلينكرنكرنفس نفس ههوي حمُلحمُل وي  صليبصليبهكّل كّله ي ي ووم ويتبىىعِنعِنم ويتب..و و ممنال الن   ييحلُُلمِِمحصليب صليب ههوي أِتأِت ويى وى ورى فال يقِدى فال يقِداِئاِئرررأن أن يكون تلميذاً تلميذاً ِلى ِلى يكون ". 
))٣٣((  المالمججاهاهررة باسل كاتب  ....هِِهمِِمة باسسفرسج أعالرسلالم لتالميذا الة ص: "واآلنواآلني ي ا را رببانظر لى تهِدلى تهِدإإ   انظريداتهموامنَ وامنَيداتهم حح  
ععبيدكأأ  بيدكننيتكلم وا بكالِموا بكالِم يتكلمكبكّل بكّلك م م ججاهاهرةٍٍةر  بمبمددي ي دكفاِءفاِء للِش للِشدكولتج ولتج ررآي اتٌاتٌ آيوع وع جاِئاِئجببباس باس م فتاكم فتاكالقد القد وس يوس يسسوعوع..  ولموا وا ا صلا صلولم
تزتزععززععالمكان ىىلِذلِذ ا ا المكانكانوا م جتِمجتِم كانوا معينفيِه فيِهعين  . .وامتأل الجوامتأل الجميعِم ِمميع ننالر الر وح القدوح القدس وكانوا يتكلمس وكانوا يتكلمونبكالم اِهللا بكالم اِهللاون بم بم ججاهاهر٤."ةٍٍةر 
 

 على دينعتِم مري غَ.وح اِهللال لر الكاِمهموِعضخُب ....وعوعسس ي يببلرلراا  تالميذتالميذلل   المسيحى المسيحىة السلوكة السلوكييففكيكي  ::اًاًثثثاِلثاِل 
ِمفههمكمِت ِح أوهم شَالبألنّ.ِةري هالال" : مكتوببالقد بالقد روال والةِِةر بالقو بْل بْلةِِة بالقو بر ى قاَلى قاَلوِحوِح برر ر ببالج تالميذ ."وِدوِدنُنُ الجسيح الم يسكن 
ال مفيهرالوح قدسوي ف .ِه بإرشاِدسلكونهوي علمهم ويِشردهم يفَوسرله مالمكتوب  ويقودهم ويحميهِمم الن ع٥.اِتثر 
 

 ارئزيزى القع ..أدعوككى تشترك ى فى ِتِع ملكالِة الص :انَأبا السمعترفُنَ ..اوىأم امالِل جانَنّ أك 
مقصرون.اِم فساا على تقصيرنَنَح.ه ا غَنَبيةّرم قدة لنَسمَلعع مبألك غٍَدي يرتَر مةخي.قلوبنَمتلَئلتَا نَِط أع ا محة ب
   لم لم إن إننانا ل ل فويٌل فويٌلينايناة علة علوعوعوضوضة مة مورورررإذ الضإذ الض" :نَاِشعار .نسم الح باالساهرينج م الصليباملين ح. للذاِتنكاراًوإ
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: يا من قلتَ ك وعِدمتكلين على.  البار فى اسم يسوعنَرفع صالتنَا .."رربشِّبشِّنن
 

 :ها ستجد ذلك فىيرسالة أو غَإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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 ٢٠: ١٦   ،      إنجيل مرقس    ٩: ٣رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ١
     ٤١ – ٤،١٧،٣٧: ٢  & ٤: ١ِسفر أعمال الرسل       ،                                          ٥: ١٥إنجيل يوحنا  ٢
  ٤٧ – ٤٢: ٢ ِسفر أعمال الرسل ٣
                                   ٣١ – ٢٩: ٤ ِسفر أعمال الرسل      ،    ٢٧: ١٤ &    ٢٣: ٩  ،       إنجيل لوقا       ٣٤: ١٣إنجيل يوحنا  ٤
  ١٣: ١٦   ،   إنجيل يوحنا ١١: ٨          ،       رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية   ٦: ٤سفر زكريا  ٥
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