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عه تقديم اإلوجيل لآلخريه ؟ " وىح"ما الدروس التى وتعلمها مه حياة 

. ٚاٌفٍه ٌىٓ ٕ٘بن ٔمطخ يزدبٍ٘ٙب اٌجؼض أزيبًٔب " ٔٛذ"رؼٍُ اٌّؤِْٕٛ ػذح دسٚط ليّخ ِٓ 

وبْ أٚي وبسص يزوشٖ اٌىزبة اٌّمذط ، فًٙ ٕ٘بن ِب ٔزؼٍّٗ ِٓ زيبرٗ ػٓ ويفيخ رمذيُ " ٔٛذ"

اإلٔديً ٌآلخشيٓ ؟ 

! ثىً رأويذ 

. ٔفظ اٌظشٚف اٌزٝ يٛاخٙٙب اٌّغيسيْٛ اٌيَٛ " ٔٛذ"أٚاًل ، ٚاخٗ 

ألٔٗ وّب وبٔٛا فٝ األيبَ اٌزٝ لجً . ٚوّب وبٔذ أيبَ ٔٛذ وزٌه يىْٛ أيًضب ِدٝء اثٓ اإلٔغبْ "

ٌُٚ يؼٍّٛا . اٌطٛفبْ يأوٍْٛ ٚيششثْٛ ٚيزضٚخْٛ ٚيضٚخْٛ إٌٝ اٌيَٛ اٌزٜ دخً فيٗ ٔٛذ اٌفٍه 

(. 39 ـ 37 : 24ِزٝ )" وزٌه يىْٛ أيًضب ِدٝء اثٓ اإلٔغبْ. ززٝ خبء اٌطٛفبْ ٚأخز اٌدّيغ 

 

مستقبل ما 

ال يؼٍّْٛ ِزٝ " ٔٛذ"وّب ال يؤِٓ أغٍت إٌبط اٌيَٛ ثّدٝء اٌّغير اٌمشيت ٘ىزا وبٔٛا فٝ أيبَ 

: ُٚ٘ اعزمٛا ٘زٖ اٌّؼٍِٛخ ِٓ ػذح ِظبدس. عيسذس اٌطٛفبْ ٌىُٕٙ ػٍّٛا ثأٔٗ عيأرٝ ثىً رأويذ 

. ٌٍفٍه " ٔٛذ"ِٓ ثٕبء  .1

. فمبي اٌشة ال يذيٓ سٚزٝ فٝ اإلٔغبْ إٌٝ األثذ  "3 : 6رىٛيٓ )ِٓ رسزيش سٚذ اهلل  .2

  .("ٌضيغبٔٗ ٘ٛ ثشش ٚرىْٛ أيبِٗ ِئخ ٚػششيٓ عٕخ

 .ٔفغٗ " ٔٛذ"ِٓ والَ  .3



 

 

 

ِشغٌٛيٓ ثّجب٘ح اٌسيبح ِٚغشارٙب ـ ِثً إٌبط اٌيَٛ ـ ٌُٚ يؤِٕٛا " ٔٛذ"ثبٌزأويذ وبْ إٌبط أيبَ 

. أٚ ٌُ يٙزّٛا ثأْ اٌمضبء ػٍٝ األثٛاة 

يؼًّ فٝ ثٕبء اٌفٍه طٛاي اٌغٕٛاد األخيشح ٌٍدٕظ اٌجششٜ ٚوٍّب وبْ يضداد زدّٗ " ٔٛذ"وبْ 

وبْ ُيغبي وثيًشا ػٓ " ٔٛذ"ِٓ اٌّؤوذ أْ . وٍّب طبس ػالِخ لٛيخ ٌّٓ يؼيش ثبٌمشة ِٕٗ 

. ِششٚػٗ اٌضخُ ٘زا ٚثغججٗ أثبس عخشيخ اآلخشيٓ 

إيمان كارز صامت  

ويف وبْ يىشص ؟ اٌىٍّخ " . وبسًصا ٌٍجش"ثأٔٗ وبْ " ٔٛذ"يٛطف  5 : 2 ثطشط اٌثبٔيخ فٝ 

ززٝ زيٓ وبْ ال يمٛي شيًئب فؼٍّٗ " . شخًظب يزيغ أخجبًسا" رؼٕٝ سعٛاًل أٚ kerux (κηπυξ)اٌيٛٔبٔيخ 

لبي ثؼض اٌىٍّبد أيًضب " ٔٛذ"ٌىٓ ثؼض اٌشبسزيٓ اٌيٙٛد يذػْٛ أْ . فٝ اٌفٍه وبْ يشٙذ ػٕٗ 

: ٚفًمب ٌٍزمٍيذ اٌيٙٛدٜ " ٔٛذ" الزجظ وٍّبد Pirke R. Eliezer ِٓ 22فٝ اٌفظً " خْٛ خيً. "

 " .رسٌٛٛا ػٓ طشلىُ ٚأػّبٌىُ اٌشديخ ٌئال رأرٝ ػٍيىُ ِيبٖ اٌطٛفبْ ٚرمطغ ٔغً اإلٔغبْ"

إرا وبْ ٘زا اٌّظذس اٌخبسج ػٓ . لظذ اٌزسزيش ٚرمذيُ ٚعيٍخ ٌٍخالص " ٔٛذ"يشيٕب اٌزمٍيذ أْ 

وبْ يذػٛ إٌبط إٌٝ اٌزٛثخ " ٔٛذ"اٌىزبة اٌّمذط يسًّ ثؼض اٌّظذاليخ فٕغزطيغ أْ ٔمٛي أْ 

ألٔٗ وبْ ثبًسا ، ػٍٝ األلً " ٔٛذ"ٌُ يخٍض . ِّب وبْ يزّبشٝ ِغ ِظذس خالطٗ فٝ اٌّغير 

اٌىٍّخ اٌيٛٔبٔيخ ٘ٝ " . ٔٛذ" يخجشٔب ػٓ ِظذس ثش 11اٌؼجشأييٓ . ٌيظ ثبٌّؼٕٝ اٌؼبٌّٝ 

dikaiosune (δικαιοσύνη)  ٚٚرشيش إٌٝ شىً ِٓ أشىبي اٌجش ال يّىٓ اٌٛطٛي إٌيٗ ثبٌٕبِٛط أ

 .ثبالعزسمبق 

ثبإليّبْ ٔٛذ ٌّب أٚزٝ إٌيٗ ػٓ أِٛس ٌُ رشٜ ثؼـذ خبف فجٕٝ فًٍىب  " يمٛي 7 : 11اٌؼجشأييٓ 

". ٌخـالص ثيزٗ فجٗ داْ اٌؼبٌـُ ٚطبس ٚاسًثب ٌٍجش اٌزٜ زغت اإليّبْ

 

باإليمـان ووح لما أوحـي إليه عه أمـور لم تزى بعـذ خاف فبىي فلًكـا  "

" لخـالص بيته فبه دان العالـم وصـار وارًثا للبز الذى حسب اإليمـان

 



:  فٝ ِىبْ آخش " ثٌٛظ"يمٛي اٌشعٛي . ٘زا إٌٛع ِٓ اٌجش ال يٛخذ إال ثبإليّبْ 

ٌيظ ِٓ أػّبي وٝ ال يفزخش . ٘ٛ ػطيخ اهلل . ألٔىُ ثبٌٕؼّخ ِخٍظْٛ ثبإليّبْ ٚرٌه ٌيظ ِٕىُ "

( . 9 ـ 8 : 2أفغظ )" أزذ

 : 6رىٛيٓ . ، ثشٖ وبْ ال يّىٓ اٌٛطٛي إٌيٗ ، ال يأرٝ إال ثٕؼّخ اهلل ثبإليّبْ " ٔٛذ"٘ىزا خٍض 

. ، ِثً خالطٕب ، رُ ثبٌٕؼّخ " ٔٛذ"خالص " . ٚأِب ٔٛذ فٛخذ ٔؼّخ فٝ ػيٕٝ اٌشة" يمٛي 8

. فٙٛ ٌُ يغزطغ ػًّ شٝء ٌٍسظٛي ٌٕفغٗ ػٍٝ اٌجش 

خالص متاح 

وً ِب وبْ ػٍيُٙ ػٍّٗ ٘ٛ . ػٕذِب ُأغٍك ثبة اٌفٍه وبْ ِبصاي ثٗ أِبوٓ رغغ اٌّضيذ ِٓ إٌبط 

 10سِٚيخ )" وً ِٓ يذػٛ ثبعُ اٌشة"ٚثٕفظ اٌطشيمخ فبٌخالص ِمذَ ٌـ. اٌزٛثخ ٚاٌزسٛي إٌٝ اهلل 

الزظ أْ ثّبٔيخ أشخبص دخٍٛا اٌفٍه ِٓ اٌجبة ٌُٚ يىٓ ٕ٘بن عٜٛ ثبة ٚازذ ـ أغٍمٗ  . (13: 

إْ دخً . أٔب ٘ٛ اٌجبة "لبي اٌّغير  . (16 : 7رىٛيٓ )" ٚأغٍك اٌشة ػٍيٗ"ـ " ٔٛذ"اهلل ٌٚيظ 

( . 9 : 10يٛزٕب )" ثٝ أزذ فيخٍض

المخلص الكريم 

:  يؼٍّٕب شيئيٓ ػٓ ِٛلف اهلل ردبٕ٘ب " ٔٛذ"طٛفبْ 

. يغضت ِٓ اٌخطيخ ٚعيذيٕٙب راد يَٛ  .1

 .يسجٕب ٚيشعً ٌٕب ٚعيٍخ ٌٍخالص إرا رٛثٕب ٚسخؼٕب إٌيٗ  .2

ثبٌٕؼّخ ثبإليّبْ ِٓ اٌذِبس اٌزٜ خٍفٗ " ٔٛذ"وّب خٍض . اٌشة يغٛع ٘ٛ فٍه خالطٕب اٌيَٛ 

اٌطٛفبْ ٘ىزا ٔغزطيغ أْ ٔخٍض ثبٌٕؼّخ ثبإليّبْ فٝ اٌّغير ػٕذِب ٔزٛة ػٓ خطيبٔب ٚٔشخغ إٌيٗ 

 .

 ___________________

ٚزظً ػٍٝ اٌّبخغزيش " ٔٛرٕدٙبَ"رخشج ثجىبٌٛسيٛط فٝ اٌىيّيبء ِٓ خبِؼخ " ربيٍٛس. ثٛي ف"

 عٕخ فٝ ِذسعخ زىِٛيخ 17اٌؼٍَٛ ٌّذح " ثٛي"دّسط " . وبسديف"فٝ اٌزشثيخ اٌؼٍّيخ ِٓ خبِؼخ 

" . أدٍزشا"ثـ Answers in Genesis ٚ٘ٛ اآلْ وبرت ِٚزىٍُ ثٙيئخ


