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 المأمورية العظمى

 السابعةالحلقة 

 Messageًا : الرسالة     نيثا

 نشيد عنو 
وُح اْلُقُدُس َعَمْيُكْم، » ِفي ُأوُرَشِميَم، َوِفي ُكلِّ  َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُهوداً َلِكنَُّكْم َسَتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ

َلى َأْقَصى اأَلْرضِ اْلَيُيوِديَِّة، َوالسَّامِ   (1:8ع أ« )َرِة، َواِ 
  لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربًا 

  «ِمْن َأْجِل َيُسوعَ ، َوَلِكْن ِبَأْنُفِسَنا َعِبيدًا َلُكْم ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َرّباً ، َبْل َفِإنََّنا َلْسَنا َنْكِرُز ِبَأْنُفِسَنا»
 (4:5كو 2)
  ًنحن نكرز بالمسيح مصموبا 
 (8::2كو 8) «: ِلْمَيُيوِد َعْثَرًة، َوِلْمُيوَناِنيِّيَن َجَياَلًة!ِباْلَمِسيِح َمْصُموباً َوَلِكنََّنا َنْحُن َنْكِرُز »

  ،وكرازتنا نافي ىذه الشواىد الثالثة نالحظ أمرًا ىامًا لمغاية وىو أن المسيح ىو موضوع شيادت
إليو فدورنا ىنا ىو أن نشير  ،كمخمص وفاديو ، كرب وسيد ومعممو  ،كشخص عجيب وفريد

 .نظار والقموب نحوهونمفت األ
 
 
 
 
 



 سنرى ما فعمه يسوع حين جاء لمشهادة ،في الشواهد التالية
 « ِبِبَشاَرِة اْلَمَمُكوِت َوَيْشِفي ُكلَّ َوَكاَن َيُسوُع َيُطوُف ُكلَّ اْلَجِميِل ُيَعمُِّم ِفي َمَجاِمِعِيْم َوَيْكِرُز

 (:2: 5)متى «ٍض َوُكلَّ َضْعٍف ِفي الشَّْعبِ َمرَ 
  « َقْد َكَمَل »َوَيُقوُل:  َيْكِرُز ِبِبَشاَرِة َمَمُكوِت المَّهِ َوَبْعَد َما ُأْسِمَم ُيوَحنَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلى اْلَجِميِل

َماُن،  أي أن ممكوت اهلل قد  (85:8)مر « ، َفُتوُبوا َوآِمُنوا ِباإِلْنِجيلِ المَّهِ َواْقَتَرَب َمَمُكوُت الزَّ
      صار في متناول أيديكم.

  «82)مت:« !المَّوِ  ، َفَقْد َأْقَبَل َعَمْيُكْم َمَمُكوتُ الشََّياِطينَ ِبُروِح المَِّو ُأْخِرُج  َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت َأَنا :
21) 

 « مت « )ِم. ثُمَّ َيْأِتي اْلُمْنَتَيىَىِذِه ِفي ُكلِّ اْلَمْسُكوَنِة َشَياَدًة ِلَجِميِع اأُلمَ  اْلَمَمُكوِت ِبِبَشاَرِة َوُيْكَرُز
85:25) 

 « َ(28: 81) لو« َداِخَمُكمْ  ُىَوَذا َىُيَنا ، َأْو: ُىَوَذا ُىَناَك : أَلْن َىا َمَمُكوُت اهللِ  :َواَل َيُقوُلون 
 :ممكوت اهللوىنا نالحظ تركيز المسيح عمى 

 .أقبل عمينا. 8 
 الذي صار في متناول أيديناو  .2 
 .الذي ىو في داخمنا. و : 
  التركيز عمى العالقة الحية الحقيقية مع اهلل أي ممك اهلل في قموبنا وليس عمى التدين أيضًا

 وىذا ىو لب إنجيل العيد الجديد.أو الممارسات الييودية الخارجية 
تحقيق ىذا اليدف  وكيفيةالمرجو من توصيميا  الهدفو الرسالةمضمون فيناك فرق بين 

  .الذي من خاللو يتم توصيل الرسالة لصاحبيا المدخلو
خرى األ ولذلك دعونا نشرحيا الواحدة تم :وراق معاً حيان نخمط ىذه األونحن في كثير من األ

 : ولنبدأ بـ
 
 
 



 اختالف المدخل
 مداخل مختمفة لتوصيل الرسالة ألُناس مختمفينىنا نجد كيف أن الرب يسوع نفسو استخدم 

 (1: 5)يو«  َأْعِطيِني أَلْشَربَ » :فمع السامرية قال ليا
 (1: :)يو «ِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن َفْوقُ َيْنبَ » :مع نيقوديموس قال لياو 
 (4: 81)لو« اْلَيْوَم ِفي َبْيِتكَ َيا َزكَّا َأْسِرْع َواْنِزْل أَلنَُّو َيْنَبِغي َأْن َأْمُكَث »: قال لو مع زكا العشارو 
 

 الهدف من الرسالة
 ىي المصالحة مع اهلل وىي العالقة الحية الحقيقية مع اهلل
 ىي ممك اهلل عمى حياتي..أن يصير ممكوت اهلل داخمي

ِإنَّ اهلَل  َوَلِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن اهلِل، الَِّذي َصاَلَحَنا ِلَنْفِسِو ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَأْعَطاَنا ِخْدَمَة اْلُمَصاَلَحِة، َأيْ »
َكاَن ِفي اْلَمِسيِح ُمَصاِلحًا اْلَعاَلَم ِلَنْفِسِو، َغْيَر َحاِسٍب َلُيْم َخَطاَياُىْم، َوَواِضعًا ِفيَنا َكِمَمَة 

َتَصاَلُحوا َمَع اْلُمَصاَلَحِة. ِإذًا َنْسَعى َكُسَفَراَء َعِن اْلَمِسيِح، َكَأنَّ اهلَل َيِعُظ ِبَنا. َنْطُمُب َعِن اْلَمِسيِح: 
 (22-81: 4كو2)« اهللِ 

 :يات السابقةفي اآل وردتدعونا االن ُنعرف بعض المصطمحات التي 
 ىو المناداة ةكراز  ةكمم ى+ معن
 ىو الخبر المفرح ةر كممو بشا ى+ معن
 .خبار السارة وسط الظروف السيئةنجيل ىو األإكممو  ى+ معن

 :يمانإلى ذلك هو التوبة واإلالسبيل 
 ال ىذه المصالحة و ن يةوىذا يعني كيف

 ل ممكوت اهلل في داخميية قبو كيفو 
 :أي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخمص

َماُن، »َوَبْعَد َما ُأْسِمَم ُيوَحنَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلى اْلَجِميِل َيْكِرُز ِبِبَشاَرِة َمَمُكوِت المَِّو َوَيُقوُل: » َقْد َكَمَل الزَّ
                  (  85:8)مر  «َفُتوُبوا َوآِمُنوا ِباإِلْنِجيلِ َواْقَتَرَب َمَمُكوُت المَِّو، 



ْر » َشْيئًا ِمَن اْلَفَواِئِد ِإالَّ َوَأْخَبْرُتُكْم، َوَعمَّْمُتُكْم ِبِو َجْيرًا َوِفي ُكلِّ َبْيٍت، َشاِىدًا ِلْمَيُيوِد َكْيَف َلْم ُأَؤخِّ
 (28:22)اع  «ِبالتَّْوَبِة ِإَلى اهلِل َواإِليَماِن الَِّذي ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ َواْلُيوَناِنيِّيَن 

نساني لقبول ممكوت الحقيقة البسيطة أن التوبة وااليمان ىما الدور اإلوىنا عمينا أن نفيم ىذه 
 ألنا الناس ماذا ينبغي أن نفعل لكي نخمص؟جابة التي نجاوب بيا عندما يسوىما اإل ،اهلل

 .نجيلساسي أو الموضوع الرئيسي لإللكنيما ليسا ىما المضمون األ
 


