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ةُ هللاِّ لِّْلَخالَصِّ لُِّكل ِّ َمْن 16: 1رومية  يحِّ، ألَنَّهُ قُوَّ يلِّ اْلَمسِّ ي بِّإِّْنجِّ "ألَن ِّي لَْسُت أَْستَحِّ

.ِّ ْليُونَانِّي  الً ثُمَّ لِّ ِّ أَوَّ ي  ْليَُهودِّ ُن: لِّ  يُْؤمِّ

 أخبار سارةكلمة اإلنجيل تُعني 

 ) البر الذاتي( الدينليس على الغفران اإلنجيل يستند على 

 50- 36: 7لوقا 

ِّ َواتََّكأَ. َوإِّذَا اْمَرأَةٌ  ي  يسِّ ي ِّيَن أَْن يَأُْكَل َمعَهُ، فَدََخَل بَْيَت اْلفَر ِّ يسِّ َن اْلفَر ِّ دٌ مِّ ي فِّ َوَسأَلَهُ َواحِّ

ئَةً، إِّذْ َعلَِّمْت أَنَّهُ  ينَةِّ َكانَْت َخاطِّ يٍب، اْلَمدِّ ِّ، َجاَءْت بِّقَاُروَرةِّ طِّ ي  يسِّ ٌئ فِّي بَْيتِّ اْلفَر ِّ ُمتَّكِّ

َيةً، َواْبتَدَأَْت تَبُلُّ قَدََمْيهِّ بِّالدُُّموعِّ، َوَكانَْت تَْمَسُحُهَما ْن َوَرائِّهِّ بَاكِّ ْندَ قَدََمْيهِّ مِّ  َوَوقَفَْت عِّ

َها، َوتُقَب ُِّل قَدََمْيهِّ َوتَدَْهنُُهَما بِّالط ِّ  ي دََعاهُ ذلَِّك، بَِّشْعرِّ َرأْسِّ يُّ الَّذِّ يسِّ ا َرأَى اْلفَر ِّ يبِّ. فَلَمَّ

هِّ قِّائِّالً: َي! إِّنََّها »تََكلََّم فِّي نَْفسِّ ُسهُ َوَما هِّ هِّ االَمْرأَةُ الَّتِّي تَْلمِّ َم َمْن هذِّ لَْو َكاَن هذَا نَبِّيًّا، لَعَلِّ

ئَةٌ  ي »فَأََجاَب َيُسوُع َوقَاَل لَهُ:«. َخاطِّ ْندِّ ْمعَاُن، عِّ قُْل، يَا »فَقَاَل:«. َشْيٌء أَقُولُهُ لَكَ يَاسِّ

مُ  ينَاٍر َوَعلَى اآلَخرِّ َخْمُسوَن. َوإِّذْ » «.ُمعَل ِّ ئَةِّ دِّ دِّ َخْمُسمِّ . َعلَى اْلَواحِّ َكاَن لُِّمدَايٍِّن َمدْيُونَانِّ

يعًا. فَقُْل: أَيُُّهَما يَُكوُن أَْكثََر حُ  فَأََجاَب « بًّا َلهُ؟لَْم يَُكْن لَُهَما َما يُوفِّيَانِّ َساَمَحُهَما َجمِّ

ْمعَاُن َوقَاَل: ي َساَمَحهُ بِّاألَْكثَرِّ »سِّ َوابِّ َحَكْمتَ »َفقَاَل لَهُ:«. أَُظنُّ الَّذِّ  ثُمَّ اْلتَفَتَ «. بِّالصَّ

ْمعَاَن: ْجلَيَّ »إِّلَى اْلَمْرأَةِّ َوقَاَل لِّسِّ هِّ اْلَمْرأَةَ؟ إِّن ِّي دََخْلُت بَْيتََك، َوَماًء ألَْجلِّ رِّ  لَمْ  أَتَْنُظُر هذِّ

ْن أَْجلِّ ذلَِّك  َها. مِّ ْجلَيَّ بِّالدُُّموعِّ َوَمَسَحتُْهَما بَِّشْعرِّ َرأْسِّ َي فَقَدْ َغَسلَْت رِّ ا هِّ . َوأَمَّ تُْعطِّ

بُّ  ي يُْغَفُر لَهُ قَلِّيٌل يُحِّ أَقُوُل لََك: قَدْ ُغفَِّرْت َخَطايَاَها اْلَكثِّيَرةُ، ألَنََّها أََحبَّْت َكثِّيًرا. َوالَّذِّ

ئُوَن َمعَهُ يَقُولُوَن فِّي «. َمْغفُوَرةٌ لَكِّ َخَطايَاكِّ »ثُمَّ قَاَل لََها: «.قَلِّيالً  فَاْبتَدَأَ اْلُمتَّكِّ

ْم: هِّ ي يَْغفُِّر َخَطاَيا أَْيًضا؟»أَْنفُسِّ ْلَمْرأَةِّ:«. َمْن هذَا الَّذِّ ، اِّذَْهبِّي »فَقَاَل لِّ إِّيَمانُكِّ قَْد َخلََّصكِّ

 «.بَِّسالَمٍ 
 

 دينونة الرحمة اإلنجيل هو رسالة  .1
 

ا  3: 8يوحنا  نًا. َولَمَّ َكْت فِّي زِّ يُّوَن اْمَرأَةً أُْمسِّ يسِّ َوقَدََّم إِّلَْيهِّ اْلَكتَبَةُ َواْلفَر ِّ

، قَالُوا لَهُ: َي تَْزنِّي فِّي »أَقَاُموَها فِّي اْلَوْسطِّ َكْت َوهِّ هِّ اْلَمْرأَةُ أُْمسِّ يَا ُمعَل ُِّم، هذِّ

، َوُموَسى فِّي النَّاُمو هِّ تُْرَجُم. فََماذَا تَقُوُل ذَاتِّ اْلفِّْعلِّ ثَْل هذِّ سِّ أَْوَصانَا أَنَّ مِّ

 «أَْنَت؟

 

 رسالة محبة هللا لغير الكامليناإلنجيل هو  .2

 

يُح  " 8: 5رومية  نَّ هللاَ بَيََّن َمَحبَّتَهُ لَنَا، ألَنَّهُ َونَْحُن بَْعدُ ُخَطاةٌ َماَت اْلَمسِّ َولكِّ

 ألَْجلِّنَا.

يدَ، لَِّكْي الَ ألَنَّهُ "  16: 3يوحنا  هَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَهُ اْلَوحِّ

، بَْل تَُكوُن َلهُ اْلَحيَاةُ  ُن بِّهِّ يَّةُ  يَْهلَِّك ُكلُّ َمْن يُْؤمِّ  "األَبَدِّ

 

 للجميعاإلنجيل هو  .3
 

يَع النَّاسِّ يَْخلُُصوَن، َوإِّلَى  " 4: 2تيموثاوس األولى  يدُ أَنَّ َجمِّ ي يُرِّ الَّذِّ

 ِّ فَةِّ اْلَحق   "يُْقبِّلُونَ  َمْعرِّ
 

 لك أنتاإلنجيل هو  .4
 

َع أََحدٌ َصْوتِّي َوفَتََح  20: 3رؤيا  "هنَذَا َواقٌِّف َعلَى اْلبَابِّ َوأَْقَرُع. إِّْن َسمِّ

يأَتَعَشَّى َمعَهُ اْلبَاَب، أَدُْخُل إِّلَْيهِّ وَ   "َوُهَو َمعِّ

 

 أفكار خاطئة عن الخالص

  باألعمال لخالصا .1

 .َكْياَل يَ ْفَتِخَر َأَحد  أَْعَمال  لَْيَس ِمْن  9: 2أفسس 
 تؤدي إلى الخالص كل الطرق .2

َحٍد و " 12: 4سفر األعمال  م  َغْْيِِه اْلَْاَلُص. أَلْن لَْيَس اسْ لَْيَس ِبَأ
َبِغي َأْن نَْ السََّماِء، َقْد أُْعِطَي  آَخُر ََتْتَ  ََ بَ ْْيَ النَّاِس، بِِه يَ ن ْ  .«ُُل

 يعرف أين يذهبال أحد  .3
َْن آَمْنُت، َوُموقأنٌ ألَنَِِّن  " 12: 1تيمواثوس  2 ٌ ِبأ  .َوِديَعِِت ِإََل ذِلَك اْليَ ْومِ  أَنَُّه قَاِدر  َأْن ََيَْفظَ  َعاِلأ

 كيف ختلص اآلن؟


