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 رساليةُخلقنا إل

 

 18: 17يوحنا َكَما أَْرَسْلتَنِي إِلَى اْلعَالَِم أَْرَسْلتُُهْم أَنَا إِلَى اْلعَالَِم، 

ولكني ال أحسب أن حياتي لها أية قيمة عندي، ما دمت أقوم بمهمتي وأتمم العمل الذي 

 24: 20المشتركة أعمال "الترجمة تسلمته من الرب يسوع، فأنادي ببشارة نعمة هللا. 

 

 هللا يتوقع مني أن أحضر األخرين ليسوع .1

ا أَْنَت فَاْصُح فِي ُكل ِ َشْيٍء. اْحتَِمِل اْلَمَشقَّاِت. اْعَمْل َعَمَل  ْم ِخدَْمتََك" َوأَمَّ ِر. تَم ِ  اْلُمبَش ِ

 5: 4تيموثاوس الثانية  

 

 لمن؟ للجميع

َسي ِدَهُ بِذِلَك. ِحينَئٍِذ َغِضَب َربُّ اْلبَْيِت، َوقَاَل ِلعَْبِدِه: اْخُرْج َعاِجالً إِلَى فَأَتَى ذِلَك اْلعَْبدُ َوأَْخبََر 

ْبدُ: يَا َشَواِرعِ اْلَمِدينَِة َوأَِزقَّتَِها، َوأَدِْخْل إِلَى ُهنَا اْلَمَساِكيَن َواْلُجدَْع َواْلعُْرَج َواْلعُْمَي. فَقَاَل اْلعَ 

ي ِدُ ِلْلعَْبِد: اْخُرْج إِلَى الطُُّرِق َسي ِدُ، قَدْ َصاَر َكمَ  ا أََمْرَت، َويُوَجدُ أَْيًضا َمَكاٌن. فَقَاَل السَّ

يَاَجاِت َوأَْلِزْمُهْم بِالدُُّخوِل َحتَّى يَْمتَِلَئ بَْيتِي،   23 -21: 14لوقا َوالس ِ

بُّ َعْن َوْعِدِه َكَما يَْحِسُب قَْوٌم التَّبَاُطَؤ،  لِكنَّهُ يَتَأَنَّى َعلَْيَنا، َوُهَو الَ يََشاُء أَْن يَْهِلَك الَ يَتَبَاَطأُ الرَّ

 9: 3بطرس الثانية إِلَى التَّْوبَِة. اْلَجِميُع أُنَاٌس، بَْل أَْن يُْقبَِل 

ِة َمْعِرفَ يَْخلُُصوَن، َوإِلَى  َجِميَع النَّاِس ألَنَّ هذَا َحَسٌن َوَمْقبُوٌل لَدَى ُمَخل ِِصنَا هللاِ،الَِّذي يُِريدُ أَنَّ 

ِ يُْقبِلُوَن،ألَنَّهُ يُوَجدُ إِلهٌ َواِحدٌ َوَوِسيٌط َواِحدٌ بَْيَن هللاِ َوالنَّاِس: اإِلْنَساُن يَُسوُع اْلَمِسيحُ  الَِّذي ،اْلَحق 

ِة، اْلَجِميعِ  بَذََل نَْفَسهُ فِدْيَةً ألَْجلِ   6- 3: 2تيموثاوس االولى  ، الشََّهادَةُ فِي أَْوقَاتَِها اْلَخاصَّ

 

 متى؟ اآلن

الً  هذَا َوَجدَ يُوَحنَّا َوتَبِعَاهُ. َسِمعَا َكاَن أَْندََراُوُس أَُخو ِسْمعَاَن بُْطُرَس َواِحدًا ِمَن االثْنَْيِن اللَّذَْيِن   أَوَّ

ََظَر إِلَْيِه فَنَ يَُسوَع. فََجاَء بِِه إِلَىالَِّذي تَْفِسيُرهُ:اْلَمِسيُح. « قَدْ َوَجدْنَا َمِسيَّا»أََخاهُ ِسْمعَاَن، فَقَاَل لَهُ:

 -40: 1يوحنا الَِّذي تَْفِسيُرهُ: بُْطُرُس. « أَْنَت ِسْمعَاُن ْبُن يُونَا. أَْنَت تُدَْعى َصفَا»يَُسوُع َوقَاَل: 

42 

 

 

 أرضية مشتركة جدكيف؟ أ

عَفَاَء. ِصْرُت ِلْلُكل ِ ُكلَّ َشْيٍء، ألُ  عَفَاِء َكَضِعيٍف ألَْربََح الضُّ َخل َِ  َعلَى ُكل ِ َحال ِصْرُت ِللضُّ

 23 -22: 9قَْوًما. َوهذَا أَنَا أَْفعَلُهُ ألَْجِل اإِلْنِجيِل، ألَُكوَن َشِريًكا فِيِه. كورنثوس األولى 

 أبدا من حيث أنا موجود ومن حيث ما أملك

ْث بَِكْم  اْرجْع إِلَى بَْيتِكَ » ِه اْلَمِدينَِة ُكل َِها بَِكْم َصنََع بِ  فََمَضى َوُهَو يُنَاِدي فِي«. َصَنَع هللاُ بِكَ َوَحد ِ

 39: 8يَُسوُع لوقا 

 نحن خطة هللا األساسية، وليس هناك خطة ثانوية .2
 

وُح اْلقُدُُس َعلَْيُكمْ َستَنَالُوَن لِكنَُّكْم  ةً َمتَى َحلَّ الرُّ َم ِلي ُشُهودًا فِي أُوُرَشِلي ، َوتَُكونُونَ قُوَّ

 8: 1أعمال «. سَّاِمَرةِ َوإِلَى أَْقَصى األَْرِض َوفِي ُكل ِ اْليَُهوِديَِّة َوال

 

 كل شخص أعرفه سيحيا األبدية في مكان ما  .3
 

 11: 3الجامعة فِي قَْلبِِهِم،  َجعََل األَبَِديَّةَ َصنََع اْلُكلَّ َحَسنًا فِي َوْقتِِه، َوأَْيًضا 
 

 46: 25متى «. َحيَاة  أَبَِديَّة  َواألَْبَراُر إِلَى  َعذَاب أَبَِدي   فَيَْمِضي هُؤالَِء إِلَى 
 

 ألَنَّهُ هَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَهُ اْلَوِحيدَ، ِلَكْي الَ يَْهِلَك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَلْ 

 16: 3يوحنا تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ. 

 

  


