
 ١٥٣الرسـالة 
 

  المبشِّرون بالسالمالمبشِّرون بالسالم
 

 (Arabic – Those that bring good news) 
 

 ن بالسالمن بالسالمييالمبشِّرالمبشِّر :ن عموا الينَديِث حوعضوم.. أحباِئى
 

 وِمنالِةرسوِل بس الرسِنؤِمول إلى مى راح الة وميحاألصأ راِشعنقر األعدِماد ثِِثاِلال نشَ عاِمالخَإلى  رشَس عر : 
  
""ألنكّل كّلألن م م نني ي ددععو باسو باسم الرم الرببي ي خلصخلص..  فكيفَفَفكيي ي ددععونونبم بم ننلم لم ي ؟؟نوا بِهنوا بِهؤِمؤِم ي..وكي فَفَ وكيي ي ؤمنونؤمنونبم بم ننلم لم   
ييسسممع؟؟وا بِهوا بِهع..وكي فَفَ وكيي ي سسممععون؟؟ بال كارز بال كارزون..وكي فَفَ وكييكرز يكرز ونونإن إن لم لم ي ي ررس؟؟لوالواس..كم كم ا ها هوومكتوب مكتوب ::م ا ا  م
أجمَلمَلأجأقد أقد امامالم بشِّبشِّ المرينرينبالس المالم بالس..الم بشِّبشِّ المرينبالخَ بالخَرين ي١.""راِتراِتي   
 

 ل ِفبالتأمى األعالاِدد ِذابق سكرها نجدا تشْ أنّهُلماِع قود رتِكيزعلي اه التبشيربالس الم ماِهللاع . سالم 
للنفوس العى الِذ اِهللا على قلِبِةزيزأح بالع الم. وقد دبرأم ِتالص خَر النفوسلك وض ما نلهالح اِةيبسفِك ِة األبدي 

على صليِبم ابن اِهللاد تلك اآلياتنستخلص منو .ثِة الجلج س بعداِع قوة أسل اسيشير لتبالمبالسبي ا كاآلتىانه: 
  

 أوالًالًأو : :رسالةالةرسالس ِه ِهاإلنجيلاإلنجيلبب  المالم الس ىىالد الد عم وة وة عم باسباسالم بالرالم بصصخِلخِلالر.... إنم نى اإلنجيلعه ة واِهللابشَار الس ةار 
ى را أج م كّلتْس ليا تالميذههاهد وشََوعس يبا الرهنع صاٍت آينة ِمع باألناجيل األربَلجس امو .للبشَريِة جمعاء

السيدالم سيحأم امهاٍتمجزعم ولكنّ. ِمن هاكتفوا بتَم سجيل قدر معين حسب مشَا أردهمالر وحالقد سأن وا يكتب.وقد  
سأُليٌلاِئ س :لماذا كتبالب شير؟جيَل اإلنْون.جيبنَ يا يوحنا البشير بنهاألِةاي صشْاح الِعحِمرين ِتِه نقوِلِه ببشَار :
"ووآيأخَ أخَاتٌاتٌآي رركثير ةة كثيرص نَنَ صععي ي سسوعوعقد قد امهِِه تالميِذ تالميِذاملم تكتَ تكتَ لم بتاِبتاِب الِك الِكى هذاى هذا ِف ِفب..وأم هِِها هِذا هِذ وأمفقد فقد كتب لتؤِم لتؤِمتْتْ كتب نوا أننوا أني ي سسوعوعه ه وو  
المالمسيحسيحاب اب ناِهللا اِهللان ..ولكى تكون ولكى تكون لكم لكم إذا آمنتم إذا آمنتم ح ح يياة باسا النّوإذا دققنَ. "هِِهمِِماة باسِم اِبار الكتَى أسفَ ِفظرنالتكوين إلى الر ا ؤي
سندركبس ولٍةهأن الص اإل لخَ اِهللا تدبيرنسان مِنبىعلى ع الِفِلم دتنَاء ول ازاِهللاناب إلظه ار محاآلِبِةب الع ِةجيب 

 ن ع مكتوب.المئيس السسيح ر الموعس بيى ِه اِهللاعالم م السةَار بشَار أن األسفَة لكّلزيمة المالمالعو .للبشَريِة
  ٢.ِ"ههليِبليِبم صم ص بد بدلحلح الص الصالًالًاِماِم ع عهِِه لنفِس لنفِس الكّل الكّل بِه بِهححاِلاِلصص ي ي وأن وأن..ءِِءلْْل الِم الِم كّل كّللّّلحِِحيي   أن أنرر س س فيِه فيِهههألنّألنّ" :اركب المِهِصخْشَ
 

 ولس ب أكون أنالم بالسراًبشِّ مأكونكى  لىنّ ِمطلوباًس ملي ....شيرشير للتب للتبممههادادددإعإعالم والم و بالس بالسونونرربشِّبشِّممالال: : ثانياًثانياً 
 ور القبهنسِك م كانجٍل رن ِمب الرها طلبى م أخِتنِكِمى و أِخنكِمى ونِّم طلوب الم ولكن.ر آخَسطر ب أورآخَ

نَوصعم عهالر بإح وشفَاناًس اهوح النّجس ِمنْهاج الركتَ.  بإخْربنْ عهم رقسالر أنّوُلس هلم خَلا دالر بي سوع 
ِةفينَالسذِل طلب كاإلنس ىالِذ انح اِءفَ على الشَّلصأن يكون م عالر بنَ أيما ذهب. فلمي دعهي سقاَل بْلوع له : 
"اذهاذهببإلى ب يِتيِت إلى بكوإلى أهِل وإلى أهِلك كوأخْ وأخْ..ك بربرههممكم كم ص نَنَ صععالر الر بببك بك و و ررححممكك".هذا ه والم ِمنّاطلوب :خْ ن أناآلخَ بررينكم  
نَصعالر بنَب ا ورحخْأإذا  .انَمبانَرمو هعفوا ِمرنسيِحىاِلنَا  سلوِكنَا الموأقوم نه وم صدرس انَالمنكون بشِّ مرين 
 وعس يكان .الًس ليكونوا رمهد وأع تالميذه اختارِهِدس تجاء أثنَوعس يب الرإن .المالس ِةالَر رسنشْ ِلؤهلين ماجحيننَ
وفُطيالم دنكله ىا والقرم باًطحصتالميذه م عه. كان ال ىم ِفعِليمعاِمج وببشَيكرز ِةارلكوِت الم كّلىيشِفو م ض ر
كّلوض الشّى ِفٍفع و .ِبعلما رأى الجمالغفيرةوع تتب عتحنّه نعلي ذ كانإ هموا مِعنزجينو مكغنَنطرحين ىاِعم ال ر 
ِه لتالميِذقاَلو الهالح صادكثير الفَ ولكن علة قليلون وا ِمفاطلبنر بالح أ اِدصني إ فعلة َلِسرلى ح٣.ِهاِدص  
 

 ِهوِدع ص وقبَلِهِتام قيدعب وعس يبإن الر .... والتلمذِة والتلمذِةةِِةازازرر للِك للِكهمهماِلاِلسسرر باإلنجيل إل باإلنجيل إلننييارزارزكَكَ  إلىإلىالحاجة الحاجة : : ثاًثاًثاِلثاِل 
  ميعميع ج ج أن يحفظوا أن يحفظوامموهوه وعلم وعلم..سسوح القدوح القد والر والرنِِن واالب واالبم اآلِبم اآلِب باس باسمموهوهددممعع و و..مم األم األمميعميعذوا جذوا جوا وتلِموا وتلِمبباذهاذه": ِهميِذلتال قاَل

                                                
– ١٣: ١٠رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ١

．
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،                                            ١٥ 

  ١٩: ١  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى           ،              ٣٠: ٢٠ إنجيل يوحنا ٢
    ٣٨ – ٣٥: ٩متى إنجيل         ،           ٢٠ – ١٨: ٥مرقس  إنجيل ٣
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مما أوا أوصصيتكمبِه بِهيتكم ..و و هنَنَأأا ا ها ما معكمكّل كّلعكم األي امام األي  إلى إنقضاِءاِءإلى إنقضالد الد هرره". لقد وعدهمِة بالقولتع طيهة الشّم إمكانيهالفِةاد إذ .الِةع 
  ةِِةوديوديهه الي اليى كلِّى كلِّشليم وِفشليم وِفورورى أى أ ِف ِفوداًوداًههى شُى شُ ِل ِل وتكونون وتكونون..س عليكمس عليكم القد القدوحوح الر الرتى حّلتى حّلة مة م قو قوالونالون ستنَ ستنَلكنكملكنكم" :م لهقاَل
والساِماِموالسرةِِةروإلى أقص ى ى  وإلى أقصاألراَلنَ ."ضضاألرةَ التالميذ القوي والخَم مسينو دأوا ِكبرازتهم.و ِف اآلالفُتْخلص ى أورشليم. 
ِتنَوتكوة ِم الكنيسنج ماِتاعؤِم المنينالذين د واع ذِلك دعبم يسيحين. "وكانوكانالر الر بكّل كّلب ي ي ووم يم يضضمإلى الكن إلى الكنم يسةِِةيس  
الذين يالذين يخلصخلصونون".و بشَصلتْو ارة السالم إلى أقصى األرض عطريق ن بشِّالمرينبشِّ والمات بر١.المالس 

 

 رِل ِلالنفوس المشتاقةالنفوس المشتاقة: : ابعاًابعاًر سمااسمععرس الِةالِة رسالح الح يأمثاُلأمثاُل  اِةاِةيزكا الع شّشّ زكا العار والساِماِمار والسريتنال الخالص تنال الخالصةةري .... وكثير ن" مله مله
ذن صاغية لكى تأِتى بذار الكلمِة بثمر ال بد أن تَستقبلها أ ولكن ." يسمعون يسمعونعيون وال يبصرون ولهم آذان والعيون وال يبصرون ولهم آذان وال

عمتس.اِخلهة دُئ الكِلمخبِعى ويمشتاقٌ ي بذلك . وقلبلي الهجاِهللا م وحأخُذ رغْ يمرالنفس الم ستجيبض ِمة بفينالم  س
 ٍةب على ترقعتْووإذا  .سوح القد الرِةحسة بِموحسمة مم الكِلتْى إذا كانَتأِت ارإن الثم .قٍل ع كّلفوقُى ي الِذاِهللا
جيِمٍةد ن ر ِنكارز اختبعة اِهللامالم ِةخلصوتم تعِهالمِِ بس .إنالم سيحييناألو لينلم ِدستخْ يمِةفَ الفالِسقَنطوا مِح وِةكم 
الحر الكِلاء لنشْكمِةم.لم نشُ يروها بالفصِةاح.لم ِدستخْ يموا السفَي ويقتِحلم موا المدنو ِضخْيعوهِةا بالقوللم ِةسيحي. 
إن اناإليمسيِح المكانَى هوتأثير ت فاعليتهِة بقووتأثير الر بهذا انتشَو ِهس وبسلطاِنوح القد٢.ر 
 

  نن أل أل..الصالص الخَ الخَرِهرِه غي غيدٍٍد بأح بأحسسفليفلي" .... الطريق والحق والحياة الطريق والحق والحياةأنّهأنّه  صصخِلخِل الم المسيحسيحالمالم  وعوعسس ي يرفةرفةععمم: : ساًساًاِماِمخَخَ 
ليليسساس اس مآخَ آخَم ررتح تَتَ تحالس الس ماِءاِءمقد قد أع طِِط أعىىب ب ييناس بِهاس بِه النّ النّني ي نبأأ  ىىغِِغنبننَ نَن خلصخلص". بشِّالمربالكِل يكرز لى اآلذان إُلِصى تَ الِتِةم. 

فإناستج ابوانفتَ القلب اح لهباإليم ان حالتغْثَد يير.ألن  المالعقل رفِةعىكِفت  الِةي. إن اإليمانالقلبى ه الِذو راع 
ان ة اإليمطيا علهاِخ دسكبيغلقة و الم القلوبح يفتَ أنر قاِدب والر.سوح القد الراِت وهبا اِهللاطايوال ع لنَتدى تمالِت
لودقتْ صِص وئاِطالخَة  نيق دعِهِمزعلى س ماع صِتووح ا الرسلقد.ضاًاِف ر ممليِها يِه عليالع دى  الِذودفههأن  
يقسىقلب هلي ِنرفض عاِهللاِةم الم جِةانيأو ريِهغْ يوِل بتأجيل قباه.وإن لم يكن اِع الوظ أوبشِّ المرم تعاًتمبالس قيِقالم الحى 
 ةَبشار صيل توستطيع ي فلنورينأسر المرحم وطاِة الخُىسيح فاِد الموعسالص يان بخَ باإليم القلبرمغْى يالِذ
السالم ماآلخَ إلى قلوِب اِهللاع رين.فاِق ألن الشّد ِءىيِهعِط ال يأنفقَ حتى لو الع مركله ظاًاِع وراًبشِّ وم٣.الم بالس 
 

 سساًساًاِداِدس : :طلبطلباس اس م الرم الرببلي لي خلصلل و و الخُطاِة الخُطاِةخلصيتحيتحررروا ِموا ِمرنة إبليس  نة إبليسعبوديعبودي.... اإن بشِّلمر بتوصيل الكِليقوم ِةم 
بالكرِةازِة للنفس المحتاج.اِم والسعالكِلستقبُل ي مة ويقبلها ويصدقها باإليمان ويحٍذ حينِئ.ى قلبِها ِففظهي بدأ عُلم 
الروحالقد القلِبديِدس بتج وإحي وح اإلاء ران الِتنسوالخَوِب بالذناتتْى م طايا مراًطهإي اها بدليِبم الص.ناًعِل م 
لضان غُمير اإلنسان اِهللافرِهصفِح و.بهذا يكون قد أع در اِهللاوح نَسِك مهو وجمكانَد هَلاِخ دان  اإلنسبعدأن أص بح 

خليقة جة ِفديدى المسيح يسوع. إناإليم انعلنَ يجا نصقُدم وا فنطاِل لنَ اِهللاعيدببه أنّا ونوقن ستِنونَ .اا لنَهعلى د 
  ٤. لهحفتَ يع يقرن م وكّلجد يطلب ين مذ وكّلأخُ يِهِماس بسأُل ين م كّل أندعى و الِذ.ن فم اِهللا ِمجر تخٍْة كلمكّل
 

 سابعاًابعاًس : :بالص والتَالص والتَ الخَ الخَركاتُركاتُبحريرريرح  نِلمنبنَ بنَالواالوانَنَ  ِلم ويوية وة وححيياة أباة أبديةةدي.... مؤمن الإن بعنَ دال والحة اِةيديدالجوقد  
تمتعبالس ة ِهللاالم والبنويوض منالح اِةيِة األبدي.ي لتهبقلب هح لاًب لرِمىِذ الب افتداه ناألبِدالِك اله وقاً وشَ.ى 
لمحرِهض مِهوِت إخْعالم ؤمنين. هعم مقدليِهللام  عبادة بالرقِّوح والح.اًشنتِع مجيد بِهينطقُ ح ال بفروم . اًاعيس 
 ٥.المى السرشْام بو على الدناًعِل مهمح ور بِهب الرعنَ صبكم ر خببذها م وأينَ.طانيلشَة لبدستعلمالنفوس االص لخَ
 

 زيزى القارئع ..ليتكترفع قلبك شتركاً مِتىى ِفِع م لكالِة الص: انَأبا السماوى.. أقدم الِللجكقلبى  شكر 
 كالِمى بسرتِنمغَ و.ك برامى وس وقلدتِن.اىطاي خَرى وزنّ عملتَى فحاِتيدى وتع بآثاِمك إلي أتيتُ.ديداً جهى خلقتَالِذ
أرفع .. لمجِد اسِمك العظيموأتمم مشيئتك وأحيا وفقَ إرادِتك ف .ىِنتمحر بى وتَعنَ ص بكمرة ألبشِّى قوِن هب.جيِبعال

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  متِكالً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَ.صالِتى فى اسم يسوع البار
 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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