
 ١٩٩سـالة لرا
 

  فَراء عن المسيحفَراء عن المسيح كَس كَس--نن نَحن المؤِمني نَحن المؤِمني--سعىسعىنَنَ
 

(Arabic – We believers are Christ’s ambassadors.) 
 

   كَسفَراء عن المسيح كَسفَراء عن المسيح-- نَحن المؤِمنين نَحن المؤِمنين--نَسعىنَسعى :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنالِةرسب ولس الرول الثانيِةسِنؤِم إلى مى كورنثوس نقرأ العدشْ الِعدِمرين ناألص ساِماح الخَح: 
 

 ١.""نَطلب عن المسيح تصالحوا مع اِهللانَطلب عن المسيح تصالحوا مع اِهللا.. .. إذاً نَسعى كَسفراء عن المسيح كأن اَهللا يِعظ بنَاإذاً نَسعى كَسفراء عن المسيح كأن اَهللا يِعظ بنَا"" 
 

 منه مس فراءسيح؟ الممؤِه ا مالته؟ما وم ركَمزه؟ما  وممضمونهالِت رسِفو .؟مى عباٍتارسيطٍة ب 
 .انا كَم ِمءى شَ يكن لمرِهيوبغَ ٍءى شَ كلُّكَان بِه عن المسيح الذى ءارفوا س يكون بأنوندير الجم هن محضنوس

الجديرونبأن يكونوا س فرسيح اءن المالِذ عى هوبه اءاِهللاجِد م ور سمج ورِههكلَُّلاِم وح بكِلاِء األشي ِةمِهرِت قد. 
 اءفريكونوا س بأن ونديرسيحالجن المعَهنوِثل كى يموهو  ض على األرلوِكمِلكو و العظمة ذ الماللالج.  إن

ؤِهمتشْ التهمهب دنْ ِم كالّأنهمِل ودالوالد غُاَلنَو .ةة الثاني واناًفر و ريراًتببة ِهللانو ِهوِلبقب بالر وعسيخْ شَصاًخلِّ ماًصي 
  ٢.اِةي الحبر عن المسيح فيراًن سيكول اِءم السِل قبن ِماراًختَ محبأصو .اِةيفر الحى ِسِف هم اسكِتبلذلك  .له
 

  إنفسرسيحاءالم اختب وارح ةَالوالح اِةيم عشْ بالِعواتلذذ وهِةرالم قدِةركَ والشِّةسالر ِةوحيم عالعِلىيِس قد ى 
 وناولزيو .رشَر الباِئ سعض م على األرونعيشُي مه أنّع ماِتاويم بالساًع معوا واستمت.وس القدر اإللِهضحى مِف

مالهمأعويكتسب ونع شَيهة ماضيو .بنفس رٍةامليتعبحبم ٍةونسيحيم م اس على اختالِف النّع بيئاِتهممدِهقاِئ وع.وإن  
ألنَسا عن وا هسيح ماِء المفرسم اضيهمي احانَجيببإيض ب ولس الرِف وُلسالتِهى رس ِنؤِمإلى مى أفسساألص اح ح

ى ى  الِت الِتةِِة الكثير الكثيرهِِهبِتبِتحح أجل م أجل منن ِم ِمةِِةممححى الرى الر ِف ِفىىنِّنِّ غَ غَووى هى ه الِذ الِذ اُهللا اُهللا..ضاًضاً أي أياقيناقينالبالب كَ كَبِِبضض الغَ الغَاءاء ابنَ ابنَةِِةا بالطبيعا بالطبيعوكنّوكنّ": ىالثاِن
أحبنَبنَأحا بها ونَا ونَا بهححننأم أم وطاَطاَ بالخَ بالخَاتٌاتٌويااي..أحي انَانَ أحيا ما مععالم سيحسيح الم..وأقام نَنَ وأقاما ما مععهه..وأجلس نَنَ وأجلسا ما مععهِف ِفه ى السى السمماويِف ِفاِتاِتاوي ى المى المسيح يسيح يسسوع٣."وع   

 

  ببسس ح حالًالًا قبا قبا فيها فيهى سلكنَى سلكنَ الِت الِت..ااطايطاي والخَ والخَ بالذنوِب بالذنوِباتاًاتاًوو أم أمالًالًا قبا قبكنّكنّ" ولقد.  يسوعسيح فى الماءيا أحنَر ِصقدإنّنا  
ددههر هذا العالمالمر هذا الع..ح ح سسببرئيس س رئيس س لطان الهلطان الهواِءاِءوالر وح الِذوح الِذ الرى يى يعمُلمُلعاآلن اِءاِءبنَبنَأأى ى  ِف ِف اآلنالم الم ععصيةِِةصي . .الذيننَ نَالذين ححننأي ضاًضاً أيج ميعاًميعاً ج  

تصتصرفنَفنَرا قبالًالًا قببي نَنَ بيههمى شَى شَ ِف ِفمههواِتاِتوج ج سنَنَدِِدسا عاِماِما علينلينم شيئاِتشيئاِت مالج الج سارار واألفكَ واألفكَدِِدس" .نَا اآلنرودونَ  يتجهحو الذينعيشُ يى  ِفون
ثم والخَالم اإلعأ ِةطيوالخَ  بالذنوِبواتاًما"و .اطاي سيح كأنن المع اءفرى كَسعانَس سيح كأنن المع اءفرى كَسعِعظ بنَانَسِعظ بنَاَهللا ين المسيح  نَ نَ..َهللا يع ن المسيح طلبع طلب

 :وعس يب الرن عساِماح الخَح األصنثوسكوربولس الرسوُل ِفى رسالتِه إلى مؤِمِنى  كتبلقد  ."تصالحوا مع اِهللاتصالحوا مع اِهللا
"ووههووم اتَاتَ مألجل الج ميع كَميع كَ ألجل الجىىي األ األعيشَعيشَ ي ححيياءاءفيم فيم ا با بععدال ألنفِس ال ألنفِسد همللِذ للِذ بْل بْل..هم ى مألجِل ألجِلاتَاتَى م همهموقام أأ  ذاًذاًإإ": َلقاو ." وقامنكَ كَن انان  
  ٤."ديداًديداً ج جارار ص ص قد قدوذا الكلُّوذا الكلُّهه. . تْتْضض م متيقة قدتيقة قد الع العاءاءييشْشْاألاأل..ةةديدديد خليقة ج خليقة جووسيح فهسيح فه الم المىى ِف ِفددححأأ

 

 إنسيِح المىسفير ع سيحن الم .يقداألم خبارالس ة ِلارلنفوس المعالخَة بقيوِدذب ِفِةطي الم الشِّى العإّنإّن" .يرر  
  هِِهنفِسنفِس ِل ِلالمالم الع العحاًحاًاِلاِلصصسيح مسيح مى المى الم ِف ِفانان كَ كَ اَهللا اَهللاإنإنأى أى   ..ةةالحالحصصة المة المممددا ِخا ِخطانَطانَأعأعسيح سيح  الم الموعوعسس بي بيهِِهنفِسنفِسا ِلا ِلنَنَالحالحى صى صالِذالِذ  اَهللاَهللا
ى اون ِفة التهطور وخُهسئوليت مركدسيح ين الم عفيرالسو ."ةِِةالحالحصص الم المةِِةمما كِلا كِل فينَ فينَاًاًععاِضاِضوو و ومماهاهطايطاي خَ خَمم له لهبٍٍباِساِس ح حررييغَغَ

ِهالِترسكلفُ الما به.له القلب طاةالخُ بثقُل الم.والع ينالم فتوحشَة على بِةاعصير الِذ المى ينتظرالغَ النفوس ة على الي
ة هبو اطاي الخَان غفران بِهالوا باإليمنَيل .اريرها وتحهالِص أجل خَن ِم على الصليِبسيح الماتَ م فلقد.ب الرقلِب
الحاِةياألب ِةدي.الس فيرع سيح يقوُلن المم عب ولس :"إذ الضإذ الضررورورة مة مووضضوعوعة علىة على..فو ِل ِليٌليٌل فو ى إنى إنلم لم أب شِّشِّ أبر٥."ر  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،               ٢٠: ٥ؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول الثانية إلى م١
 ٥: ٣، رسالة بولس الرسول إلى تيطس ٢٠: ١٠ إنجيل لوقا ، ٣: ١ الرسالة إلى العبرانيين ، ١٣: ١  &١٦: ٣ & ٣: ١ إنجيل يوحنا ٢
  ٩ – ٣: ٢ أفسس ىإلى مؤمن  رسالة بولس الرسول٣
   ١٧ & ١٥: ٥ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٤
٥
    ١٦: ٩  إلى مؤمنى كورنثوساألولىرسالة بولس الرسول   ،  ١٩ & ١٨: ٥رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  
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  كتبلقد ولساح الثاِنى بحاألص سؤِمِنى أفسالتِه إلى موُل ِفى رسسنَنَ":  يقولالرححننع ع ملهملهم خلوقخلوق مينى ى  ِف ِفين
المالمسيح يسيح يسسوعوعألع ألع ممال صاِلاِلال صحةٍٍةحقد قد س س باُهللا اُهللاقَقَب فأع فأع ددهكَكَا ِلا ِلهىنَ نَى سلكسلكَفيه َفكَ."اا فيه فَيُلِم نهأع االًماِل صحة قدس اُهللاقَب فأع دا ه

 ةَديد الجةَ الوالدرتب اخ قد يكونير أنف السالِتؤِه م أنعلم نَقَبس ام ِم.؟هم اسدجيتما ِل فيهسلك نَىا كَنّ ِمٍداِح وكلِِّل
أىص خليقار ة جة ِفديدى المسيح يسو .وعأصبحناًواِط مس ماًاويريباً غَعيشُ يلغَ.ض على األر فُختِل تَتهع ِة لغَن 
ا وتق.المالعليدفُ تختِلهع ِه تقاليِدنموأسلوب ح ِهاِتيفُختِل يع سلوِب أنح اِتيهم.وإن ى كلِّ ِف اشتركاِح نوى الحاِةي 
العوالبيئِةِةام عيشُ التى ينّلِك .ا فيهه واِطمنس مال.اوى  يحسبهالع المنْ ِمداًاِح وهوال.م  يِسحبنفس الم هأهل الع ١.ِمن  

 

 و ه هْله نفسنتِحم ولي.سيحن الم ع سفيراً يكون أنصلحي الم ال الع أهلن عفاًختِل مهى نفسري  الىإن الِذ 
   وأى وأى..؟؟الال بليع بليععع م مسيحسيحلملم اتفاق ِل اتفاق ِل وأى وأى..؟؟ةِِة الظلم الظلمععور مور ملنلن ِل ِلةٍٍةركَركَ شَ شَ وأية وأية..؟؟واإلثمواإلثم  رر للب للبلطٍةلطٍةة خُة خُأيأي" هألنّ. ان؟ى اإليمِف
ى ى ِف األصِلهطنَ ومثُلى يفير الِذز السركَمن كَواِطمِلل ٍفرشَز مركَ من ِمس لي."؟؟ننؤِمؤِمر المر الم غي غيععن من مؤِمؤِململم ِل ِلصيٍبصيٍبنَنَ

 قومينّه  أل.ِهوطِن ِلقةاِدة صة حقيقيور صوهف .فيرز السركَ منة ِمسئولي مر أكب أوم أهزركَ ماكنَ هس ولي.ريِب غَبلٍد
مقامى كلِّ ِفِهئيس بالِد رنَ ماسكلِّوِفى .ٍةب ظٍة لحعيشُ يها وهوتغَ ممِثَل ربليطنَ ونَو .هحنؤِم المنينالس اعين 

كساء ِففرنَربِتض غُى أرا مفوضبتكليٍفون م ر ِماِشبينَ فاِدنا الربي سِه بتمثيِلوع٢.ض على األر   
 

  أنيرغَب  توافرها فى من الالزموِطر تقديم الشّن ع عن المسيحكَسفراء سئولون منحبهذا التفويض نَ 
يكونع ِفواًض ى جِدسويِة وامتيازات  .سيح المضالع الو الخَالص ُلنواِتلكال وريرتبحاألاة يبةدي.وي صو  بحضالع

السفير عن ى  وبالتاِل.الهمِث ي التىولِةئيس الدر ن عائباً نَ يتكلميرف الس إن. متغَرباًاًاويم سناًواِط مِفى جسِد المسيح
  ملكوِتانين قوويوضح .سقد المتاِبة بالِكعلنَ المتهمالل كِل ِخن ِم اِهللاَل أقون فيِهاِك السسوح القد بالرنعِليالمسيح 

السفير عن المسيح  الِة رسرهو ج إن.ِهالِترس ن ععرفَ ن أنوبقى .زِهركَ ومِهؤهالِتسيح وم سفير المعن تحدثنَا .اِهللا
هة ومِخدالم صيقوُل.ةالح ب ولسالر سي": وُلسالم وعسنَا ِلنفِسِه بيالحسياَهللا الِذى صالم وعسنَا ِلنفِسِه بيالحةاَهللا الِذى صالحصة الممطانَا ِخدةح أعالحصة الممطانَا ِخدح أع..   إن أى إن أى

   ٣." وواِضعاً فينَا كِلمِة المصالحِة وواِضعاً فينَا كِلمِة المصالحِة.. العالم ِلنفِسِه غَير حاِسٍب لهم خَطاياهم العالم ِلنفِسِه غَير حاِسٍب لهم خَطاياهماَهللا كَان ِفى المسيح مصاِلحاًاَهللا كَان ِفى المسيح مصاِلحاً
 

 خْ شَإنصالر بي سوعخِل مانَصه و هفُدوأس ِة اسالحصِة الممِخد .ألناآلب  "جالِذ الِذعَلعَلج ى لمى لمي ي عرفْرفْع  
ول سطرس الر ب قوَللس الرالمأعس بسفر قد المىح الوجَل س وقد." فيِه فيِه اِهللا اِهللارر ب بننحح نَ نَصيرصيرنَنَا ِلا ِلنَنَة ألجِلة ألجِلطيطية خَة خَطيطيخَخَ
عن الربي سوع :"وليوليسسبأح غَ غَدٍٍد بأح يالخَ الخَرِهرِهي الصالص..ألن ألن لي لي سساس اس مآخَ آخَم رتَ تَر حتَتَحالس الس ماِءاِءمقد قد أع طِِط أعىىب ب ييناس بِهاس بِه النّ النّني ي نبغِِغنبى أنى أن  
ض  على األر تعيشُ.سيح المِدسى جِف وض عتَأنْ .اوىم سنواِط مك ألنّ.سيح الم سفيرتَنْأ: نؤِمى الم أِخ."خلصخلصنَنَ

  فيك اُهللاعض و.ىِد األب وطنكاِءم قبل السن ِمفوض منك ولِك.يررى الشِّوع ِفوض المالم العك ذِلن ِمتَ فلس.ريباًغَ
 ا وم.زركَ الممعا ِنوي .ض اآلن على األركزركَ م هو هذا. اِهللاعوا مالحسيح تصن الم علبتط ِل.ِةالحصة الممكِل
أعظمالر الةس.وم ا أمجدافأةكَ الم.س أِتيى اليوالِذم ى تسمفيِهع ص الِتتَو اِبرحهليَل وتَ. بكِةكَالِئ مالس اِءمِه وى 
  ددببا العا العهها أيا أيممعِِعنِِن":  لك يقوُل. مرحباً بكوعس يب الرتَو صعمتس س.ارز واالنتص الفون لح.ناحاألل ذِب بأعكستقبلتَ

الصاِلاِلالصححاألمين ى القليلى القليل ِف ِف أميناً أميناًتَتَ كنْ كنْ.. األمين..فأقيم فأقيم كا ا..ثيرثير على الكَ على الكَك دلْْلخُخُدإلى فر إلى فر ح سح سيدِِديك٤."ك 
 

ى الحتِن صيا من قلبى ركَ شُكليإ مقدأ ..أبانَا السماوى: تشترك مِعى ِفى ِتلك الصالِةواآلن أدعوك أِخى ِل 
 . األبديةاةَي الحاَل وأنَك ببررر أتبى أجلى كَن ِمالِذى لم يعرفْ خَطية خَطية علتَ جنم اي .سيح الموعس بيكنفِسِل

 بشَارةَ .الم بشَارةَ الفَرح والس.الصى ِلِخدمِة جالِلك والعمل ِفى كَرِمك ألحِمَل بشَارةَ الخَأشكرك ألنك دعوتِن
 .مألِنى بروِحكا .كِتى بقودِن أي.ِةالحصة المم كِلى ِفعاًاِض وبأن أكون خَاِدماً لك أكرمتِنى. الرجاِء والحياِة األبديِة

ى ِحهبِنوكمتك.ألس سفير ِلى كَعالِلجشَاِهداً أميناًو .ك ألكونحبِتكِة مظماِتى. ِلعيجيِب ِفى حالع مل نعِْمِتكوع  .أرفع 
فاِدى وعسم يالِتى فى اسخِلِصىصوم . ِدكعق وؤِمناً بِصدا مقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج يقبْل إلى نم. 

 
 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زئ العزيى القارأِخ
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     ١٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ١
       ١٦ - ١٤: ٦لثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول ا٢
      ٢٤: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى ٣
  ٢١: ٢٥    ،     إنجيل متى ١٢: ٤      ،     سفر أعمال الرسل ٢١: ٥ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٤
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