
 ٢٤١سـالة لرا
 

  سيحسيح بإنجيل الم بإنجيل المىىحِِحلستُ أستلستُ أست
 

(Arabic – I am not ashamed of the Gospel.) 

 

 سيحسيحى بإنجيل المى بإنجيل الملستُ أستِحلستُ أستِح :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنالِةرسب سول إلىولس الرىِنؤِم مر أنَة وميِم قرناألص حدداِداح األول العس السشَ عر  : 
 

 ١."ىوناِنلي ِل ثم أوالًىوِدهلي ِل.نؤِم ينكلِّ م ِل.الصلخَ ِل اِهللاة قوه ألنّ.سيح بإنجيل المىتُ أستِح لسىألنِّ"
 

 الحغَي اءخَةريز اِئرىا اُهللا ِفلقهان كَسالغَ اإلنس لق خَىز الِتاِئراا فينَهنو ههجِتنَا بإرااد.إم ا الوجهحيحة ة الص
ئةاِط الخَأو.وم ؤكِّا يدو جالح ودنِفال انّا كلِّ فرٍد ِمىاِء ِفيعاالتُ المصاحبة لهال نَىِحستَ نََ حين ىستَِح وحين .
 ىة الِتياِد الالإراتُكَر والح.ِدسالجاِء ض أعىاِقِه وبج على الوىارجر الخَظه المى ِفنيا العهئِطاالتٌ ال تخْنفعا
اه ضر ال ي أوِهفِس على نَاهضرلوكاً ال يلك س سرك أنّهد ي حينِهار أظفَمةَِوعذ نَنْ مفُل حتى الط.ِد الفرنفواً ِمع درصتَ

 اِءيور بالحع الشُّرستِم وي.جله وخَاءهيا ح بهىِطغَاتٌ وألفاظ يكَر حهنْدرتْ ِم وص.ةرم علته حه وقدجهَى ور تِهيدواِل
ماحباً الشّخْصصوي نمو ويتبلوكلر ا انتقَل ِممن مرحلٍة إلى محلٍة أخْرِىى فرالم رفِةع والتمييز بيالخَن ي٢.ر والشّر 
 

.  وِدمحوِل المقباِء الميا بالحنَديثدأ حبونَ. وهكرممرفوض اء يح و.ودمحياء مقبوٌل م ح:والحياء نوعان 
 بيداً ع كنتمكم أنراً ِهللاكْفشُ : يقوُلساح الساِدحة األصومي رىِنؤِموُل إلى مسالربولس ا ه كتَبى التالِة الرسىفف
 أتكلم .لبربيداً ِل ع ِصرتمِةطي الخَن ِمتم وإذ أعِتق.اوهمتم تسلىعليم الِت التةَور ص القلِبن ِم أطعتمنّكملِك وطيِةلخَِل

اً ِمإنسانين أجِل ضعِف جسألن. ِدكمكَكم مما قدتمأع اءضكملنَبيداً ِل عجإلثمِة واإلثم ِلاس ."هكذا اآلنهكذا اآلنقد قد مموا أعوا أعضاءاءضكمكم  
ون ون تستحتستح ىىور الِتور الِت األم األمننئٍذ ِمئٍذ ِم حينَ حينَ لكم لكم كان كانرر ثم ثمىىفأفأ  البر البرنناراً ِماراً ِمرر أح أح كنتم كنتمطيِةطيِةد الخَد الخَبيبي ع عا كنتما كنتممم كَ كَكمكم ألن ألن..ةِِةاساسلبر والقدلبر والقدلِِل

بهبها اآلنِن..؟؟ا اآلن ِن ألن ألن ههايتِِت  ةةاياألم لكاألم ورورلكِهى ِهى الم الم وتُتُو.. ا اآلنوأما اآلنوأمإذ أعِتقتم ِم ِم إذ أعِتقتم نِة الخَ الخَنِةطيعبيداً هللا فلكمطي عبيداً هللا فلكم وِصرتم وِصرتم  ثمركم ِلكم ِلثمرلقدلقداسةِِةاس  
 ٣."اانَنَبب ر روعوعسسسيح يسيح يدية بالمدية بالماة أباة أبيي ح حىى فه فه اِهللا اِهللاةة وأما هب وأما هبتٌتٌوو م مىىطية ِهطية ِهةَ الخَةَ الخَرر أج أجألنألن ..ديةديةاة أباة أبة حية حيهايهايوالنِّوالنِّ

 

 يشيرب ولسسالخَ هنَوُل الر ئَ اِطا إلى أنهو "ععببدِةلخَلخَ ِل ِلدِةطيويثِم ويثِمطي ثم رثم لنَلنَراً ِلراً ِلرججاسالِنى وِف."ةةاس ِةهايم ِدوتٌ أبى. 
هاية نِّال و.ِةاسلقدره ِلمث وداً ِهللاببح عص يسيح الموعسا ينَ صليِب ربدنْا ِعهنْر ِمر وتحطيِة الخَنئ ِماِطالخَفإذا أعِتقَ 

حاة يةأبى ِهى الِت.ديلعبيِدِه اِهللاة هب بالم سيح يسانَرب وع.وُل تُ لِف ويسالر ولسنَبظرؤِم المى ِفنينر إلىةومي  ِهرثمم 
حينِةلخَاً ِلبيد كانوا عالِتىطي ي ستحونوهو .ا اآلن به حياء  ودمحمقبوٌلمهحوُل  امتدسالر ولسب الِتِه و .فيهمِفى رس

د ال د ال  أح أح كان كانننوإوإ": ُلقوإذ ي المحموِد اِءلحي ِل ثانيٍةٍةور ص نقرأ عنثاح الثاِلح األصالثانيِة إلى مؤِمِنى تسالونيِكى
يططييعنَ كَ كَيعنَالمالما بالرا بالرسالِةالِةس..فِسم ِلاِلاِلوا هذا وال تخَوا هذا وال تخَ فِسم ِلطوه كَكَطوهىىي ولِك ولِك..جَلجَلخْخْ ي ننال تح ال تح سبكَسب كَوه وهععددونِذنِذ أ أ بْل بْل..ور٤."أخأخكَكَوهُ وهُ ر  
 

زن ح القويم يريلوكَه غَ أن سكردإذا أ .جُلخْ ويىِحستَ يِةريز اإلنسان بالغَرفُ أنعي بولس الرسولإن  
 ِهابوود إلى صعبهذا ي. وه كأخرنِذاِلطوه ويخَ ال يىم كَهحص نَذلك ِل.نينؤِمِة الماع جمِهوِتء إلى إخْىِس ويقلب اِهللا

إن ما  .المؤِمنيناعِة م بجهالقت عزدادوت.  الرسولبولسالة رسح  بفرقبُل حينئٍذ ي.ِتِهم طاعد عنِم جُلخْيويستَِحى و
ةَ نيس كَبولس الرسوُل حص نَوقد .ِة اهللانيس كَىطِب ِفالح الع إلصثُل األم األسلوبوهنَصحهم بِه بولس الرسوُل 

. . ةِِةاعاعدد الو الووحوحثَل هذا برثَل هذا بر ِم ِمينينانيانيوحوح الر الروا أنتموا أنتمصِلحصِلح فأ فأ..ةٍٍةلل ز زىى ِف ِفِخذِخذان فأان فأبقَ إنسبقَ إنسة إن انسة إن انسوواألخْاألخْا ا ههأيأي" :ِهبقوِل ةالطيغَ
 .نؤِمالح أخيِه الم إصىِة ِفاعدوح الو يستخِدم رىن الروِحؤِمإن الم. "ئال تجرب أنتَ أيضاًئال تجرب أنتَ أيضاًفِسك ِلفِسك ِلإلى نَإلى نَ  راًراًاِظاِظنَنَ

فبروح المحِةبوالو دِةاعخْجُل ح والنصيُئِطخْ المىِحستَ وي. ويالص والغُطلب فْفحرِمان نالر وِمب إخْن ٥.ِتِهو 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع               ،  ١٦: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
   ٦: ٩   سفر عزرا     ،     ٢٨: ٢ رسالة يوحنا الرسول األولى ٢
  ٢٣ – ١٧: ٦ى رومية  رسالة بولس الرسول إلى مؤمن٣
  ١٥ – ١٤: ٣ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى تسالونيكى ٤
٥
  ١: ٦ غالطيةرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  
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 أما النّواآلخَع ِمر نالح اءي .وهوالح يالمكر اءوهالم ف .رفوضهى الِذوعُلِط يالشّه ِةادع ملناِهللا ع  
طاة الخُصالخَ ِلجيِبالع.وتح رِهرِمم نلطان سِةملكَ مقاَل .ة الظلم وُل بسالر ِلولسؤِملمة ى ِفنينوميتُ " :رتُ ألنِّى لسألنِّى لس

ة اعشَ بكر أد منِةكَاِل بالنفوس اله تثقِلِهن إطالقاً ِمىِحستَ ي لن."أستِحى بإنجيل المسيح ألنّه قوة اِهللا ِللخَالصأستِحى بإنجيل المسيح ألنّه قوة اِهللا ِللخَالص
ىصير الِذالمالخُنتِظ ي الذين طاةَر لمي إنإ. الصصلوا على الخَح نسيحجيَل المو حه هدةوالصخَل ِل اِهللا قو. إن 

 ب فكتِهى إنجيِل ِفشيرا البنّوحا يى بهنّ تغَ وقد.حيد الونبذَل االب ضتْ ارتى الِتبِة اِهللاح مةار بشَوسيح ه المإنجيَل
 ١."ةبدية األاي الح له تكون بْل بِهنؤِم ين م كّلكهِل ال يىكَ ِلدحي الوهنَ ابذَل حتى بالم الع اُهللابحأذا  هكَهنّأل" :يقوُل

 

 رقس مر ذكَ فلقد.ى يوم مجيئه الثانرهنِكب وي الر بِهىِحستي س. بإنجيلهىِحستَ يب أو الررنِك ين مإن كّل 
البإنجيلِه ى ِفشيراألص اح الثاِمحبن قوَل الر :"ألن ممنناستح ىىفِِف ىىالِمالِم وبكَ وبكَىىى بى ب استحهذا الجيل الفاس ئئاِطاِطق الخَق الخَ هذا الجيل الفاس..فإن فإن  
ابابنناإلنس اإلنس ان يبِه بِهىىستِحستِحان ي متى ج متى ج اءاءبم بم جِد أبيِهِد أبيِهجم م ععالم ةِِةكَكَالِئالِئ المالقد القد يسينوذكَ."يسين رلوقا الب إنجيلِهى ِفشير اإلص ع اح التاِسح

بقوَل الر: " ألنممنني فبهذفبهذ ىىالِمالِم وبكَ وبكَىى ب بىىستِحستِح يا يىىستِحستِحا ياب اب اإلنس ناإلنس انانن متى جمتى جاءاءبم و وجِدِهجِدِه بم ممجِد اآلِبِد اآلِبجوالم كِة كِة الِئالِئ والم
القدالقديسينوذكَ."يسين رمتى الب األ إنجيلِهى ِفشير صحاِشاح العبفكلُّ ": ر قوَل الرممنني النّاس أعتَىىرفُ برفُ بعتَعتَ ي امالنّاس أعتَ قد اما ا فُ أنَفُ أنَرر قد
أيأبضاً بِهضاً بِهأي امأب قد امىى ِف ِفىى الِذ الِذىى قدموالس موولِكولِك  ..اِتاِت السننم م نني نِكنِك يرىىنِِنرقد قد امنِكنِكأأ  ..اساس النّ النّامررهأأا ا نَنَأأ  هيضاًضاًيقد قد امىى ِف ِفىى الِذ الِذىىببأأ  امالس الس مو٢."اِتاِتمو 
 

 لقدر فعالر م نَبقامانَا إذ اشترا بما ال يرقدن بثم. إنّه دمي سسيحوعالم ن اِهللا ابالم دتجف.س لقدتب را نَر
سِمه الطاِهنَوتقدرا بد.رنَخْفَا ل ويا بما سلهكَج الِة إلىاتبسالر العب رانيين :"ألنألنالم الم سقدسقدسينقَدوالم سينقَدوالم ج ج ميعميعههمِم ِمم نن  

ودٍٍداِحاِحو.فلهذا الس ىىال يستِحال يستِح ِببأن أن عدي عدهم إخْ يهم إخْوووةةو".م ني ستطيعأن ي عببالكِلر اِتمع م ِتظ عِِنلكِة المحب لِةتفاِضالم 
الرسالِة إلى العبرانيين  اتبكَ قال ولقد .د إلى األبا فيِهيحنَ ِلاكنَاناً هكَا م لنَدتْ وأعاِتاب السمووا أب لنَتْح فتَىالِت

باألصاح حاِدالحشَى عذِلذِللِِل": ركك  ال يىىستِحستِحال يبهم اُهللا اُهللا بهم أن أن دي دي عىىعإله إله مهمألنّ ألنّه ههأع أع له دله دممم ٣."ةةدينَدينَ م 
 

 ِةاِده بتقديم الشّجَلخْ ال يأن ل األواألصحاح وثاوس تيمِهإلى تلميِذرسالِتِه الثانيِة ى ِفبولس الرسوُل  بتَكَو 
عنالر بي سووع عما تحملهو هونَاالِصخَ ِل على الصليِبعلقٌ م .جُلخْوال يإلى ابِه بانتس الر ولسول بسل بكالم

ل ِمالِسبالستِل أجلن شّ الكهبشَ بشَجْلجْلفال تخْفال تخْ": قاِئالً ِةاد ههادةِِةادر أأا ا نَنَأأا وال بي ا وال بي بنَبنَ رسيرسيرهاشْاشْ  بْلبْل ..هتركاحِت احِتىى ِف ِفترك ممال المشقاِتشقاِتال الم  
  ىىنِِننّنّ لِك لِكضاًضاًييأأور ور مم األ األهِِه هِذ هِذلُُلمِِمحتَحتَأأ  بِِبببهذا السهذا السلِِل": ِه نفِسنعبولس الرسوُل   يقوُلثم. " اِهللا اِهللاةِِة قو قوبِِبسسنجيل بحنجيل بحجل اإلجل اإلألأل
لسنِِننّنّ أل ألجُلجُلخْخْأأ  تُتُلسي عاِلاِلي عممبم بم ننآم تُتُنْنْ آم..وم وِقوِق ومننّنّأأ  نهقاِد قاِده رأأ  رنني ي حفَفَحظ وديعلى ذِللى ذِلإإ  ىىتِِتظ وديعككالي الي وممو" .ثمِدمتَ ياًير أخَ تقِد بكلِّح 

هاحِهبقوِل أرنْ عه :"ليليعطِِطعالر الر ببر ر ححممة لبة لبيأأ  تِِتينيسيفورنيسيفورسنّنّ أل أل..سهِم ِمه راراًاراًركثير أأ  ةة كثيررراحىىنِِناحولم ولم ي ٤."ىىلِتلِتلِسلِس بِس بِسجْلجْلخْخْ ي  
 

  إبليسهمدخْ استَ.سوتريِفيِدى عد ويِةنيسى الكَ ِفِةو اإلخُِد أحن عثِة الثاِلرسالِتِهى  ِفالرسوُل يوحنّا بتَكَو 
ليكونم اداًضوُل  وقاَل. لهسوحنّا الرينْ عه :"كتبلى الكَلى الكَإإ  تُتُكتبنيسولِكولِك  ةِِةنيسندِِد  نيوتريِفوتريِفيسىى الِذ الِذسي حِِح يبأأ  بننيكون األ األ يكون ولََلوب ب ينَنَيههمم  

ال يمِِم  ..ااقبلنَقبلنَال ينجل ذِلجل ذِلأأ  نكذا جئتُذا جئتُإإ  كفس أذِكأذِك فسررهأأ ب بهععمىى الِت الِتهِِهاِلاِلمي ي ععملهملها هراًراًاِذاِذا هعلي أأا با بنَنَ عليقوإإوو  ..بيثٍةبيثٍةال خَال خَقوذ هذ هوغَ غَو ييررم ال  ال هِِه بهِذ بهِذكتٍفكتٍف م 
ا نَعاج وتراءيجُل والحا الخَنَاب أصراِت المن ِممكَ ."ةِِةنيسنيس الكَ الكَنن ِم ِمممههددطرطر وي وي..ونونددريري ي ي الذين الذينضاًضاًييأأ  ععنَنَمم وي وي..ةَةَووخْخْ اإل اإليقبُليقبُل

إلى الوسينَ ونَاِءرنَنَلِِل " ااجبنَا وسسعكَكَ  ىىعسفَفَسرراءاءع ع ن المسيحسيحن الم".ألن نَ هِطالٍتاكعو  ممعطلينِدستخْ يمهمِض إبليس انَد .
إنجيَل نعِلولم خالصن شينَخَو .سيح الما لوب مضعالنّاس وع داسِتم حسا. اِنهمنَا بنَهي طلبفحاً ِم صنالر  ب
 ٥."ألنِّى لستُ أستِحى بإنجيل المسيح ألنّه قوة اِهللا ِللخَالصألنِّى لستُ أستِحى بإنجيل المسيح ألنّه قوة اِهللا ِللخَالص" :بولس ع مفُهِت ونَِهِم اسِدجم ِلداِهج ونمْلعنَ ِل.اناًرفْوغُ

 

 أدعىِخ أوك ِعىلتشتركى ِت ِف مالصالِةلك :انَ أبا السماوى.. أشكرِمك اإلنجيلجل  أن.فه و الصخَِل تكقو 
النفوس العالِت ِةزيزى ماتَ المجِلهاأل سيح.ة ىبِن همى ِنعبِحو رجاَشَو ةكمكَةع أعِلى رأٍةنالة اإلنجيل  بجرس.  أرفع

       . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي: ق الصادِِدتَ بقوِلكعويا من  .تَب استجاِثقاً أنّكو . ِفى اسم يسوعصالِتى
   

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٦: ٣ يوحنا نجيلإ      ،              ١٦ -١٤: ٤ رسالة بطرس الرسول األولى ١
  ٣٣ – ٣٢: ١٠ متى نجيلإ   ،       ٢٦: ٩ لوقا نجيلإ                                        ،  ٣٨: ٨ مرقس نجيل إ٢
  ١٦: ١١  ،  ١١ – ١٠: ٢ الرسالة إلى العبرانيين ٣
       ١٦ & ١٢ & ٨: ١ تيموثاوس إلى  الثانيةرسالة بولس الرسول ٤
   ٢٠: ٥كورنثوس  إلى مؤمنى لثانية ارسالة بولس الرسول      ،                  ١٠  &  ٩الثالثة رسالة يوحنا الرسول  ٥


