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يقول المفكر يوسف زيدان التالي
الفيديو
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أوال رغم ال أحب كلمة تحدي ولكن انا أكره الكذب أيضا ولهذا أقول لهذا المفكر الذي تعودنا منه على عدم
االمانة على الكتاب المقدس .انا اتحداه ان يحضر اآلية االنجيلية الصريحة جدا على حد تعبيره التي تقول
بفعل االمر الحاسم جدا "جاهد في سبيل يسوع كما يجاهد الجندي الصالح في سبيل سيده"
ولكي أؤكد هذا في خانة البحث في الترجمة العربي مثل الفانديك في أي موقع الكتروني للكتاب المقدس
ضع كل او حتى جزء من تعبيره وتأكد بنفسك لتعرف عدم امانته .وها هو أحدهم
http://www.drghaly.com/bible/index
فهل وصلنا الى مستوى الكذب الصريح وادعاء اعداد لم يقولها الكتاب؟
هذا المفكر الغير امين رددت عليه سابقا عندما قام بنفس أسلوب عدم األمانة
الرد على فيديو الالهوت التوحيدي وأصول العنف المقدس لمفكر شهير
وهنا يكمل في نفس األسلوب الغير امين
وهنا يكمل في نفس األسلوب الغير امين اال ان اضيف اعداد جاء فيها في االنجيل كلمة جهاد وكلهم
بدون استثناء جهاد روحي بانواعه
أوال كلمة جهاد هي لها لفظين في اليوناني
كلمة اثيليو

G118
ἀθλέω

athleō
ath-leh'-o
From ἄθλος athlos (a contest in the public lists); to contend in the competitive
games: - strive.
Total KJV occurrences: 2
مسابقة تنافس في األلعاب الرياضية السعي
 التي تعني رياضي للمسابقاتathletic فهي حتى أتت منها
5 :2 ولم تستخدم اال في عدد واحد وهو تيموثاوس الثانية
 مرات وهي7 وكلمة أخرى استخدمت
αγωνιζομενος كلمة اغونيزوماي
وتعني بوضوح معاناة
G75
ἀγωνίζομαι
agōnizomai

ag-o-nid'-zom-ahee
From G73; to struggle, literally (to compete for a prize), figuratively (to contend
with an adversary), or generally (to endeavor to accomplish something): - fight,

labor fervently, strive.
Total KJV occurrences: 7
وندرس استخداماتها
أوال كلمة اثيليو والعدد الذي فيه لفظ الجندية ولكن ال يقول على االطالق ما قاله هذا المفكر الغير امين
هو التالي
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس :2
وهنا بولس الرسول يكلم تلميذه تيموثاوس .واالثنين لم يرفع أحد فيه سالح بل بشروا وجاهدوا كثي ار في
التبشير واحتمال كل االضطهادات .فيقول له
ير َ ِ
ود َك ِث ِ
ين أَْي ًضا.
َ 2و َما َس ِم ْع َت ُه ِم ِني ِب ُش ُه ٍ
َن ُي َعلِ ُموا َ
اء أ ْ
آخ ِر َ
ين ،أ َْود ْع ُه أَُن ً
اءَ ،ي ُكوُنو َن أَ ْك َف ً
ُمَن َ
اسا أ َ
هنا الكالم بوضح عن التعليم
ال اْلم َشَّق ِ
ِ
اح ِتم ِ
يح.
ات َك ُجْن ِد ٍي َصالِ ٍح لَِي ُسو َع اْل َم ِس ِ
َ 3ف ْ
َ
اش َت ِر ْك أَْن َت في ْ َ
هنا عن احتمال اتعاب ومشقات التبشير
ال اْلحي ِ
اة لِ َكي ُيْر ِضي َم ْن َجَّن َد ُه.
َحٌد َو ُه َو َي َت َجَّنُد َيْرَت ِب ُك ِبأ ْ
س أَ
َع َم ِ َ َ
َ 4لْي َ
ْ
َ
اهد ،الَ ي َكَّلل ِإن َلم يج ِ
ِ
اه ْد َقاُنوِنًّيا.
َحٌد ُي َج ُ
َ 5وأَْي ًضا ِإ ْن َك َ
ُ ُ ْ ْ َُ
ان أ َ
كلمة جهاد كما عرفنا اثيليو ويكلل أي يفوز في المسابقة فيحصل على اكليل

وهنا يتكلم بوضوح عن جهاد التبشير الذي يشبهه برياضي يجاهد لكي يفوز في المسابقة وينال اكليل.
الفائز كانوا يضعوا على راسه إكليل.
فاين الذي ادعاه؟ ثانيا هذا ليس فيه نص الكالم الذي ادعاه.
فهو قال افتح أي انجيل هتالقيه فيه فأكرر تحدي هات لي من أي انجيل معتمد.
ولكن ندرس بقية االعداد التي بها كلمة جهاد اغونيزوماي لنتأكد معنى الجهاد في االنجيل
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 30 :15
وح ،أَن ُتج ِ
اهُدوا م ِعي ِفي َّ ِ ِ
َفأَ ْطُل ُب ِإَلْي ُك ْم أَُّي َها ِ
َجلِي ِإَلى
اإل ْخ َوُةِ ،بَربَِنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ِم َحَّب ِة ُّ
الصَل َوات م ْن أ ْ
الر ِ ْ َ
َ
يحَ ،وب َ
ِ
هللا،
والجهاد هو في الصالة
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس :9
 25وُك ُّل من يج ِ
َما أ ِ
اهُد َي ْضُب ُ
َما َن ْح ُن َفِ ْكلِ ً
ُولئ َك َفلِ َك ْي َي ْأ ُخ ُذوا ِإ ْكلِ ً
يال َي ْفَنىَ ،وأ َّ
ط َن ْف َس ُه ِفي ُك ِل َش ْي ٍء .أ َّ
يال الَ
َ َْ َُ
َي ْفَنى.
اء.
ُض ِار ُب َكأ َِني الَ أ ْ
س َع ْن َغْي ِر َي ِق ٍ
هك َذا أ َ
ينَ .
ض َ
ِ 26إ ًذا ،أََنا أَْرُك ُ
هك َذا َكأََّن ُه َلْي َ
َض ِر ُب اْل َه َو َ
 27بل أَ ْقمع جس ِدي وأَس َتع ِبُده ،ح َّتى بع َد ما َكرْز ُت لِآل َخ ِرين الَ أ ِ
وضا.
َص ُير أََنا َن ْف ِسي َمْرُف ً
َ
َ ْ ْ ُ َ َْ َ َ
َْ َُ ََ
الجهاد هو اقماع الجسد عن الخطية
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي :1

ِ
ق ِإل ْن ِج ِ
ورُك ْم أََّن ُك ْم َت ْثُب ُتو َن
يل اْل َم ِس ِ
يشوا َك َما َي ِح ُّ
َ 27فَق ْط ِع ُ
ُم َ
يحَ ،ح َّتى ِإ َذا ِجْئ ُت َوَأرَْي ُت ُك ْم ،أ َْو ُكْن ُت َغائًبا أ ْ
َس َم ُع أ ُ
ِِ
سوِ
ِفي روح و ِ
اإل ْن ِج ِ
ان ِ
اح َد ٍة ِإليم ِ
يل،
احدٍُ ،م َجاهد َ
ين َم ًعا ِبَن ْف ٍ َ
ُ ٍ َ
َ
جهاد االيمان
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي :4
َن َت ْف َت ِك ار ِف ْك ار و ِ
ودي َة وأَ ْطُلب ِإَلى ِسْن ِت ِ
الر ِب.
احًدا ِفي َّ
يخي أ ْ
َ ً َ
 2أَ ْطُل ُب ِإَلى أَ ُف ِ َ َ ُ
يكي اْلم ْخلِص ،س ِ
َ 3نعم أَسأَُلك أَْن َت أَي ًضا ،يا َش ِر ِ
ِ
اع ْد َه َاتْي ِن َّ
ِ ِ ِ ِ ِ
س
الل َتْي ِن َج َ
َْ ْ َ
ْ
َ
يمْنُد َ
ُ َ َ
اه َد َتا َمعي في اإل ْنجيلَ ،م َع أَ ْكل َ
املِين م ِعيَّ ،ال ِذين أَسم ُاؤهم ِفي ِس ْف ِر اْلحي ِ
ِ
ِ
اة.
ََ
َ ْ َ ُْ
أَْي ًضا َوَباقي اْل َع َ َ
جهاد الخادمتين افودية وسنتيخي في التبشير باالنجيل
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي :1
ِ ِ ِ
ِ
ان َك ِ
ِِ
ام ًال ِفي
انِ ،ب ُك ِل ِح ْك َمةٍ ،لِ َك ْي ُن ْح ِضَر ُك َّل ِإْن َس ٍ
ين ُك َّل ِإْن َس ٍ
ين ُك َّل ِإْن َس ٍ
انَ ،و ُم َعلم َ
َّ 28الذي ُنَنادي ِبه ُمْنذ ِر َ
يح َي ُسو َع.
اْل َم ِس ِ
 29األَمر َّال ِذي ألَجلِ ِه أَ ْتعب أَي ًضا مج ِ
اهًداِ ،ب َح َس ِب َع َملِ ِه َّال ِذي َي ْع َم ُل ِف َّي ِبُق َّوٍة.
ْ
َُ
َُ ْ
ُْ
جهاد التبشير
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي :4
ِ
الصَلو ِ
ين أل ِ
ِ
ات ،لِ َكي َت ْثُب ُتوا
اسَّ ،ال ِذي ُه َو ِمْن ُك ْمَ ،عْبٌد لِْل َم ِس ِ
يحُ ،م َجاهٌد ُك َّل ِح ٍ ْ
َجل ُك ْم ِب َّ َ
ُ 12ي َسل ُم َعَلْي ُك ْم أََب ْفَر ُ
ْ
املِين وممَتلِ ِئين ِفي ُك ِل م ِش َيئ ِة ِ
ِ
هللا.
َك َ َ ُ ْ َ
َ

جهاد الصالة
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 12 :6
جاهد جهاد اإليمان الحسن ،وأمسك بالحياة األبدية التي إليها دعيت أيضا ،واعترفت االعتراف الحسن أمام
شهود كثيرين.
جهاد االيمان
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس :4
ِ
ِ
ان،
اه ْد ُت اْل ِج َه َاد اْل َح َس َن ،أَ ْك َمْل ُت َّ
َ 7ق ْد َج َ
يم َ
الس ْع َيَ ،حف ْظ ُت اإل َ
جهاد التبشير وحفظ االيمان
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :10
ِ
ِ ِ
 32و ِ
لك ْن َت َذ َّكروا األََّيام َّ ِ
اه َد ِة آالَ ٍم َك ِث َيرٍة.
يها َب ْع َد َما أُنْرُت ْم َصَبْرُت ْم َعَلى ُم َج َ
السال َف َة َّالتي ف َ
ُ
َ
َ
ات ،و ِمن ِجه ٍة ص ِائ ِرين ُشرَك ِ
ورين ِب َتعِيير ٍ ِ
ِ
ف ِف ِ
هك َذا.
يه ْم َ
ص ِر َ
اء َّالذ َ
 33م ْن ِج َه ٍة َم ْش ُه ِ َ ْ َ
ين ُت ُ
ات َوض َيق ٍ َ ْ َ َ
َ َ َ
ِِ
ودي أَي ًضا ،وَق ِبْل ُتم سْلب أ ِ
ِ
َن َل ُك ْم َماًال أَ ْف َض َل ِفي
ين ِفي أَْن ُف ِس ُك ْم أ َّ
َم َوال ُك ْم ِب َفَر ٍحَ ،عالم َ
 34أل ََّن ُك ْم َرَثْي ُت ْم لُقُي ِ ْ
َ ْ َ َ ْ
ِ
ات وب ِ
اقًيا.
َّ
الس َم َاو َ َ
جهاد تحمل االالم واالضطهاد والقيود
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 4 :12
ِِ
َل ْم ُتَق ِ
او ُموا َب ْعُد َح َّتى َّ
ين ِضَّد اْل َخ ِطَّي ِة،
الدمِ ُم َجاهد َ

جهاد ضد الخطية.
فهل بعد هذا سيستمر هذا المفكر في نفس أسلوب عدم امانته على الكتاب؟
بل متى في الكنيسة األولى التي يتكلم عنها جاهد أي مسيحي كفكرة الجهاد اإلسالمي أي الحرب؟
بل حتى بطرس لما حب يدافع عن الرب يسوع قال له الرب يسوع
إنجيل متى 52 :26
ِ
السي ِ
ف َي ْهلِ ُكو َن!
ال َل ُه َي ُسو ُعُ« :رَّد َسْي َف َك إَِلى َم َك ِان ِه .أل َّ
ين َي ْأ ُخ ُذو َن َّ
السْي َ
َن ُك َّل َّالذ َ
ف ِب َّ ْ
َفَق َ
فكفاه عدم امانة ضد الكتاب ألنه بالفعل فقد مصداقيته بالكامل
فالجهاد واإلرهاب هو مفهوم إسالمي فقط اما المسيحية فالجهاد روحي لألقماع الجسد ضد الخطية وجهاد
الكلمة للتبشير وجهاد الصالة واحتمال االضطهادات ألجل اسم الرب يسوع المسيح
من يريد موضوعات أخرى
www.drghaly.com

والمجد هلل دائما

