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نوال الخالص يسوع اآلن؟ ھل تريد للصالة باسم ھل أنت مستعدٌ 
  ؟ ھل تريد أن تصبح ابناً اتّباعهبه ولإليمان اآلن؟ ھل أنت مستعدٌ 

في ھذه . عال بصوتٍ ا ارفعھ. ھذه الصالة اآلنصّل في ھذه اللحظة؟ 
  !خلصتَ  اللحظة

  :صالةارفع ھذه ال

من جئت إلى ھذا العالم . تجّسدمهللا الأؤمن أنك أيھا الرب يسوع، «
أطلب منك أن وبك، يا يسوع، أؤمن إني . ابن هللاأنت . أجل خالصي

حياتك بخطاياي دفعت ثمن . أؤمن أنك ُمّت عني. اآلنتخلّصني 
من بين ك قمت أنؤمن أ. الغفرانأنال دمك على الصليب حتى بو

ّ مُ أنت . األموات روحك ، يا يسوع، واجعل قلبي اآلناسكن . صيخل
من و.  ابناً ير في ھذه اللحظة، أص. القدوس يأتي إلى قلبي اآلن

أنال في ھذه اللحظة، . إنه يحبني إلى األبد. أبيھذه اللحظة، هللا 
ّ غفران  سوف . خلّصاً مسيح مُ بقبول يسوع الة الخطايا والحياة األبدي

  »!آمين. أتبعك يا يسوع

  !ونلت الخالص قلبكفي يسوع سكن لقد .  أنت اآلن ابنٌ ! تھانينا

  ن تفعل اآلن؟أماذا يجب 

اتّصل . لحضور اجتماعاتھاة مسيحيّ  كنيسةٍ ابحث عن ، بقدر اإلمكان
. أخبر الناس ھناك عن قرارك. لكتيبھذا اباألفراد الذين قّدموا لك 

 خاصةً في قراءته، ابدأ س والكتاب المقدّ نسخٍة من على احصل 
 هنعيش فيھو الذي  سالعھد الجديد من الكتاب المقدّ . العھد الجديد

ّ . اليوم أن قادة في الكنيسة الاطلب من . م المزيد عن يسوعتعل
 ّ ّ ونميعل لى إنحن عائلة هللا، ونحن بحاجةٍ . باع يسوعك المزيد عن ات
ونساعد بعضنا البعض على  عضنا البعضنحن نحب ب. عضنا البعضب

 ّ   !هللا كباركلي. الروحيّ م والنمو التعل

٣ 

إذا . اً لهابنإنه يدعوك اليوم لتصير . في السماء يحبكالساكن هللا 
اليومأن يمكنك . حياتك إلى األبدفسوف تتغير قلبك اليوم، فتحت له 

ّ وتتمتع ب  ابناً ير تص اًمحبوباً أن تصبح أميراليوم يمكنك . ةالحياة األبدي
ويسكن في قلبك ويمنحك محبته هللا يمكن أن يأتي اليوم، . لدى هللا

  .وسالمه وفرحه

 حبإنھقصة  .على مرّ الزمانس ھو أعظم قصة حب المقدّ الكتاب 
  .من السماءالمعلنة هللا 

إلھنا . نه في البدء خلق هللا السموات واألرضس إيقول الكتاب المقدّ 
الشمس والقمر : الكونخلق هللا . والوحيد ھو اإلله الحقيقيّ 

ق ما خل، بعدوأخيراً . ھاخلق األرض وجميع الكائنات الحية في،ووالنجوم
على هللا  كخلق. على صورتهنحن ، خلقنا لنا كون وطناً ھذه األرض لت

  !أنت شخٌص رائع ومھمّ . صورته

. سنفسه في الكتاب المقدّ يكشف هللا عن . همنك أن تعرفهللا يريد 
هللا ال يشوبه . قدوس، وأنه يحبكأنه ، وصالحأن نعرف أنه هللا يريدنا 

. إله الحق والخير والعدل هللا ھو. في كل شيءٍ هللا صالحٌ . شرّ أي 
  .الحبفھو إله األھم من ذلك، و

 احبھميحتى على األرض،عاشا  ، أول إنسانينخلق هللا آدم وحواء
هللا السلطة والسيادة على كل منحھما . في المقابليحباه و

أميرة في ھذا جعل حواء و اً أميرهللا آدم  جعل. األرضفي شيءٍ 
اأن يكثرا وقال لھم، هللا ماھأحب. جميلةجنةٍ ا في موضعھ. العالم

  .حسنكل شيءٍ كان . ويملئا األرض

  .يوماً ما حدث أمٌر مريع في تلك الجنةولكن 

 ھذا العدو مالكٌ و. عدوه فھم أن هللا لتأن أوالً نبغي ماذا حدث؟ ي
على صورة مالك جميل أصالً إبليس هللا خلق . اسمه إبليس متمرد
بدايته مالكاً صالحاً ولم يكن في لوسيفر كان . لوسيفردعى يُ  وقويّ 

لم يرد أن يخدم . مألت الكبرياء قلبهلجماله،  ولكن نظراً . بداخله شرّ 
صار . إلھاً ير كان يريد أن يص. هللاعلى تمرد أو يعبده فيما بعد، فهللا 

  .السماءكائناً شريراً، فطرده هللا من 



٤ 

في إغواء بدأ . إبليس إلى الجنةتسلّل هللا آدم وحواء، ما خلق بعد
. ةلوقوع في الخطياجربھما لعصيان هللا و. هللاللتمرد على آدم وحواء 

القدرة  اكانت لديھم. هللا آدم وحواء اإلرادة الحرةمنح . وھذا ما حدث
عندما . سواء كانت صالحة أو شريرةعلى اتخاذ القرارات والخيارات، 

دا مريع، إذ فق، حدث شيءٌ يخطئان ويعصيان هللابدأ آدم وحواء 
ر غيّ  روحيّ  الخطية مرضٌ . ةيفي الخطسقطا ا مع هللا وعالقتھم
ذريتھما األرض، ولكن وملئا آدم وحواء تكاثر . من الخير للشرّ  اقلوبھم

. ھذا العالمفي مرض الخطية واآلن يسود . بالخطية امتألت أيضاً 
يقتلون ؤذون بعضھم بعضاً ووي ونالناس ويسرقيكذب ھذا السبب لو

  .بعضھم بعضاً 

ولكن عندما . آدم وحواء بمباركة هللاُخلَِق . مريعآخر  شيءٌ حدث 
دخل . كله وعلى العالمعليھما لعنة حلت ، سقطا في الخطية

لم يعد البشر أمراء  بل . ھذا العالمإلى المرض والموت والفقر 
بمرض البشرية جمعاء أصيبت . شيطانوللة صاروا عبيداً للخطي

ت كان. لعنةاللبشر تحت جميع اعاش . الرھيبالخطية 
 محضر هللابعيداً عن البقاء الموت الجسدّي وتحت حكم كلھايّةالبشر

  .إلى األبد

. األديان الباطلةبكاذبة واللھة باآلھذا العالم إبليس أن يمأل حاول 
ّ أن يُ يريد إنه . يحبكھو واحد فقط، و ولكن ھناك إلهٌ  جعلك صك ويخل

  .اليوماً له ابن

ثميٌن أنت بالتالي فخلقك على صورته، و أنه تفھمهللا منك أن يريد 
في ولتحبه  حبككليخلق. ھدفلو مصيرٍ لهللا  كخلق. في نظره
ضاعت ربما . ة ثمينةمثل عملة ذھبيّ أنت . ةحياتك مھمّ . المقابل
ربما داس آخرون على و. في الترابربما سقطت العملة و. العملة

ّ وكأنھا بال العملة ربما تبدو و. وھاالعملة ودھس ولكن . قيمة ةأي
لبعض  إنھا بحاجةٍ . مةعملة ال تزال قيّ ال. ھاالعملة تحمل صورة صانع

  .ة الجميلةعادتھا إلى حالتھا األصليّ إل لتنظيفا

 بسبب سقوط الجنس البشريّ فأنت ضللت . عملةالتلك أنت مثل 
. المكسورفي تراب ھذا العالم المظلم  تسقطربما . ةلخطيفي ا
ّ ربما تشعر أنك بال . في ھذا العالم الساقطللغاية رت تضرّ ربما  ة أي
ال تزال تحمل صورة فأنت . وذو قيمة ثمينٌ إنك ولكن هللا يقول . قيمة
أن يريد . خطية ھذا العالم وقذارتهيريد أن يطھرك من . خالقك

٩ 

ظھر . خطايا العالمما دفع الثمن عن السماء من بين األموات بعد
َماِء َوَعلَى  ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ «: قال لھميسوع لتالميذه و ُسْلطَاٍن فِي السَّ

. العبودية للشيطانمن ة ووأنقذنا من الخطييسوع خلّصنا .»األَْرضِ 
حتى ، أي فرداً من الجنس البشرّي الذي خلقه، إنساناً هللا صار 

فلن نكون فيما بعد عبيداً ساقطين ، تبعناهبه وآمنا  إنْ . ينقذنا ويحبنا
  .، وسوف يستعيدنا لهأمراء بل 

ھذه بكرزوا أيضاً أن يذھبوا إلى جميع األمم وييسوع أتباعه أوصى 
اسمھا الرسالة ھذه . العالم، في جميع أرجاء القصة، أي الرسالة

فسوف  قام من بين األمواتآمنت أنه مات من أجلك و إنْ ". اإلنجيل"
. وف يخلصكل من يؤمن به ويدعو باسمه سإن قال يسوع . تخلص

الذين يموتون بدون يسوع أما الناس . هللا خطاياك أماموف ُتغفر س
إلى األبد منفصلون في خطاياھم وأمواٌت إنھم . إلى األبدفھم ضالون 

ّ يسوع مُ من يقبلون ولكن . هللا عن إلى  ونذھبيلھم سوف  اً صخل
  .أخرى عن هللا مرةً ا، ولن ينفصلوالسماء عندما يموتون

في اللحظة . يحدثوف آخر مدھش س ن ھناك شيئاً إقال يسوع 
الروح سوف يحّل ، خلّصاً مُ يسوع المسيح ليكون تطلب فيھا التي 

 لك قلٌب جديد وروٌح جديدسيكون . جديدٍ وتولد من  القدس في قلبك
ّ نال سوف ت. سوف تكون ابناً . من هللا مرض يفقد ة، والحياة األبدي

ير تصوقداسته وبمحبته هللا قلبك يمأل . نفوذھعليك بالتدريجالخطية 
إلى روح هللا في قلبك يسكن سوف ، وفي الداخل اً جديدإنساناً 

. في داخل قلبك صوت هللاو هللاحضور اختبار في سوف تبدأ . ألبدا
ّ يساعدقودك ووسوف ي داخل  ث إليكمك عن طريق التحدّ ك ويعل

  .قلبك

من أربعين يوماً بعد إلى السماء عاد يسوع إن س يقول الكتاب المقدّ 
في حضن  ، وھو اآلنجلس عن يمين اآلب. األموات قيامته من بين

ّ اآلب مُ  ّ صاً خل  في يومٍ سيعود ن يسوع إس يقول الكتاب المقدّ . لنا اً ورب
ملك األرض بسلطاٍن وسيكون يأتي سوف . من األيام من السماء

الذين يؤمنون به أما . في ذلك الوقتستنحني له كل ركبةٍ . كلھا
إن . لكوتهفي مفي ذلك الوقت اآلن سيملكون معه  ه كملكٍ نعبدويو

يأتي عندما  ملك معه كأميرٍ تسوف ف، كنت تخدم يسوع اآلن كملكٍ 
  .ثانيةً 
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على ُتحِكم سيطرتھا ة في تلك األيام، كانت اإلمبراطورية الرومانيّ 
ن في إسرائيل يسوع إلى لھذا سلّم الزعماء الدينيوو. أرض إسرائيل

على الرغم و. على جرائمهحكم اإلعدام  ة لتنفيذالرومانيّ الحكومة 
. عدامعلى تنفيذ حكم اإلة ، وافقت الحكومة الرومانيّ براءة يسوعمن 

ت كان. خشبيّ  روه على صليبٍ ثم سمّ ، مبرحاً  جلدوه وضربوه ضرباً 
شيئاً يسوع لم يصنع . المجرمين في تلك األيامھذه طريقة إعدام 

، ولكن الزعماء خطاياھم وشفاء أمراضھمغفران الناس ومحبة سوى 
ھو البريء الوحيد كان يسوع . ة صلبوهالدينيين والحكومة الرومانيّ 

  !لم يرتكب خطية قطالشخص الوحيد الذي ھو كان . في العالم

ألم يكن قادراً هللا، ھو صلب؟ إذا كان بأن يُ لنفسه يسوع لماذا سمح 
ء في الواقع إلى جايسوع ، ولكن بلىالحدوث؟ على منع ذلك من 
ليموت جاء . خطتهھذه ھي كانت . الصليبذلك العالم ليموت على 

  .خطايانايموت عن جاء ل. عنا

كل وكما أن . موتھي الخطية أجرة ن إس يقول الكتاب المقدّ 
، أي الخطية ھي موتفأجرة ، الحبسعقوبة أو مصيرھا الجريمةٍ 

ّ ال ّ هللا يحبناويريد أن يُ . هللامن محضر رفض األبدي ولكنه أيضاً إلٌه . صناخل
حتى يمكن أن  خطايانا إلرضاء عدالتهجازاة هللا معلى كان . عادل

الثالوث، إلى ولھذا جاء يسوع، أي األقنوم الثاني من . يمنحنا الغفران
 ليتحملجاء . مكاننا على الصليببشريّة ليأخذ  في ھيئةٍ ھذا العالم 

كان ه على الصليب، دم يسفكوفيما كان . عناموت يجاء ل. وبتناعق
الرجل البريء الوحيد في كان . جميع خطاياناعن كامالً دفع الثمن ي

كانت كلمات يسوع . يموت عن جميع المذنبينالذي كله العالم 
يوم حدث ھذا في ظھيرة . »َقْد ُأْكِملَ « :ھيعلى الصليب األخيرة 

  .جمعةقبل حوالي ألفي سنة

. في قبرٍ ه وضعو، والصليبعلى من نزلوا جسده يسوع، أموت بعد 
جسده في الداخل ودحرجوا وضعوا . صغير كھفٍ بشبه أكان القبر 

من تخلّصوا ن أنھم اعتقد الزعماء الدينيو. أمام القبرحجراً كبيراً 
وحقق  أنه قتل ابن هللا، إبليس، ظن المالك المتمردوحتى . يسوع
جنس له لوتعذيب هاستعباداعتقد أن بإمكانه مواصلة . االنتصار

  .ةبسبب سقوطھم في الخطي البشريّ 

 اودحرجمالكان  جاء. مدھش حدث شيءٌ  فجر يوم األحدولكن في 
في الساكن أقامه أبوه ! يسوع من القبر حياً خرج الحجر عن الباب، و

٥ 

جعلك يحبك وييريد أن . محددان لكالھدفه مصيره ويستعيدك إلى 
  .صيّرك إنساناً جديداً يُ قلبك ويشفييريد أن . ابناً له

نه يحبنا إ. هللا خطةرسم ة، في الخطي الجنس البشريّ ما سقط بعد
ّ ويريد أن يُ    .صناخل

كان معظم . على مدى آالف السنين العالمإلى أنبياء أرسل هللا 
كان األنبياء . إسرائيلبني شعب وأرض بين ھؤالء األنبياء من 
ّ مُ ال: رسالة واحدةجميعھم يحملون  ّ سُ ! ص قادمخل ت رسائل جل

مثل إشعياء عظماء كان ھناك أنبياءٌ . ساألنبياء في الكتاب المقدّ 
الُمخلّص : الشيء نفسهيقولون جميعاً وكانوا . وإرميا وحزقيال ودانيال

كل من . شعب هللا من خطاياھمسوف ُيخلّص و! قادم إلى العالم
ّ المُ بيؤمن  الُمخلّص اسم ھذا وكل من يدعو ب. وف يخلصص سخل

غفران سوف ينال الُمخلّص ھذا كل من يؤمن ب. وف يخلصس
ّ اسم ھذا المُ بيدعو كل من ، والخطايا نال سوف يصبح ابناً  ويص خل

 ّ   .ةالحياة األبدي

بني لموسى قّدم . كان ھناك رجٌل اسمه موسى أقامه هللا نبيّاً 
ر الوصايا العشقّدم لھم . سةللحياة المقدّ نواميس هللا إسرائيل 

نه ال ألشعب اھذه النواميس وصت أ. األخرىنواميس والعديد من ال
ال يكذبوا أو أوصتھم وأ. هللا الواحد الحقيقيّ سوى  يكون لھم إله

جعلت هللا، وقداسة النواميس عن كشفت ھذه . يسرقوا أو يقتلوا
هللا  ، ألنھاهللا واألمور التي يكرھ ھاالتي يحبمور األيفھمون الناس 
  .قدوسصالٌح و

، صالحةالنواميس كانت . شعب هللانواميس لم تخلّص ولكن ھذه ال
كان الناموس يحرّم الكذب، . مرض الخطيةالشعب كان مصاباً بلكن و

كان الناموس يحرّم السرقة . الكذبفي  استمرّ الشعب ولكن 
لم يستطع . في السرقة والقتل الشعب استمرّ قتل، ولكن الو
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  .خلّصللمُ  نا بحاجةٍ أن
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ھناك : تقولكانت رسالة األنبياء . سصفحات الكتاب المقدّ 



٦ 

ّ مُ  باسمه سوف يخلص وينال كل من يؤمن به ويدعو ! قادمصٌ خل
ّ  غفران الخطايا وينعم بالحياة   .ويصير أميراً محبوباً لدى هللاة األبدي

. كبيراً  لغزاً  أوالً دركينبغي عليك أن تفھم ما حدث بعد ذلك، لكي ت
ثالثة ھيئة في ظاھر لكنه و، إن هللا واحدس يقول الكتاب المقدّ 

خلقك على هللا وبما أن . الثالوثھا يسمّ نُ جوانب أو ثالثة أقانيم
واحد  أنت شخصٌ . ظاھر في ھيئة ثالثة جوانبأنت أيضاً فصورته، 

ّ . وجسدٌ نفٌس و أنت روحٌ ف: ة جوانبثالثب فيك روحك ھو الجزء األبدي
. عقلك وإرادتك وعواطفكونفسك ھي . على صورة هللالمخلوق 
اآلخرون  يراهأن منك الذي يمكن  الماديّ انب ھو الجوجسدك 
ھيئة في مخلوق واحد  أنت شخصٌ فلذلك، و. هونه ويلمسونويسمع

يكشف . جوانبثالثة له واحد  إلهٌ إنه . ثالوثأيضاً هللا و. ثالثة جوانب
  .اآلب واالبن والروح القدسبأنه نفسه عن هللا لنا 

صار إذ  خلّصناإلى األرض ليُ االبن هللا  وجاء. في السماءبقى هللا اآلب 
إنه . خلّصناليُ جاء . وكان ميالده معجزة، من عذراء دَ لِ وُ . مثلناإنساناً 

ّ المُ ذاك  ى الروح سمّ يُ ھناك أقنوٌم . اسمه يسوع المسيح، وصخل
ّ مُ ما تقبل يسوع المسيح عند. القدس يأتي الروح القدس اً، صخل

في داخلك يسكن أن  هللا فعالً يريد ! إلى األبدداخلك في ويسكن 
  !ألنه يحبك

من هللا اسمه ظھر مالٌك قبل نحو ألفي سنة، : إليك ما حدث
كانت المرأة مخطوبة وعلى . شابة في إسرائيل مرأةٍ الجبرائيل 

ا تؤمن بكانت عذراء. وشك الزواج، ولكنھا لم تكن قد تزوجت بعد
وإنھا  ھاإن هللا اختارمريم لقال المالك . كان اسمھا مريمو، تحبهو

مريم  ألناً ابندعى ھذا الطفل سوف يُ . سوعيستلد ابناً وُتسّميه 
، وھو الذي تحّدث العالمخلّص سيكون ھذا الطفل مُ . وهللا أبوهأمه 
. كله ملك ورب العالمسيكون  من األيام في يومٍ و. جميع األنبياءعنه 

المالك  ھافأجاب. عذراء وھيھذا اءلت مريم كيف يمكن أن يكون ست
 .وأن الوالدة ستكون معجزة من هللا عليھا،سيحّل أن الروح القدس ب

أسمته وولدت ابناً المالك، وبعد تسعة أشھر آمنت مريم ببشارة 
  .يسوع كما قال لھا المالك

  

٧ 

. الثالوثإنه األقنوم الثاني من . ھيئٍة بشريّةهللا في ھو كان يسوع 
ّ مناليكون ذلك المُ  لى العالم كواحدٍ إجاء  خلّصنا من جاء ليُ . صخل
جاء ألنه يحبنا . من جديدٍ  جاء ليجعلنا أبناءً . وت واللعنةة والمالخطي
  !كثيراً أنتجاء ألنه يحبك . كثيراً 

 نه يحبكإ. رأسك، ويعرف عدد شعر نه يعرف اسمكإ. يعرفكهللا 
  .إلى األبدله ابناً يريد منك أن تكون و

حّل عليه عندما كان في الثالثين من عمره، . رجالً صار يسوع وكبر 
اآلب من صار صوت  أيضاً و. ه بالقوةالقدس من السماء ومألالروح 

 .»أَْنَت اْبنِي اْلَحبِيبُ «: ب ليسوعقال اآل. وسمعه كثيرونالسماء 
ّ ومنذ ذلك الوقت، بدأ يسوع يُ  كان يحب . أبيههللا م الناس عن عل

ّ . الناس المرضى يشفي بدأ . مھم عن السماء وعن ملكوت هللاعل
الناس من األرواح أبرأ . ه أقام الموتىنإحتى ، المعجزاتيصنع و

وليكونوا ليتبعوه  دعا اثني عشر رجالً خطاياھم، وغفر ، والشريرة
  .تالميذه

ّ نه المُ إشعب للقال يسوع  قال لھم . األنبياءالذي تحّدث عنه ص خل
إنه الطريق لجميع لال ق. فسوف يخلصون بهآمنوا ْن نه إإيسوع 

يمنحھم نه سيغفر خطاياھم وإقال لھم . الوحيد للعودة إلى هللا اآلب
الروح القدس فسوف يسكن  آمنوا بهْن إإنه قال لھم . يةبدّ األحياة ال

  .في قلوبھم أيضاً 

صار الزعماء من تعليم الناس وشفاء المرضى،  بعد ثالث سنواتٍ 
 وعٌ جمكانت . حسداً شديداً  يسوعيحسدون ن في ذلك الوقت الدينيو
ال كانوا . بهلم يؤمنوا يسوع، إال أن الزعماء الدينيين تتبع شعب من ال

. النبيّ  موسىخالص بحفظ نواميس الون أنه يمكنھم يعتقد وازالي
لم العديد من المعجزات، إال أنھم صنع على الرغم من أن يسوع و

ّ يسوع ھو المُ ؤمنوا بأن أن يا يريدو . األنبياءالذي تحّدث عنه ص خل
إنھم اتھموا يسوع حتى ، شعبالبين جميع شعبيته حسدوا 

هللا وأنه ألنه ادّعى أنه وطالبوا بموته . جرائم لم يرتكبھابزوراً 
ّ المُ    .صخل
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٨ 

على ُتحِكم سيطرتھا ة في تلك األيام، كانت اإلمبراطورية الرومانيّ 
ن في إسرائيل يسوع إلى لھذا سلّم الزعماء الدينيوو. أرض إسرائيل

على الرغم و. على جرائمهحكم اإلعدام  ة لتنفيذالرومانيّ الحكومة 
. عدامعلى تنفيذ حكم اإلة ، وافقت الحكومة الرومانيّ براءة يسوعمن 

ت كان. خشبيّ  روه على صليبٍ ثم سمّ ، مبرحاً  جلدوه وضربوه ضرباً 
شيئاً يسوع لم يصنع . المجرمين في تلك األيامھذه طريقة إعدام 

، ولكن الزعماء خطاياھم وشفاء أمراضھمغفران الناس ومحبة سوى 
ھو البريء الوحيد كان يسوع . ة صلبوهالدينيين والحكومة الرومانيّ 

  !لم يرتكب خطية قطالشخص الوحيد الذي ھو كان . في العالم

ألم يكن قادراً هللا، ھو صلب؟ إذا كان بأن يُ لنفسه يسوع لماذا سمح 
ء في الواقع إلى جايسوع ، ولكن بلىالحدوث؟ على منع ذلك من 
ليموت جاء . خطتهھذه ھي كانت . الصليبذلك العالم ليموت على 

  .خطايانايموت عن جاء ل. عنا

كل وكما أن . موتھي الخطية أجرة ن إس يقول الكتاب المقدّ 
، أي الخطية ھي موتفأجرة ، الحبسعقوبة أو مصيرھا الجريمةٍ 

ّ ال ّ هللا يحبناويريد أن يُ . هللامن محضر رفض األبدي ولكنه أيضاً إلٌه . صناخل
حتى يمكن أن  خطايانا إلرضاء عدالتهجازاة هللا معلى كان . عادل

الثالوث، إلى ولھذا جاء يسوع، أي األقنوم الثاني من . يمنحنا الغفران
 ليتحملجاء . مكاننا على الصليببشريّة ليأخذ  في ھيئةٍ ھذا العالم 

كان ه على الصليب، دم يسفكوفيما كان . عناموت يجاء ل. وبتناعق
الرجل البريء الوحيد في كان . جميع خطاياناعن كامالً دفع الثمن ي

كانت كلمات يسوع . يموت عن جميع المذنبينالذي كله العالم 
يوم حدث ھذا في ظھيرة . »َقْد ُأْكِملَ « :ھيعلى الصليب األخيرة 

  .جمعةقبل حوالي ألفي سنة

. في قبرٍ ه وضعو، والصليبعلى من نزلوا جسده يسوع، أموت بعد 
جسده في الداخل ودحرجوا وضعوا . صغير كھفٍ بشبه أكان القبر 

من تخلّصوا ن أنھم اعتقد الزعماء الدينيو. أمام القبرحجراً كبيراً 
وحقق  أنه قتل ابن هللا، إبليس، ظن المالك المتمردوحتى . يسوع
جنس له لوتعذيب هاستعباداعتقد أن بإمكانه مواصلة . االنتصار

  .ةبسبب سقوطھم في الخطي البشريّ 

 اودحرجمالكان  جاء. مدھش حدث شيءٌ  فجر يوم األحدولكن في 
في الساكن أقامه أبوه ! يسوع من القبر حياً خرج الحجر عن الباب، و

٥ 

جعلك يحبك وييريد أن . محددان لكالھدفه مصيره ويستعيدك إلى 
  .صيّرك إنساناً جديداً يُ قلبك ويشفييريد أن . ابناً له

نه يحبنا إ. هللا خطةرسم ة، في الخطي الجنس البشريّ ما سقط بعد
ّ ويريد أن يُ    .صناخل

كان معظم . على مدى آالف السنين العالمإلى أنبياء أرسل هللا 
كان األنبياء . إسرائيلبني شعب وأرض بين ھؤالء األنبياء من 
ّ مُ ال: رسالة واحدةجميعھم يحملون  ّ سُ ! ص قادمخل ت رسائل جل

مثل إشعياء عظماء كان ھناك أنبياءٌ . ساألنبياء في الكتاب المقدّ 
الُمخلّص : الشيء نفسهيقولون جميعاً وكانوا . وإرميا وحزقيال ودانيال

كل من . شعب هللا من خطاياھمسوف ُيخلّص و! قادم إلى العالم
ّ المُ بيؤمن  الُمخلّص اسم ھذا وكل من يدعو ب. وف يخلصص سخل

غفران سوف ينال الُمخلّص ھذا كل من يؤمن ب. وف يخلصس
ّ اسم ھذا المُ بيدعو كل من ، والخطايا نال سوف يصبح ابناً  ويص خل

 ّ   .ةالحياة األبدي

بني لموسى قّدم . كان ھناك رجٌل اسمه موسى أقامه هللا نبيّاً 
ر الوصايا العشقّدم لھم . سةللحياة المقدّ نواميس هللا إسرائيل 

نه ال ألشعب اھذه النواميس وصت أ. األخرىنواميس والعديد من ال
ال يكذبوا أو أوصتھم وأ. هللا الواحد الحقيقيّ سوى  يكون لھم إله

جعلت هللا، وقداسة النواميس عن كشفت ھذه . يسرقوا أو يقتلوا
هللا  ، ألنھاهللا واألمور التي يكرھ ھاالتي يحبمور األيفھمون الناس 
  .قدوسصالٌح و

، صالحةالنواميس كانت . شعب هللانواميس لم تخلّص ولكن ھذه ال
كان الناموس يحرّم الكذب، . مرض الخطيةالشعب كان مصاباً بلكن و

كان الناموس يحرّم السرقة . الكذبفي  استمرّ الشعب ولكن 
لم يستطع . في السرقة والقتل الشعب استمرّ قتل، ولكن الو

لم يكن المقصود منه على اإلطالق أن  خلّصنا، إذأن يُ هللا ناموس 
ّ يُ  العالم في بشر الجميع درك أن يهللا كان الھدف من ناموس . صناخل
  .خلّصللمُ  نا بحاجةٍ أن

وا يكتبون كان. آالف السنينهللا يرسل األنبياء على مدى  استمرّ 
ھناك : تقولكانت رسالة األنبياء . سصفحات الكتاب المقدّ 



٤ 

في إغواء بدأ . إبليس إلى الجنةتسلّل هللا آدم وحواء، ما خلق بعد
. ةلوقوع في الخطياجربھما لعصيان هللا و. هللاللتمرد على آدم وحواء 

القدرة  اكانت لديھم. هللا آدم وحواء اإلرادة الحرةمنح . وھذا ما حدث
عندما . سواء كانت صالحة أو شريرةعلى اتخاذ القرارات والخيارات، 

دا مريع، إذ فق، حدث شيءٌ يخطئان ويعصيان هللابدأ آدم وحواء 
ر غيّ  روحيّ  الخطية مرضٌ . ةيفي الخطسقطا ا مع هللا وعالقتھم
ذريتھما األرض، ولكن وملئا آدم وحواء تكاثر . من الخير للشرّ  اقلوبھم

. ھذا العالمفي مرض الخطية واآلن يسود . بالخطية امتألت أيضاً 
يقتلون ؤذون بعضھم بعضاً ووي ونالناس ويسرقيكذب ھذا السبب لو

  .بعضھم بعضاً 

ولكن عندما . آدم وحواء بمباركة هللاُخلَِق . مريعآخر  شيءٌ حدث 
دخل . كله وعلى العالمعليھما لعنة حلت ، سقطا في الخطية

لم يعد البشر أمراء  بل . ھذا العالمإلى المرض والموت والفقر 
بمرض البشرية جمعاء أصيبت . شيطانوللة صاروا عبيداً للخطي

ت كان. لعنةاللبشر تحت جميع اعاش . الرھيبالخطية 
 محضر هللابعيداً عن البقاء الموت الجسدّي وتحت حكم كلھايّةالبشر

  .إلى األبد

. األديان الباطلةبكاذبة واللھة باآلھذا العالم إبليس أن يمأل حاول 
ّ أن يُ يريد إنه . يحبكھو واحد فقط، و ولكن ھناك إلهٌ  جعلك صك ويخل

  .اليوماً له ابن

ثميٌن أنت بالتالي فخلقك على صورته، و أنه تفھمهللا منك أن يريد 
في ولتحبه  حبككليخلق. ھدفلو مصيرٍ لهللا  كخلق. في نظره
ضاعت ربما . ة ثمينةمثل عملة ذھبيّ أنت . ةحياتك مھمّ . المقابل
ربما داس آخرون على و. في الترابربما سقطت العملة و. العملة

ّ وكأنھا بال العملة ربما تبدو و. وھاالعملة ودھس ولكن . قيمة ةأي
لبعض  إنھا بحاجةٍ . مةعملة ال تزال قيّ ال. ھاالعملة تحمل صورة صانع

  .ة الجميلةعادتھا إلى حالتھا األصليّ إل لتنظيفا

 بسبب سقوط الجنس البشريّ فأنت ضللت . عملةالتلك أنت مثل 
. المكسورفي تراب ھذا العالم المظلم  تسقطربما . ةلخطيفي ا
ّ ربما تشعر أنك بال . في ھذا العالم الساقطللغاية رت تضرّ ربما  ة أي
ال تزال تحمل صورة فأنت . وذو قيمة ثمينٌ إنك ولكن هللا يقول . قيمة
أن يريد . خطية ھذا العالم وقذارتهيريد أن يطھرك من . خالقك

٩ 

ظھر . خطايا العالمما دفع الثمن عن السماء من بين األموات بعد
َماِء َوَعلَى  ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ «: قال لھميسوع لتالميذه و ُسْلطَاٍن فِي السَّ

. العبودية للشيطانمن ة ووأنقذنا من الخطييسوع خلّصنا .»األَْرضِ 
حتى ، أي فرداً من الجنس البشرّي الذي خلقه، إنساناً هللا صار 

فلن نكون فيما بعد عبيداً ساقطين ، تبعناهبه وآمنا  إنْ . ينقذنا ويحبنا
  .، وسوف يستعيدنا لهأمراء بل 

ھذه بكرزوا أيضاً أن يذھبوا إلى جميع األمم وييسوع أتباعه أوصى 
اسمھا الرسالة ھذه . العالم، في جميع أرجاء القصة، أي الرسالة

فسوف  قام من بين األمواتآمنت أنه مات من أجلك و إنْ ". اإلنجيل"
. وف يخلصكل من يؤمن به ويدعو باسمه سإن قال يسوع . تخلص

الذين يموتون بدون يسوع أما الناس . هللا خطاياك أماموف ُتغفر س
إلى األبد منفصلون في خطاياھم وأمواٌت إنھم . إلى األبدفھم ضالون 

ّ يسوع مُ من يقبلون ولكن . هللا عن إلى  ونذھبيلھم سوف  اً صخل
  .أخرى عن هللا مرةً ا، ولن ينفصلوالسماء عندما يموتون

في اللحظة . يحدثوف آخر مدھش س ن ھناك شيئاً إقال يسوع 
الروح سوف يحّل ، خلّصاً مُ يسوع المسيح ليكون تطلب فيھا التي 

 لك قلٌب جديد وروٌح جديدسيكون . جديدٍ وتولد من  القدس في قلبك
ّ نال سوف ت. سوف تكون ابناً . من هللا مرض يفقد ة، والحياة األبدي

ير تصوقداسته وبمحبته هللا قلبك يمأل . نفوذھعليك بالتدريجالخطية 
إلى روح هللا في قلبك يسكن سوف ، وفي الداخل اً جديدإنساناً 

. في داخل قلبك صوت هللاو هللاحضور اختبار في سوف تبدأ . ألبدا
ّ يساعدقودك ووسوف ي داخل  ث إليكمك عن طريق التحدّ ك ويعل

  .قلبك

من أربعين يوماً بعد إلى السماء عاد يسوع إن س يقول الكتاب المقدّ 
في حضن  ، وھو اآلنجلس عن يمين اآلب. األموات قيامته من بين

ّ اآلب مُ  ّ صاً خل  في يومٍ سيعود ن يسوع إس يقول الكتاب المقدّ . لنا اً ورب
ملك األرض بسلطاٍن وسيكون يأتي سوف . من األيام من السماء

الذين يؤمنون به أما . في ذلك الوقتستنحني له كل ركبةٍ . كلھا
إن . لكوتهفي مفي ذلك الوقت اآلن سيملكون معه  ه كملكٍ نعبدويو

يأتي عندما  ملك معه كأميرٍ تسوف ف، كنت تخدم يسوع اآلن كملكٍ 
  .ثانيةً 



١٠ 

نوال الخالص يسوع اآلن؟ ھل تريد للصالة باسم ھل أنت مستعدٌ 
  ؟ ھل تريد أن تصبح ابناً اتّباعهبه ولإليمان اآلن؟ ھل أنت مستعدٌ 

في ھذه . عال بصوتٍ ا ارفعھ. ھذه الصالة اآلنصّل في ھذه اللحظة؟ 
  !خلصتَ  اللحظة

  :صالةارفع ھذه ال

من جئت إلى ھذا العالم . تجّسدمهللا الأؤمن أنك أيھا الرب يسوع، «
أطلب منك أن وبك، يا يسوع، أؤمن إني . ابن هللاأنت . أجل خالصي

حياتك بخطاياي دفعت ثمن . أؤمن أنك ُمّت عني. اآلنتخلّصني 
من بين ك قمت أنؤمن أ. الغفرانأنال دمك على الصليب حتى بو

ّ مُ أنت . األموات روحك ، يا يسوع، واجعل قلبي اآلناسكن . صيخل
من و.  ابناً ير في ھذه اللحظة، أص. القدوس يأتي إلى قلبي اآلن

أنال في ھذه اللحظة، . إنه يحبني إلى األبد. أبيھذه اللحظة، هللا 
ّ غفران  سوف . خلّصاً مسيح مُ بقبول يسوع الة الخطايا والحياة األبدي

  »!آمين. أتبعك يا يسوع

  !ونلت الخالص قلبكفي يسوع سكن لقد .  أنت اآلن ابنٌ ! تھانينا

  ن تفعل اآلن؟أماذا يجب 

اتّصل . لحضور اجتماعاتھاة مسيحيّ  كنيسةٍ ابحث عن ، بقدر اإلمكان
. أخبر الناس ھناك عن قرارك. لكتيبھذا اباألفراد الذين قّدموا لك 

 خاصةً في قراءته، ابدأ س والكتاب المقدّ نسخٍة من على احصل 
 هنعيش فيھو الذي  سالعھد الجديد من الكتاب المقدّ . العھد الجديد

ّ . اليوم أن قادة في الكنيسة الاطلب من . م المزيد عن يسوعتعل
 ّ ّ ونميعل لى إنحن عائلة هللا، ونحن بحاجةٍ . باع يسوعك المزيد عن ات
ونساعد بعضنا البعض على  عضنا البعضنحن نحب ب. عضنا البعضب

 ّ   !هللا كباركلي. الروحيّ م والنمو التعل

٣ 

إذا . اً لهابنإنه يدعوك اليوم لتصير . في السماء يحبكالساكن هللا 
اليومأن يمكنك . حياتك إلى األبدفسوف تتغير قلبك اليوم، فتحت له 

ّ وتتمتع ب  ابناً ير تص اًمحبوباً أن تصبح أميراليوم يمكنك . ةالحياة األبدي
ويسكن في قلبك ويمنحك محبته هللا يمكن أن يأتي اليوم، . لدى هللا

  .وسالمه وفرحه

 حبإنھقصة  .على مرّ الزمانس ھو أعظم قصة حب المقدّ الكتاب 
  .من السماءالمعلنة هللا 

إلھنا . نه في البدء خلق هللا السموات واألرضس إيقول الكتاب المقدّ 
الشمس والقمر : الكونخلق هللا . والوحيد ھو اإلله الحقيقيّ 

ق ما خل، بعدوأخيراً . ھاخلق األرض وجميع الكائنات الحية في،ووالنجوم
على هللا  كخلق. على صورتهنحن ، خلقنا لنا كون وطناً ھذه األرض لت

  !أنت شخٌص رائع ومھمّ . صورته

. سنفسه في الكتاب المقدّ يكشف هللا عن . همنك أن تعرفهللا يريد 
هللا ال يشوبه . قدوس، وأنه يحبكأنه ، وصالحأن نعرف أنه هللا يريدنا 

. إله الحق والخير والعدل هللا ھو. في كل شيءٍ هللا صالحٌ . شرّ أي 
  .الحبفھو إله األھم من ذلك، و

 احبھميحتى على األرض،عاشا  ، أول إنسانينخلق هللا آدم وحواء
هللا السلطة والسيادة على كل منحھما . في المقابليحباه و

أميرة في ھذا جعل حواء و اً أميرهللا آدم  جعل. األرضفي شيءٍ 
اأن يكثرا وقال لھم، هللا ماھأحب. جميلةجنةٍ ا في موضعھ. العالم

  .حسنكل شيءٍ كان . ويملئا األرض

  .يوماً ما حدث أمٌر مريع في تلك الجنةولكن 

 ھذا العدو مالكٌ و. عدوه فھم أن هللا لتأن أوالً نبغي ماذا حدث؟ ي
على صورة مالك جميل أصالً إبليس هللا خلق . اسمه إبليس متمرد
بدايته مالكاً صالحاً ولم يكن في لوسيفر كان . لوسيفردعى يُ  وقويّ 

لم يرد أن يخدم . مألت الكبرياء قلبهلجماله،  ولكن نظراً . بداخله شرّ 
صار . إلھاً ير كان يريد أن يص. هللاعلى تمرد أو يعبده فيما بعد، فهللا 

  .السماءكائناً شريراً، فطرده هللا من 
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