
هل َحَدَث أن أراَك أحٌد قبًال  - من الكتاب المقدس
– كيف يمكنك أن تتأكد بيقيٍن راســــٍخ أنك

ســـتذهب للســـــــماء حينما تموت؟
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أكثر من اليوم؟ هل هناك  المختلفة  الرســــائل  للعديد من  نستمع   لماذا 
 إنجيل؟ ما هو، تحديدًا، »اإلنجيل« طبقًا للكتاب المقّدس؟

  (Ronald R. Shea) © 1988        جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف      

ًة«. إنها األخبار الســــــارة عن  إن كلمة إنجيل معناها »أخبارًا ُمســـــِرَّ
 كيفية حصولك علي عالقة شخصية، مبنية علي المحبة، مع اهلل... عالقة
 تعطي معنًي وهدفًا لك في هذه الحياة، وفي نفس الوقت تمنحك اليقين

الراسخ بأنك ســــتقضي األبدية بكاملها معه في الســــــماء

 إن كثيريَن من الناس اليوم يدَّعون بأنهم يكرزون باإلنجيل، ومع ذلك
 فإنه من الواضح أن لكٍل منهم رســـــالة تختلف عن اآلخر

 قدم الدعوة للمسيح ليأتى

ألى قلبك

K LIFE

اخلاطى! ردد صالة 

أعتمد! و  توب 

للة! قلبك  سلم 

عالنية! باملسيح  وأعترف  لألمام   تقدم 
ى للمسيح!

وألتزام شخص
قدم أقرار  أنكر نفسك و أحمل صليبك

يسـوع! وأتبع 

نحو بحياتك  املسيح أجته  فى املسيح  لتأخذ            صلى 

حياتك

أجعل املسيح ربا” حلياتك

عرش على  املسيح                  حياتك ضع 

  حتول من حياة اخلطية
وأجته ألى اهلل

.

.

!

!

!

!

!

!

أســــــــئلٍة ثالِث  علي  جتيب  هل  نبدأ،  أن   قبل 
ملســـــاعدتنا؟

 ١ -ما ذا ســــــمعت بخصوص اإلجنيل؟ 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 ٢ - إذا متَّ الليلة ووقفت أمام اهلل، وسمعته يســـألك :
 ملاذا تعتقد أنني ســأســـمح لك بدخول ســـــمائي«؟ ترى مباذا

ســـُتِجيُبُه؟

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

أنك  تاٍم  بيقنٍي  تعرف،  هل  اللحظة،  هذه  في  اً  تَوَّ متَّ  إذا   -  ٣ 
ســــــتذهب إلى الســــــماء؟

الســــماء إلى  ذاهٌب  بأنّي  متاماً  متيقن  أنا      نعـم، 
                    

              كال، أنا غير متأكد ١٠٠٪ بأنّي ذاهٌب إلي الســـماء

٣

q

q



الخطية
 لكي نتمكن من فهم األخبار الســــــــــــــاّرة عن كيفية اسـتعادة عالقة
كيف أواًل  يدرك  أن  للمرء  البد  واإلنســــــــان،  اهلل  بين   الشــــــركة 

انهارت تلك العالقة وتصدعت
إن كلمة اهلل تعلمنا إن:

اجلميع أخطأوا وأعوزهم مجد اهلل                رومية  ٢٣:٣ 

ونحن أموات باخلطايا                                       أفسس   ٥:٢ 

بينما اإلنســـــــــان خاطٌئ )غير طاهر  إن اهلل قدوٌس )طاهٌر روحيًا( 
 روحيًا(. تمامًا كما ال يمكن لإلنسان الصحيح بدنيًا أن يستحسن الوجود
 بقرب جثة حيواٍن ميٍت متعفٍن وآخٍذ في التحلل. هكذا فإن اهلل القدوس
 الكامل ال يمكنه أن يدع إنسانًا خاطئًا، يعوزه الكمال، يتواجد في محضرة

األنســان ميت فى خطاياة

٤

حيوان ميت متعفن

أنسـان نظيف بدنياإ

.

٥

انفصاٌل عن اهلل
نتيجة الخطية واضحة :  

وخطاياكم إلهكم،  وبني  بينكم  فاصلة  صارت   آثامكم 
          ســــترت وجهه عنكم حتى ال يســـــمع

إشـــــعياء ٥٩ :٢ 
.

الخطية تخِلُق حاجٍز يفصل
اهلل قدوساإلنســــــان عن اهلل 

(ال يطيق األثم)

حــــــــــــــاجز الخطيـــــة

أنسان خاطىء
ِ(غير طاهر روحيا)

 اهلل قدوٌس )ال يطيق األثم( وهو غير محدوٍد.  وعلي هذا فقداسته
ُتَعدُّ فأصغر خطية  بالتالي،   هي »قداسة مطلقة« وبال حدوٍد! 
 َتَعٍد ال محدوٍد ضده. لذلك ُيَعلِّم الكتاب المقدس بأنَّه حتى

ِ
 بمثابة

ِ »أقل« أو »أصغر« خطية هي كافية لفصل اإلنســـــــــــان أبديًا
.عن اهلل. ال يمكن هلل أن يسمح للخطية بالتواجد في حضرته



مجهودات اإلنســــان عديمة النفع!   
إليجاد المستمر  وتفكيره   الدؤوب  وسعيه  اإلنسان  محاوالت  أكثر   ما 
حاول لقد  اهلل.  عن  يفصله  الذي  الحاجز  هذا  خاللها  من  يعبر   وسيلة 
 هدم ذلك الجدار بواسطة المعمودية، األعمال الحســـنة،  محبة القريب،
 المواظبة علي األســـــرار الكنسية، االرتباط بأحد الكنائس أو الطوائف
 الدينية، إلخ... لكن الكتاب المقدس يؤكد علي أنه ال يمكن لعمل اإلنسان
الذي الخطية  سياج   يهدم  أن  العمل،  هذا  جودة  كانت  مهما   الخاطئ، 

يفصل اهلل القدوس عن اإلنسان الخاطئ 0

يقول الكتاب المقدس:
الحائض( كلُّ )كخرقة  ةٍ  ِعدَّ َكنَِجٍس وكثوب  كلنا   وقد صرنا 

أعماِل بّرنا                                                    إشـــــعياء ٦:٦٤

٦

ـــة
يــــ

ألخط
ـــياج

ـــــ
ـــــ

ســـ

 إن محاولتك ألن تمحو الخطية من خالل أعمالك الشخصية هي قطعًا
 وجه متسٍخ باستخدام خرقة قذرة مليئة

ِ
 بال فائدة، تمامًا كمحاولة غسل

 بالدهون! إنه ال يوجد في طائل اإلنسان )مهما حاول( أي شئ باستطاعته
 فعله لمحو حاجز الخطية الذي يفصله عن اهلل. )راجع أيضًا هذه الشواهد
الكتابية: حجي ١٢:٢-١٤، لوقا ١٠:١٨-١٤، رومية  ٢٠:٣،  ٢٧:٣-

٢١)٣٨  ، ٥:٤ و غالطية ١٠:٣-١١ و

المعمودية

حضور
الكنيسـة 

محبـة القريب

حفظ الوصـايا العشـر

 المواظبة على
األسرار الكنسية

اإلنجــيل
أن البّتة  نســتطيع  ال  وألننا  ســـــارًا.  خبرًا  تعني  »إنجيل«  كلمة   إنَّ 
 نقترب من محضر اهلل في خطايانا، فقد أرسل اهلل يســــوع ليموت ألجل

خطايانا، وبعدئٍذ أقامه من األموات في اليوم الثالث
بشـــرتكم الذي  باإلجنيل  األخوة  أيها   وأعّرفكم 
أنَّ تخلصون...  أيضاً  وبه  فيه،  وتقومون  وقبلتموه     به، 
َّه وأن الكتب،  حسب  خطايانا  أجل  من  مات   املســــيح 
الُكتِب. حســــــب  الثالث  اليوم  في  قام  َّه  وأن                  دُفَِن،   
)١كورنثوس١٥: ١- ٤

.

 األنجيل هو أن يسـوع
 المسـيح مات من أجـل
 خطايانا وقام من الموت

ألجـل تبريرنا

اهلل

يســوع المســيح

حـاجــــز
الخطيـة

.

األنسـان

َهَدَم يســــــــــوع حاجز الخطية بموته ألجل
.خطايانا، وقيامته ثانيًة من الموت 

الموت، من  ثانيًة  قاَم  وأنه  مات  يســـوع  بأن  بصدق  يؤمنون   كثيرون 
 ولكن ماذا يعني الكتاب المقدس تحديدًا بكون يســــوع قد »ماَت ألجل

خطايانا«؟
وكيف هدم موته الحاجز الفاصل بين اهلل واإلنســـــــان؟

٧

(



الخطوة األولى: اإلحتســــــاب
َحَمَل المســــيح خطايانا في شخِصِه

البشري كانت تقتضي أن الجنس  بفداء  تتعلق  التي  الخطوة األولي   إن 
 يحمل المســـيح يسوع  خطايا العالم في جســــدِه علي الصليب. حينما
َق يســــوع علي الصليب، أخذ اهلل جميع خطايا العالم )في الماضي

ِ
 ُعل

 والحاضر والمستقبل( ووضعها )احتســــبها( علي المســــــيح
والرب وَضَع عليِه )علي يســـــــوع( إثَم )خطية( جميعنا

    اشعياء  ٦:٥٣
                  

الذي حمَل هوَّ نفُسهُ خطايانا  في جسدهِ علي اخلشـــبة.  
بطرس األولى  ٢٤:٢ 
َّهُ)اهلل اآلب( جعل الذي لم يعرف خطيًة)يسوع املسيح(، خطيًة  ألن
فيِه. اهللِ  برَّ  نحُن  لنصيَر                                    ألجلِنا 

 كورنثوس الثانية  ٢١:٥
فى محكمة السـماء  صرح واعلن بأن يسـوع مذنب بجميع خطايا البشـرية

 وبما أنه يتحتم أن يقتص اهلل من كل من يحمل خطية، فمن هو اآلن
الذي َسَيْقَتصُّ اهلُل منُه؟

۹

 مذنب بسبب خطايا
البشـرية

.

المشــــكلة:
البد هلل من أن يدين الخطاة            

  يخبرنا الكتاب المقدس بأن اهلل، لكونه قدوٌس وعادٌل، فال محالَة من أن
 يدين الخطاة

 

 ال يَُغرَُّكْم أحٌد بكالٍم باطٍل، ألنه بسبب هذه األمور يأتي غضب
اهلل علي أبناء املعصية.                                   أفسس  ٦:٥

 ألنَّ غضب اهلل مُعلٌَن من الســــــماء علي جميع فجور الناس
وإثمهم.                                                    رومية  ١٨:١

 اهلل يدين الخطية
بشـدة

التي الذنوب  علي  يحاسب  أن  البد  اإلنســــان  أنَّ  يتطلب  اهلل   إن عدل 
 قد اقترفها تجاه اهلل القدوس، بأن يتحمل دينونة اهلل األبدية. )من فضلك
 راجع أيضًا: ٢  تســـــالونيكي ٨:١-۹، متى ٤٦:٢٥، رؤيا ١٠:٢٠(.
فيمكن موته،  بواســـــــطة  اهلل  غضب  من  المسيح  حررنا  كيف   أّما 

.إيضاحه من خالل خطواٍت ثالث

٨

.



١١

اخلطوة الثالثة:الترضية،الَسدادْ )الكفارة)
خطايانا استحقاقات  بالكامل  دفع  املسيح   موت 

ُمْشـبعاً بذلك مطاليب غضب اهلل العادل
 ألن يســــوع قد مات في مكاننا، ألجل خطايانا، فقد اســُترِضَي عدل
 اهلل بالكامل. لقد دفع يســوع عن قصاص جميع ذنوب البشرية. وعلي
 هذا فأيُّ إنســـاٍن يختار قبول هذه الفدية فلن يحتاج البتة )علي وجه
 اإلطالق) أن يختبر غضب اهلل األبدي الذي من امُلََتم أن يَْنَصبَّ ِقصاصاً

.لذنوب البشرية
ا الرب َفُســـرَّ بأن يســـحَقُه بالَحَزن. إن جعل)اهلل اآلب( نفسه  أمَّ
ويشــبع. يرى  نفســــِه  تعِب  من   ... إثم  المسيح(ذبيحة          )يسوع 

 اشعياء ٥٣: ١٠ - ١١
وأسَلَم رأَسُه  وَنَكَس  ُأكمَل«.  »قد  قال:  الخلَّ  يســـوع  أخذ   فلما 

الروَح.                يوحنا ١٩: ٣٠
 إنَّ عبارة »قد أكمل« هي في الواقع عبارة »قانونية«كانت تســـتخدم
 في روما في زمن املســـيح في حالة الســـداد الكامل للدين )كيتل،
العبارة قبيل  اجمللد الثامن صفحة ٥٧ و ٦٠). وحينما صرخ يسوع تلك 
 موته فإنه كان يشـــير إلى أنه قد أمتَّ دفع مستحقات اخلطية بصورة

كاملة نهائية.         أُنظر أيضاً كولوسي ٢: ١٣ – ١٤

 وهكذا، فقد هدم يســوع الجدار الفاصل بين اهلل واإلنســـــــان من
خالل تسديده لمستحقات خطايانا بواسطة موته علي الصليب

 كيف ميكن ملوت املســـيح أن يَُعدَّ وافياً لسداد ليس فقط مستحقات
       خطايانا اآلن، بل خطايا جميع البشر في كل العصور؟

 بيان بكشف

الخطايا

ذوذ جنسى
ش

غش

زنا

طمع

 أتهام
كاذب

لمعاملة
جفاء ا

كذب
أفتـراء

كسـل

أرهـاب

مفتعل مشاكل

سى
جن

اء 
تد

 أع

قارب
 األ

على

قتل

مخدرات

حروب
م 
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ج

سـب

 أحتقار
اآلخرين

سـكر

 أتهام بدون التحقق
مناألمر

شهـوة

سـرقة
 أعتداء جنسى
على األطفال

جنسيـة مشاهدة صور

صاب
أغت

تعذيب تهـور
 أغتصاب
بالقوة

 تم
 السداد
بالكامل
 تم

 السداد
باكامل

أستغالل الفقراء

ذلك ألنه ...

أختالس

شهوة

اضاعة احلياة
محبة المال

خصـام
أهمال

خداع

.

.

غيـرة

الخطوة الثانية: النيابة
مات المســــيح نيابة عنا

 وحيث كان من المحتم أن يدين اهلل كل من يحمل خطية، فقد صبَّ  اهلل
  غضبه علي يســـــــوع نيابة عنا، وهكذا صار يســـــوع »بديال عنا«

صاص خطايانا ومات بدال عنا
ِ
َحَمَل ق

تأديُب آثامِنا  ألجِل  مسحوٌق  معاصينا،  ألجِل  مجروٌح   وهو 
 ســــــالمنا عليِه، وَبُِحبُِرهِ ) بَجلََداتِِه( ُشــــفينا

قائالً عظيم  بصوت  يســـوع  صرخ  التاسعة  الساعة  نحو   و 
إلهي، إلهي ملاذا تركتني؟ 

اشعياء ٥:٥٣

 متى ٤٦:٢٧»«

ابنـه اهلل   عاقب 
 يســوع بدال عنا

١٠



١٢

يسـوع هو اهللا
  يســـوع هو اهللا! إنه منذ األزل يعادل اآلب من كافة الوجوه! لقد صار إنســـانًا
لحظٍة  

ِ
لمجرد ولو  َيُكَف  لم  ولكنه  يموت عن خطايانا،  أن  أجل  من   ببساطٍة 

 اهللا
ِ
واحدٍة عن كونه

 أجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يســـــوع ألنك رأيتني
يا توما آمنت! طوبى للذين آمنوا ولم يروا

 أنظر أيضًا يوحنا١:١ ، ٥٨:٨-٥٩
 و يوحنا ٣٠:١٠ ، تيموثاوس األولي ١٦:٣، تيطس ١٣:٢،  كولوسي ٢:٢،

 عبرانيين  ٨:١
إن أولئك المنكرون لالهوت يســــــوع تنتظرهم الدينونة األبدية. قال  لهم

       يسوع
ا أمّ العالم،  هذا  من  أنتم  فوق.  فمن  أنا  أمّا  أســـفل،  من   أنتم 
في متوتون  أنكم  لكم  فقلت  العالم.  هذا  من  فلســــت   أنا 
  خطاياكم، ألنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو متوتون في خطاياكم
يوحنا  ٢٣:٨-٢٤

أنظر أيضًا: يوحنا ٢٥:١١-٢٧ ، ٣١:٢٠، ســـفر األعمال ٢٠:٩
و ٣٠:١٦-٣١ ، رســـالة يوحنا األولي ١٣:٥

لماذا صار اهللا إنســــانًا؟
َتَعّلْمَنا أنه لكون اهللا مطلق القداسة، فإن أصغر خطية  في الصفحة الخامسة 
 ُتْعَتَبُر بمثابة تعٍد غيُر محدوٍد ضّده. وكنتيجة لذلك فإن فديٍة ال محدودة البد أن

.تسدد ألجل كل خطية تخص أي إنســــاٍن وكل البشر 0
ذلك  تحقيق  خاللهما  من  يمكن  فقط،  وحيدتين،  طريقتين  هناك  فإن   واآلن 

:بحيث ُتَوَفَى مطاليب هذه الفدية غير المحدودة
من محدودٍة  غير  لفترٍة  اهللا  غضب  «المحدود»  اإلنسان  يتحمل  أن   إما 
 الزمن(أبديٍة) أو أن يتحمل شخٌص غيُر محدوٍد غضب اهللا لفترٍة محدودٍة من

 الوقت. وكلتا الطريقتين تتم من خاللهما سداد المقابل غير المحدود
  الذي تستوجبه الخطية 0

 االنسـان، وهو محدود، من الالزم - ِوفقًا لذلك – أن يقاسي من غضب اهللا
األبدي إن كان هو الذي سيتحمل الســداد من أجل خطاياه  غير المحدود و 

الشخصية. ولذلك فإن جهنم هي مكان القصاص األبدي 0
في تجسد)  (الذي  المحدود  غير  اهللا  وهو  المســــيح،   يســـــــــــوع 
محدودة من لمدة  اهللا  يتحمل قصاص  أن  عليه  كان  إنســانية،   صورة 
 الزمن. ولكونه هو نفسه اهللا، فإن القصاص الذي احتمله علي الصليب
 كان ذبيحَة تضحيٍة ذي قيمٍة أبديٍة. وبذلك فإن موته قد سدد و وفَى تمامًا
 القيمة األبدية الغير محدودة والضرورية إليفاء مستحقات خطايا جميع

البشر عبر جميع العصور واألجيال
أمام يضع  اهللا  إن  أبدية.  فدية  يعادل  ما  إنسان  كل  خطايا  تستوفي  أن   البد 
إما يســـــوع لها: 

ِ
ُيَفض بأية وسيلة سداٍد  فيما يختص  إنســـــان االختيار   كل 

المســـــيح أو أبدية ال نهاية لها في جهنم

!

مع المقارنة بسـفر الخروج  ١٣:٣-

.

(
)

يوحنا ٢٨:٢٠ ٢٩

-١

-٢

١٤
-

.

.
١٣

اإليمان: اســـتجابة اإلنســــان للمســيح
 لقد أتمَّ يســـوع العمل الالزم لخالص اإلنســـــان من خطاياه. ولكن قبلما
 نتمكن من االستمتاع بالمزايا التي وفرها اهللا بواســــطة موت المســـيح
 علي الصليب فإن اهللا ينتظر منَّا أن نؤمن (نثق) في المسيح، خاصًة ما

حققه من خالل موته
بإميان الناموس بل  بأعمال   إذ نعلم أن اإلنســــان ال يتبرر 
ً بيســــوع املســـيح  يســــوع املســـيح، آمنا نحن أيضا
 لنتبرر بإميان يســـوع ال بأعمال الناموس. ألنه بأعمال الناموس
  ال يتبرر جســــدٌ ما .                                 غالطية  ١٦:٢

ُ العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي ألنه هكذا أحبَ اهللا
ُ األبدية                 ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكونُ لهُ احلياة

يوحنا  ١٦:٣   
  

 في الواقع، يوجد أكثر من مائٍة وستون عددًا في العهد الجديد تقرر أن
 الشرط الوحيد لنوال الحياة األبدية هو اإليمان بيســـوع المســـيح. من

بين هذه اآليات:   يوحنا ٧:١ و١٢ ، ١٨:٣، ٢٤:٥، ٢٩:٦ الخ

.

.

.

يســــوع المســيح

األيمــــان

اإليمان (الثقة) هو اليّد الممدودة التي من خاللها
َنْقَبل الحياة األبدية الُمَقدَّمة مجانًا في

يســـــوع المســــيح 
باحلكمة، اهللا  يعرف  لم  اهللا  حكمة  في  العالم  كان  إذ   ألنه 
الكرازة بجهالة  املؤمنني  يخلص  أن  اهللا   اســـتحسـن 

كورنثوس األولي٢١:١ 0
.

:

— 



۱٤۱٥

النعمة: عطية مجانية
 أن كلمة »نعمة« تشـــير إلى الشيء الممنوح مجاناً، بدوٍن مقابٍل أو أّية
 التزاماٍت. فمثاًل، إذا قدم لك صديقك الحميم هدية ثم حاولت أن تدفع له
 ثمنها، هل تستطيع، آنذاك، أن تســـميها »هدية«؟ بالطبع ال! إنها تتحول
 إلى َديٍن في ذات اللحظة التي يقبل فيها منك مقابلها المادّي! في الغالب
 سيشعر صديقك بالمهانة الشديدة وهكذا سيسحب الهدية متراجعًا وقائاًل:
 إنني لم أقدم هذه لك ألنني مجبٌر علي ذلك، إنها هدية، فهل تقبل هديتي

أم ال؟

 الهدية: في اللحظة التي تقدم فيها شـــيئًا كمقابٍل لها، ال َتُعْد لها
أدنى اعتباٍر كهديٍة، بل تتحول إلى َدْيٌن

 أما الذي يعمل فال حتسب له األجرة علي سبيِل نعمٍة، بل علي سبيِل
  ديٍن

 فقط، عندما تضع نقودك في جيبك وتمد نحوه يدك الفارغة، يمكنه آنذاك
أن يجدد عرضه بتقديم الهدية لك

.وهذا بالضبط هو الحّق فيما يتعلق بعرض اهلل المختص بالحياة األبدية
 إن البشر يحاولون شــــــراء الحياة األبدية من خالل طاعتهم للوصايا 
 العشـــــر، العيشـــة الطيبة أدبيًا والمهذبة أخالقيًا، التردد علي الكنيســــة
أن يمكنه  ال  اهلل  لكن  األخرى.  الدينية  الفروض  بعض  ممارســـــة   أو 
 يكون مدينًا لإلنســــــان بأية كيفيٍة! وهو غير مديٌن بالحياة األبدية لكائن

من كان. إنه يقدمها فقط كهبٍة وهديٍة وعطية مجانية

النعمة: البد أن تكون بالمجان
 حينما يشـــــرع االنســـــان في الحصول علي الحياة األبدية بواســـطة
 أعماله الذاتية فإنه يكون قد تخلى بالكامل عن قبول عطية اهلل المختصة

بالحياة األبدية كهبة مجانية مقدمة »بالنعمة
  وإن كان باألعمال فليَس بعُد نعمًة                   رومية۱۱:٦

بنعمته ، فقط وال غير،   يخلصنا«.
  

هو منكم.  ليس  وذلك  باإلميان،  مُخلصون،  بالنعمة   ألنكم 
                 عطية اهلل ليس من أعماٍل كيال يفتخَر أحٌد

الحياة عرض  ويلغي  يســــحب  اهلل  بأن  ُيَعلِّم  المقدس  فالكتاب   لذلك، 
مجهوده خالل  من  نوالها  بإمكانية  نفَسُه  ُيَعلَِّل  شخص  أّي  من   األبدية 
بمحاولة إهانة  أشــــد  ويهينه  هلل  يسئ  وهذا  الصالحة،  وأعماله   الذاتي 

جعله مدينًا لإلنســــان الخاطئ
    

لتُْم عن املســــيح أيها الذين تَتَبَرَّرُوَن بالناموس.  قد تَبَطَّ
     سقطتم من النعمة

 اهلل يقدم الحياة األبدية كعطية بال مقابل، وهكذا فإن دورنا الواجب يحتم إما أن   
نقبلها علي هذا األساس كالهدية المجانية أو نتركها كليًة

 وهكذا، فإن مجرد محاولة  الحصول علي الحياة األبدية من خالل أعمال
ُيَعدُّ رفضًا للطريق الوحيد الذي من خالله يقدم اهلل الحياة  الشـــــريعة 
 األبدية، أي بواســـطة نعمته، فقط وال غير! وحينما يرفض اإلنســــان
 العرض الكريم المقدم من اهلل للحياة األبدية فإنه في الواقع يعلن اختياره

الحّر لمواجهة ونوال الدينونة األبدية

ال مقابل
أنها عطيـة مجانيـة

أقبلها علىهذا األسـاس
األيمانأو ال تقبلهـا على األطالق

زائد

أعمـال

الوصايا
العشـر

يــــــاة األبديـــة
         الح

  

 ال أنهـا هدية
بدون مقابل

 أقبلهـا على
 هذا األساس أو
ال تقبلها أبدا

!

رومية ٤:٤

.

.
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«

أفسـس ٨:٢-٩

.  غالطية ٤:٥ 

.

.

.

.

.

.



 ١٨ شخٍص لقوا مصرعهم علي الفور. ولقد اجتهد الذهن اليهودي في البحث عن
 ِعلٍَّة لإلجابة علي ســــر وقوع هذه المأساة، وقد توصلوا إلى أن اهلل هو الوحيد
 القادر علي معرفة خفايا أســـــرار عقل و دفائن نوايا وأفعال قلب أي إنســـــــاٍن.
 ومن الجائز، لهذا الســبب، أنهم قد اســـــــتنتجوا أن أولئك الثمانية عشـــــــــــر
 الذين لقوا حتفهم بسبب سقوط برج ســـــلوام عليهم كانوا بالضرورة أســـــــوأ
 خطاة في أورشــــــــــليم بكاملها! وأن اهلل هو الذي رتبَّ اجتماعهم في الوقت
العادلة ويميتهم جميعًا! دينونته  ليوقع عليهم  اليوم،  المعينين، في ذاك   والمكان 
لدينونة المستحقون  هم  المستبيحين  الخطاة  أســـــوأ  أن  يفترض، ضمنًا،   وهذا 
المؤلمة الكارثة  نجوا من مواجهة هذه  )وقد  أورشـــليم  بقية ســـكان   اهلل! وأن 
مرضية حياة  عاشوا  قد  يكونوا  أن  بالضرورة،  البد،  وانهياره(  البرج   بسقوط 
 هلل ال تستوجب قضاءه. وتصديق مثل هذا االفتراض يحتم بالتالي االعتقاد بأن
المؤمنون أولئك  يســــوع  حَذَر  ولقد  الشريعة.  أعمال  بواسطة  يتأتى   الخالص 
 بتلك النظرية بأنَّ الدينونة اإللهية األبدية إنما تنتظرهم! وقد حثهم علي التوبة،
 بالتخلي عن كل رجاٍء في تأمين موقفهم بالنســـبة هلل من خالل أعمال الشريعة،

والثقة في اهلل وحده من جهة خالصهم

)الكنســـية( األســـــرار  علي  المقدس  الكتاب  ق 
ِ
ُيْطل  )٩:٩-١٤ )عبرانيين   في 

خاللها من  هلل  للوصول  محاوالتهم  علي  البشر  دأب  التي  ينية، 
ِ
الد  والفرائض 

نقرأ  )١:٦ )تحديدًا  إصحاحات  عدة  قبل  السفر  نفس  وفي  الميتة«!   »األعمال 
الميتة األعمال  »التوبة من  المســــــيحي هي:  اإليمان  أســـاسات  أن   بوضوح 
 واإليمان باهلل «، وهذا يعني ضرورة توقف وتوبة المرء عن الثقة في األعمال
 الميتة السابق اإلشــــارة إليها )من فرائض دينية وأســـرار كنســـّية الخ...( قبلما

.)أو باألحرى من أجل أن( يتمتع باختبار اإليمان الخالصي األصيل في اهلل

 إن الوصية الكتابية إنما هي في غاية الوضوح والصراحة: إذا ظن اإلنســــان
بالتوبة )متى ٧:٣-٩(. وإن للســـماء، فعليه   أن ديانته قادرة علي الوصول به 
 اعتقد بأن إطاعته لوصايا اهلل كفيلٌة بالوصول به للســـماء، فعليه بالتوبة )لوقا
 ١:١٣-٥(. وإن افتكر بأنه ينبغي أن يتمم بعض الطقوس واألســـرار الكنســية
 مقابَل حصوله علي الخالص فالبد أن يتوب ويتوقف كليًة عن ثقته في أٍي من
 هذه كوسائٍط للخالص  )عبرانيين ١:٦(. تمامًا كالمرأة التي صادفناها في صفحة

١٤ عليه أن يعيد »نقوده«إلى جيبه ويقبل الحياة األبدية كهبٍة مجانيٍة

قد يســـوع  بأن  إيمانك  أن  ظننت  إذا  يخلصك  لن  يســـــــوع  في  اإليمان   إن 
 مات من أجل خطاياك البد أن تصاحبه معموديتك، أو مواظبتك علي حضور
»مساعدٍة« كأشــــياٍء  العشــــر  للوصايا  إطاعتك  أو  الكنســية،   االجتماعات 
 لإلتيان بك للســــــــــــماء. ألنك، ببســـــاطة، ال يمكنك »إضافة« يســــوع إلى
لتصل تتحالها  التي  المزايا  أو  تعملها  التي  األشـــــياء  العديد من   قائمٍة تحوي 
 للســـــــماء. البد أن ترفض تمامًا جميع هذه األشــــياء باعتبارها عديمة الجدوى

وكلية العجز والعقم، وبدون أدنى فاعلية خالصية،  وتثق في يســــــوع وحده

١٦

التوبة
في فهمها  ُأســـييء  قد  التي  الكلمة  هي  غالبًا،   التوبة، 
  الكثير من اللغات )ومنها اإلنجليزية علي سبيل المثال

ما الذي ال تعنيه التوبة الُمَخلِّصة؟

التوبة الُمَخلَِّصة ال تعني الشعور باألسف ألجل ذنوبك
التوبة الُمَخلَِّصة ال تعني الرجوع عن خطاياك أو إصالح حياتك

 التوبة الُمَخلَِّصة ال تعني الرغبة في تســــليم حياتك هلل من أجل أن
 يتولى قيادة مســيرتك

 التوبة الُمَخلَِّصة ليس لها )بالمرة( دخٌل بالشعور بالندم علي خطاياك أو
 قرارك بالرجوع عنها. إن اهلل يرغب في أن يخلصك بالكيفية التي أنت

عليها. يقول الكتاب المقدس

       ألنهُ ونحُن بعُد خطاةٌ ماَت املســـــــــــيُح ألجلِنا   
رومية

ما هي التوبة الُمَخلِّصة؟
الحياة علي  إمكانية حصولك  في  ثقتك  تتوقف عن  أن  هي  الُمَخلِّصة   التوبة 

األبدية من خالل الفرائض الدينية، أو طاعة الشــــريعة اإللهية
اليونانية اللغة  في  تأتي  المقدس(  الكتاب  إليها  يشير  )كما  »توبة«  كلمة   إن 
 )الموحي بها العهد الجديد( بمعنى »تغيير الشخص لتفكيره«. إن أولئك الذين
 يعتقدون في إمكانية الحصول علي الحياة األبدية من خالل األعمال الحسنة،
 يطلب منهم الكتاب المقدس أن يغيروا تفكيرهم أو »يتوبون«. عليهم التوقف
 عن الثقة في أعمالهم واإلتيان إلى اهلل علي أساس النعمة من خالل اإليمان

وحده
 في )متى ٧:٣-٩( نقرأ عن بعض الرجال المتدينون الذين اعتقدوا في يقينية
أبو إبراهيم  العرقي وَتَحُدُرُهْم من  انتســــابهم  للســــماء علي أساس   ذهابهم 
 اليهود. وألن اهلل نفسه قد سبق واختار اليهود كشعٍب له وأَســَس لهم ديانتهم،
 فقد اعتقد أولئك الرجال في حتمية ذهابهم للســـماء ال محالة بســــبب انتمائهم
 لتلك الديانة. ولكن يوحنا المعمدان أخبرهم بضرورة توبتهم، وهذا كان يعني

ضرورة توقفهم عن الثقة في ديانتهم كنهٍج يوصلهم للســــــماء
.إن )لوقا ١:١٣-٥( يخبرنا عن انهياِر برٍج في أورشـــليم وســـقوطه على
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وحتى ُنّلخص ما ســـــبق
   حيث أن الخطية تفصل اإلنســـــان عن اهلل، وحيث أن يســــوع قد قام
 بســــداد مســــــتحقات خطايانا في الصليب، فيمكن لالنسـان ان يكون

  له عالقة باهلل فقط من خالل يسوع المسيح
 قال له يســـوع: »أنا هو الطريق واحلق واحلياة. ليس أحد يأتي

                                            إلى اآلب إالَّ بي

اتّباع بأّن  االعتقاد  علي  اعتدت   هل 
تتميم و  األخالقية  المثاليات    بعض 
من هو  الدينية  الفرائض   بعض 
 الضروريات الحتمية إلمكانية ذهابك

للســــــــماء؟
 هل ال تزال ُتَصدِّق وتَأَمْل أن ُتَخلِّصك

مثل هذه األشــــياء؟

يســــــــــوع فعله  ما  تفهم   هل 
هل ألجلك؟  الصليب   علي 
 يمكنك التعبير عن ذلك بكلماتك

الشخصية - أنت -  اآلن؟

 هل ســــبق ألي شخٍص قباًل أن
الحقائق، بذات  أوضح لك هذه 

الكيفية، من قبل؟
َأَتمَّه فيما  تؤمن  هل  وإدراكه،  معرفته  يمكنك  ما  وكأفضل   واآلن، 
 يســـــــوع ألجلك علي الصليب، وأن كل ما عمله هو كل ما تحتاجه

)إلى األبد( ليزيح عنك خطاياك ويضمن لك مكانًا في الســــــــــماء؟

۱۹

 - ١
 يتوب عن

األعمال الميتة

يســــوع المســـــيح

  - ٢
و يؤمن

الخالص
 تقرير »عدم
 المذنوبية« أو

 اســتحقاق وقوع
 الدينونة علي أٍي

 من خطاياك، وتأكيد
 حصولك علي الحياة
 األبدية في الســـماء

التدين
المعمودية

حضور الكنيسة
األعمال الحسنة
محبة القريب

حفظ الوصايا العشرة
األسرار المقدسة

أ
يســــــــــــــــوع هو اهلل

ب
 وأنه مات

ألجل خطايانا

ت
 وأنه قام من

الموت

 يمنح  مجانًا
ألي من

يوحنا  ۱٤:٦

                           q   ال                 q   نعم

 الخـــالص
من خـــالل

.«

َلِّصة؟ التوبة املخُ

 الخـالص
من خـالل

شـــكرا
 ال أحتاج أى من تلك

األشــياء لكى أخلص
التدين

المعمودية
حضور الكنيسة
األعمال الحسنة
محبة القريب

حفظ الوصايا العشرة
األسرار الكنسية

 إن كان اإليمان هو اليد التي تقبل الخالص بواســطة يســـوع المســـيح،
.فإن التوبة هي اليد التي ترفض الخالص بأيِة كيفيٍة مغايرٍة

 إن اإليمان الُمَخلِّص ال يصادق – فقط – علي كون موت يســــوع
 »ضروريًا« بل يجب أن يصادق علي كونه »كافيًا«! وإنه في ذاته
 كلي الكفاية لوفاء مطاليب الخطية بالكامل بدون أي مجهود إنســـــاني
 أو أعماٍل حســـنٍة، وأنه عطية مجانية ُمَقدَّمة – فقط - باإليمان  وبدون
أيضًا أنظر  لها.   حســـنٍة  أعماٍل  أو  إنســـــاني  مجهود  أي   إضافة 

غالطية ٢ :٢۱و٣: ۱٠-۱٤و٥: ۱-٥ و رومية ٤: ٥
  من فضلك ارجع لصفحة  ٣... بماذا كانت إجابتك علي الســـــؤال
 »علي أي أســـاس يمكن هلل أن يســـمح لك بدخول الســـماء«؟ إن
 كنت قد أجبت بأن عليك أن تمارس المعمودية، أو تحيا حياًة طيبًة،
 )أو إضافٍة إلى( ثقتك في يســــوع، فعليك

ِ
 أو أي شيء آخر بخالف

أعمال أية  علي(  االتكال  )أو  في  الثقة  عن  بالتوقف  عليك   بالتوبة. 
 دينية قمت بها في الماضي أو تعزم تتميمها في المســـتقبل، وتثق في

المســـــــــــيح وحده

.

.

١٨



احلقَّ احلقَّ أقوُل لكم

إنَّ من يســــمع كالمي

ويؤمن بالذي أرســــلني

فَلَهُ حياة أبدية

وال يأتي إلى دينونة

إلى املوت  من  انتقل  قد   بل 
 احلياة

آِمَنًا إلى األبد
   إذا ســـقطت في الخطية غدًا، أو الشـــــهر القادم، هل من الممكن أن

تفقد عطية الحياة األبدية؟
يســـوع جســــد  بتقدمي  مقدســــون  نحن  املشيئة   فبهذه 
يخدم يوم  كل  يقوم  كاهن  وكل  واحدة.  مّرة   املســــيح 
البتة تســــتطيع  التي ال  عينها،  الذبائح  تلك  كثيرة  مراراً   ويقدم 
)املاضي واحلاضر  أن تنزع اخلطية. وأما هذا فبعدما قّدَم عن اخلطايا 
 واملســــتقبل( ذبيحة واحدة، جلس إلى األبد عن ميني اهلل... ألنه

 بقرباٍن واحٍد قد أكَمَل إلى األبد املُقََدســــني
عبرانيين  ١٠:١٠-١٢و١٤

 طبقًا للكتاب المقدس: عن أٍي من خطاياك ســــدد يســــوع الحســـاب
 عندما مات؟

الضمان األبدي: الُمَحِصلة الهامة لموت ربنا
 ال يفقد المرء عطية الحياة األبدية بســـــبب الخطية. هذا هو الســــبب
 الرئيســـي الذي ألجله مات المســــيح... ليســــدد مســــتحقات ذنوبك!
 ولكونه مات ألجل جميع الخطايا، إلى األبد، خطايا الماضي والحاضر
أنك »بال أبدية  بالكامل وبصفة  يعلن  أن  قادر  فلذلك هو   والمســـتقبل، 
 ذنٍب«... ليس فقط فيما يخص خطايا الماضي، بل جميع خطاياك بدون
ذلك تصديق  ورفضك  والمســـتقبل!  والحاضر  الماضي   اســـتثناء: 
   معناه رفضك اإليمان باإلنجيل كليًة، جملًة وتفصياًل! )من فضلك راجع

الصفحات ٧-١١ (١

مرة في األســــبوع 

مرة في الشــــهر 

بذنوبك  تعترف  فيها  مرٍة   كلَّ 
وتطلب المغفرة

مّرة واحدة إلى األبد

٢١

يقول الكتاب المقدس:

خطاياك الماضية.

خطاياك الماضية والحاضرة

والحاضرة الماضية  لألبد،  خطاياك،   جميع 
والمســــتقبلة

 طبقًا لهذا النّص، ماهي المدة التي تم خاللها تقديســـــك، بواســـــطة موت
المســـيح يســـــوع؟

.

.

.

.

 الضمان
 إن كنت، فعاًل، قد وضعت ثقتك في المســــــــــيح وحده، وإن كنت )افتراضيًا(
ربما تموت الليلة، فهل تعلم، بيقيٍن غير متزعزٍع، أنك ذاهٌب للســـــــــماء؟

قال يســــــــوع
 

ويؤمن كالمي  يســــمع  من  إنَّ  لكم:  أقوُل  احلقَّ   احلقَّ 
 بالذي أرســــلني فَلَهُ حياة أبدية، وال يأتي إلى دينونة، بل قد

                              انتقل من املوت إلى احلياة.       يوحنا٥: ٢٤

.

هذا… تجاه  يســــوع  يقين  »َكّم«  هو   ما 
األمر؟

من المســـيح  »كالم«  ســـمعت   هل 
خالل صفحات هذا الكتيب؟

 هل تؤمن بأن اهلل قد أرســـــل يســــــوع
 ليموت نيابًة عنك؟

 هل يشـــير النص لكون هذا األمر طّي
 المســـتقبل ينتظر  نوالك إياه فيما بعد،

أّم إنك حصلت عليه بالفعل؟
)أو »من الكتاب »ربما ال«  يقول   هل 

المحتمل أاّل«(  أم »ال يأتي«؟
 في أية لحظة ينتقل الشخص من الموت

إلى الحياة؟ .

طبقًا لهذا الَنّص من اإلنجيل: كيف يمكنك التيقن من أنك َخُلْصَت فعاًل؟
أنك من  التأكد  فعاًل   يمكنك 
 خلصت إن كانت في حياتك

أثمار األعمال الحســـــنة

 يمكنك فعاًل التأكد من أنك 
 خلصت إن كنت قد ســـمعت

اإلنجيل وآمنت به

أنك من  التأكد  فعاًل   يمكنك 
قد حياتك  كانت  إن   خلصت 
اهلل أن  تتغير، مظهرًة   بدأت 

بالفعل قد أتى إلى حياتك

أنك من  التأكد  فعاًل   يمكنك 
 خلصت إن كنت، بعد مرور
 العديد من السنين ِمَن اليوم،
مع تســـــــــلك   الزلت 

المســــــيح

.

.

.

.

…

…

…

…
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يوحنا األولي  ١٠:٥-١٣
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لًة ضروريًة للنعمة األمان األبدي: ُمَحصِّ
 إذا حدث، بعد أن وضعت ثقتك الكاملة في شخص المســـيح أنك واجهت

        من يطالبك بحفظ »شـــــــرائع اهلل« ألجل اســـتمرارية خالصك

 تبعًا لذلك، إن كان هناك من ينكر، برعونٍة، تعليم الكتاب المقدس المتعلق
 بالضمان األبدي، فما هي )برأيك( المقومات التي من خاللها يســـعى

للوصول هلل، هل من خالل النعمة أم بواســــطة أعمال الشـــــريعة؟
__________________________________________________

من راجع،  الكيفية؟  بهذه  )يخلص(  يتبرر  أن  شخٍص  ألّي  يمكن   هل 
 فضلك، الصفحات ١٤-١٥  ماذا يقول الكتاب المقدس عن الكيفية التي

بها يتبرر اإلنســــان؟ لمســـاعدتك أنظـر رومية ٣-٢٣
__________________________________________________

__________________________________________________	
	 	 في جزٍء آخر من اإلجنيل قال يســـــــوع  ׃
 خرافي تســــمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني.  وأنا 
 أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى األبد، وال يخطفها أحٌد
 من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، وال

 يقدرُ أحٌد أن يخطفها من يدِّ أبي. ا
بأن يســـــوع  َيِعد  الحياة  من  نوعية  أية  السابق،  النص  هذا   بحســـب 

ُيَقدِّم؟

أن الصدق،  بمنتهى  تســـــتطيع،   هل 
 تقول أن الحياة األبدية تتأتى بالنعمة

)هبة مجانية(
	 	 أم
بأن أعماقك(  في  )داخليًا  تعتقد   هل 
 خالصك يعتمد علي حفظ وتتميم أعمال

 الشــــريعة؟

٢٢

()

)

نعــم           ال

) يوحنا ١٠ : ٢٧-٢٩

   مؤقتة               مشروطة             أبدية 

 وإن كانت حقًا أبدية كما قال يســـــــــــوع، فهل من الممكن تحت أية
______________________________________      ظروٍف فقدانها؟

.

في النص الســــبق، عمن قال يســــوع أنه »أعظم من الكّل«؟
__________________________________________________

 ما هو مقدار العظمة التي يلزم توفرها في شخٍص ما ليتمكن من انتزاع
نفســـه من قبضة اهلل؟

__________________________________________________

هل أنت أعظم من اهلل؟
__________________________________________________

 في ضوء النص السابق،  إن كنت قد آمنت بإنجيل الخالص، هل من
 الممكن )حتى بالنســـبة لك شخصيًا( أن تفعل شيئًا يترتب عليه َتَعُرَضَك

لوقوع دينونة اهلل األبدية؟
 للمزيد من الشــــــــواهد الكتابية الخاصة بالضمان األبدي ُأنظر) رومية ٨: ٣٧- ٣٩(

)أفسس ١: ١٣- ١٤(،) يوحنا٦ : ٣٧- ٤٠(،) عبرانيين ١٣: ٥

________________________________

)

             هل يعني ذلك، أن نســــــتمرفى فعل الخطية؟   

 علي الرغم من أنه ليســــت هناك خطية يمكنها أن تجرد المؤمن من امتالكه
َحْت له مجانًا، مرة وإلى األبد، فإن الخطية ال تزال لها

ِ
 الحياة األبدية، التي ُمن

عواقب وخيمة ال تمتد نتائجها فقط إلى الحياة الحاضرة، بل واآلتية أيضًا
 أواًل: هناك نتائج طبيعية للخطية، فالشخص الذي يفرط في شرب الخمر
 من الممكن بســـــــهولة أن يقتل نفسه أو أحد الضحايا األبرياء من خالل
 حادث تصادٍم بالســـــــيارة. والشخص الذي ينغمس في الممارسات الجنسية
 النجســـــة من الممكن أن يصاب باإليدز ويموت. أن معرفة المســـــــــيح
لن ولكنه  الجحيم،  من  النجاة  لإلنســـــــــان  يكفل  كمخلص  معه   واللقاء 
أو المستبيحة  العيشة  علي  المترتبة  الوخيمة  الطبيعية  العواقب  من   ينقذه 

المتهاونة. )أنظر غالطية ٦: ٧- ٨(،) يعقوب ١٤:٢-١٧
 ثانيًا: هناك نتائج أبدية للخطية. أن الحصول علي تذكرة مجانية لمباراة
 رياضية يكفل للواحد دخواًل لإلســتاد األوليمبي، ولكنه ال يكفل له مقعدًا
مجانًا الحصول  فإن  القياس،  نفس  علي  الشـرف!  مقصورة  في   أماميًا 
 علي عطية الحياة األبدية بواسطة اإليمان بيســــــــوع المســـيح، يضمن
 لإلنســـــــان دخواًل لملكوت اهلل األبدي، ولكنه ال ُيَؤِمن له مركزًا متميزًا
 في هذا الملكوت! إن مركزنا في السـماء، والمكافآت المتعلقة بهذا المركز
ونمارسها نحياها  التي  التقوى  وأعمال  المقدسـة  الحياة  علي  كليًة   تعتمد 
٢٤-٢٧و  :٩ ١١-١٧و   :٣ األولى  )كورنثوس  األرض  علي  هنا   اآلن، 
 كورنثوس الثانية ٥: ١٠-١١(.  وبرغم أنه كثيرًا ما تبدو ملذات ومباهج
 الخطية )اآلن في هذه الحياة( أكثر أهمية من انتظار رجاٍء ال يزال بعيدًا
 يتعلق بمكافأة مستقبلية في الســماء، فإن الكتاب المقدس يعلمنا عن أولئك
 الذين يقايضون ميراثهم )مكافأتهم المستقبلية في السماء( بملذات الخطية
 الحاضرة، ســوف ينتحبون بحرقٍة ومرارٍة يومًا حينما يرون تلك المكافآت
 التي ال يستطيع اللســــــان وصفها  وقد خســــروها بسـبب سعيهم وراء
 مباهج وملذات الدنيا الزائلة مدة وجودهم علي األرض  )عبرانيين ١٢:

١٤-١٧(و) لوقا  ١٩: ١١-٢٧(و)متى ٢٥: ١٤-٣٠(.2

.

).

٢٣
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q  q

q q q



ترس األيمـان
	 المســـــــــــيحي، فإن اإليمان  أنَّ اإلنجيل هو حجر زاوية  بما   -  ١	
تختلط اإلنجيل  حقائق  جعل  بمحاولة  الفوري  هجومه  ســــيبدأ  	الشـــيطان 
	وترتبك بالنســــبة لك. ولكي تصمد أمام هذا االعتداء وشـــيك الحدوث، عليك
	أن ترســـــــخ في الحق الخاص باإلنجيل. ولكي يتأتى لك ذلك فأنت تحتاج اآلن
	أن تقطع مع نفســــــك عهدًا بأن تقرأ هذا الكتيب مرًة يوميًا، لشــــــهٍر كامٍل.
	ال تتوقف بعد عشــــرة أيام أو خمسـة عشٍر، حتى إذا حفظته عن ظهر قلٍب!
	وقبل أي شٍئ ال تدع الشيطان يثبط عزيمتك بإيحائه بعدم وجود متســــٍع من
	الوقت لديك، أو بأن هناك أشــــياء ذات أهميٍة أكبر عليك إنجازها! أنها كذبة
	كالســــيكية للشيطان، فحاذر من  أن تصدقه أو ُتذعن له   متى ١٣:	١-٩و ٨:

	٢١-٢٢ولوقا ١٠:	٣٨-٤٢و ١٢:	١٦-٣١و ١٤:	١٦-٢٠وأفسس ٥:	١٦

ْد إيمانك وَعِمَقُه َوطِّ
ضدك، الضاري  هجومه  شن  في  الشيطان  سيبدأ  المقبلة  األيام  	خالل 
		محاواًل تقويض وهدم إيمانك بالمســــيح. )بطرس األولى ٥:	٨ وأفسس

١٦	٦:		
 المحددة:

ِ
إليك بعٌض من أهدافه

ويقين	 فرح  ســـــــــلبك  بغرض  واليأس  الشـــــــــك  بذار  - زرع   ١	
حصولك ونوالك الحياة األبدية

٢ - إبعادك بقدر اإلمكان من كل ما ينميك في معرفة الحق
	٢ - إبعادك بقدر اإلمكان من كل ما ينميك في معرفة الحق	

		٣-إعاقتك عن مشاركة اختبار إيمانك بالمســـــــــيح مع اآلخرين وهنا
بعض النقاط التي يمكنك االسـتفادة منها لتصمد راســـــــخًا أمام هجماته

٢٤

أكاذيب

الشك

يأس

(

ومتى ١٣:	٣-٢٣)

(أفسس ٦: ١٠-١٧)

ان
ــــ

يمـ
األ

وطد أيمانك
و عمقه 
 لكى تقدر أن

تثبت ضد سهام
الشريرالملتهبة

.

.

.
.

٢٥

	٢-  ال تحاول أن تحصل علي أيَّة تأكيدات تخص عالقتك بالمســـيح
	أو أن تنمو في معرفة المزيد من الحقائق الروحية عن طريق »مشــــــاعر
	غامضة« أو اإلصغاء إلى »صوت داخلي هادٍئ« داخل رأســـــــك! إن ما
بأكثر الروحية  للحقائق  لقيادتنا  أية مصداقية  له  ليس  قلوبنا  به في  	»نشعر« 
	مما يمكن انطباقه علي حقائق الجغرافيا أو الرياضيات! هل جربت أن تقود
	ســـيارة فوق المتعرجات الجبلية، لمئات األميال عبر الضباب الكثيف معتمدًا
هناك أســـــف،  بكل  ولكن،  بالطبع ال!  أو »عواطفك«؟  	علي »مشاعرك« 
يفعلون مثل ذلك )مع ما فيه من غباء شديٍد( محاولين بذلك 	الكثيرون ممن 

التقدم في حياتهم المســــــــيحية

	٣-   لكي يســــــاعدنا في نمّونا في الحق الروحي، فإن اهلل قد أعطانا مصدرًا
قراءة علي  بعزٍم  صمم  المقدس.  الكتاب  هو  وراســـــــخًا.  مؤكدًا  	للحق 
	الكتاب المقدس كل يوم. ابدأ بقراءة »رســـــــــــــالة غالطية«. أنها دفاعية
يوميًا واحدًا  إصحاحًا  اقرأ  النعمة.  عقيدة  وعن  اإلنجيل  عن  بولس  	القديس 
	حتى تنتهي من قراءة الرســــــــالة كلها )ســــــتة إصحاحات( خمس مراٍت!
	وهذا سيســــــتغرق منك شهرًا. في الشهر التالي: اقرأ الرسالة بكاملها مرًة
	يوميًا. إن قيامك بهذا سيثبتك وُيَرِسـَخَك في العديد من األساســــيات المختصة

باإليمان المســــيحي. مهيئًا الدعامات الجوهرية الالزمة لنموك الروحي

.

.

   الشـــعور قد يكون انعكاس
لهمســــات الشـــيطان

المقدس الكتاب

أحاسيس
	أرتعاش  جسدى
شحنات كهربائية

األحساس بوخز خفيف
سهرات روحانية	
تشنجات جسدية

 ابِن إيمانك علي
كلمة اهلل

				إذاً اإلميان باخلبر، واخلبر بكلمة اهلل               رومية   ١٧:١٠
بكنيســـــــــة ترتبط  أن  يلزمك  لإلنجيل،  معرفتك  وَتْرَسخ  تتوطد  	حالما 
تابّية جيدة. وحتى يمكنك التمييز، بهذا الخصوص، اســـأل الراعي: »كيف

ِ
	ك

العيشة خالل  من  أجابك:  فإن  للسـماء؟«  يذهب  أن  لإلنســـــــــــان  	يمكن 
	الصالحة، طاعة الوصايا العشــــر، المعمودية، االعتراف للكاهن، عضوية
	الكنيســـــــة... أو أية إجابة أخرى مشابهة وغير صحيحة )بحســـــب الكتاب

المقدس( فعليك أن تســـتدير علي عقبيك لتبحث عن كنيســــة أخرى
	وإن كان الراعي نفســـــــــه ال يعرف اإلنجيل، أي دعامة أســــاس اإليمان	
تكلف المســـــيحية! ال  باء  ألف  يعرف  أنه ال  دليٌل جلٌي  فهذا  	المســــيحي، 
كيفية راعيها  يعرف  التي ال  الكنيسة  تلك  التفكير بخصوص  إعادة  	نفســـك 

	الذهاب للســـــماء! أبحث عن كنيسـة جيدة كنيسـة كتابية

!

. (



 قدِّم شـــــكرك هلل يوميًا
 طبقًا للكتاب المقدس، هناك العديد من األشـــياء الرائعة التي حدثت معك شخصيًا

 في نفس اللحظة التي فيها فهمت اإلنجيل وآمنت بالمســـــيح وحده كمخلصك
 

 لقد حصلَت علي غفراٍن لجميع الخطايا التي من الممكن لك أن تتعثر                 
ل.                                                                 )رومية  فيها وَتزِّ

        ×  لقد حصلَت علي الحياة األبدية كعطية مجانية
َمٌن وُمَؤكٌد            × إنَّ أمر ذهابك للسماء مضموٌن وُمؤَّ

× لقد صرَت ابنًا )أو بنتًا( هلل                                            ) يوحنا ١: ١٢)
 

   × لقد صار لديَك صديٌق يتفهم كل ما يمكن أن تجتاَزفيه، وهو موجوٌد دواما
لمعونتَك في ســـاعة الحاجة. )عبرانيين٢: ١٨، ٤: ٥ ١-١٦، مزمور ٦٨:

كانوا رجاٍل  عشـــــرَة  أبرأ  يســــــــوع  أن  نقرأ  )لوقا١٧:0 ١١-١٩(   في 
ِ مصابين بالَبَرِص، ذهب تســــٌع منهم في طريقهم بنشـــــوة التطهير وفرحة
 الشــــــــفاء دون أن يكلفوا ذواتهم مشقة التوقف لتقديم الشـــكر له! فال تحتذ
 مثال أولئك البرص التســــع غير الُمْمَتنِّين! يمكنك إظهار شـــكرك هلل علي
 ما صنعه ألجلك من خالل العيشة بالكيفية المســـرة له، في الطاعة لمشيئته
 واّتباع وصاياه، والسلوك المتفق مع كلمته. )لوقا٧: ٤٠-٤٣، يوحنا األولى

٤: ١٩، يوحنا ١٤: ٢١)٢
تحدث عن اإلنجيل

»بيانو« هناك  وكان  البنايات  إحدى  تحت  يومًا  تســـــير  كنَت  أنك   تصور 
 يســـــحب إلحدى الشــــقق في الطابق العاشر وفجأة انفلتت الحبال التي ترفعه
 وإذا به يهوى تجاهك بدون أن تدرك أنت ذلك! وفي لمح البصر إذا بشخٍص، لم
 يســــبق لك لقاءه أبدًا، يندفع بســــرعة البرق ويدفعك بعيدًا لينقذك من الموت،
َى مصرعه بعد دقائق معدودات،

ِ
  ولكنَّ المقابل الذي دفعه كان فادحًا جدًا إذ َلق

 حيث ارتطم البيانو به مفتتًا عظامه. وبينما هو ممٌدد يلفظ أنفاسه األخيرة إذا
 بيده المرتعشة تخرج من جيبه رســــالة يقدمها لك طالبًا منك أن تقوم بتوصيلها

له... هل تراك تفعل؟ الشك أنك، بكل االمتنان، ستقوم بذلك
هذه كهذه.  رســـالة  معك  ترك  قد  ألجلك،  حياته  بذل  الذي  يســــوع،   إنَّ 
أجمع العالم  إلى  اذهبوا  لهم  »وقال  »اإلنجيل«:  ب  المعروفة   الرســــالة 

 واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها«. )مرقس١٦: ١٥( انظرأيضا
 أيضًا )متى ٢٨: ١٨- ٢٠، أعمال  ١: ٨، رومية١٠: ١٤- ١٥(.هل أنت تّواق
 لحمل الرســـالة التي تركها يســـــــوع معك، عازمًا علي تتميم ما َكلََّفك القيام

به؟
 إذا رغبت، يمكنك، ببســــاطة، أن تسأل صديقًا، أو أحد المعارف: هل َحَدَث
 أن أراَك أحٌد قباًل  - من الكتاب المقدس – كيف يمكنك أن تتأكد بيقيٍن راســــٍخ

أنك ســـتذهب للســـــــماء حينما تموت؟
البشر غالبية  إن  لي؟«  تســــمح  تبادر: »هل  أن  يمكنك  بالنفي،  أجابوا   فإذا 

تواقون لمعرفة اإلجابة علي مثل ذلك الســـــــؤال الحيوي الجوهري
اهتمامهم،  تلمح  وحالما  قاطٍع.  بيقيٍن  ذلك  معرفة  في  يرغبون  كثيرون   و 
جلسهم جانبًا وابدأ في مشاركة هذا الكتيب معهم. وهم بالمقابل، سيصبحون

ِ
 ا

مدينين لك مديونية أبدية
٢٦

)يوحنا١٤: ١ -٣)
) يوحنا ٢٤:٥ ,٢٨:١٠ (

(٥

!

.

.
.

.

» بخصوص كتيب اإلنجيل «
 إن هناك العديد من الرسائل المتنوعة عن »ما هو اإلنجيل« تنتشر اليوم عبر
العالم. وهي عادًة ما المنابر في مختلف أرجاء  بها من فوق   األثير وينادى 
 تتباين، تارًة بإثارة عواطف الخاطئ الهالك وتشجيعه علي »دعوة يســــوع
أن المؤمن  العتيدة وحث غير  الدينونة  من  بالتحذير  وتارًة  لقلبه«،  يأتي   أن 
  يتوب عن خطاياه. وال عجب أن المؤمن وغير المؤمن، ســــواء بســـواء،
ّقة،

ِ
 قد ُترُكوا ليواجهوا الحيرة المربكة. وإذا حدث وُقدَِّم اإلنجيل بوضوح ود

ــــر ر« )يمرر من خالل مصفاة( كلمات الُمَبشِّ
ِ
 فإن المسـتمع عادًة  ما »ُيَفْلت

 عبر خليٍط من أفكار سـابقة مشـــوهة وغير صحيحة كتابيًا ال تزيد في الواقع
 عن كونها أناجيٍل مزيفٍة، ســــبق ترددها علي مســــامعه، مما يعوق فهمه
المســــيح. ومع أخذ كل ذلك في االعتبار، بيســـــوع  َصة 

ِ
الُمَخل  للرســــالة 

 فإن كتيب اإلنجيل هذا قد كتب، ليس فقط ليوضح تلك المفاهيم األســـاســـية
ليناقش و ي، وعقيدة »النعمة«، بل  الَكَفارِّ  لإليمان الخالصي، كموت الرب 

 يصحح العديد من المفاهيم الخاطئة المرتبطة باإلنجيل  المســيحي
وتنقيح كتابة  فإن  المعقدة  الالهوتية  الموضوعات  من  الكثير  ْط   َتَتَبسَّ  وحتى 
 هذا الكتيب قد استغرق خمسة ســــــــــنوات. ونحن )بخالف هذا الكتيب( ال

نعرف أي كتاٍب متداوٍل يقدم اإلنجيل بأكثِر وضوٍح ودقة

ُيتداول علي كتيب »اإلنجيل«  وهو  أن نرى  قلوبنا  ة  وَمَســــــــرَّ  إن شهوة 
هيئة وأية  مســــتحقات،  أية  عن  كليًة  يتنازل  المؤلف  إن  نطاٍق.   أوســـع 

مســــيحية تبادر بالطلب تمنح توًا تصريحًا مكتوبًا لترجمته وطبعه مباشرًة
بالفعل َتمَّْت  فقد  المســــيحية  الهيئات  و   الكنائس  العديد من  نتيجة جهود   و 
 ترجمة هذا الكتيب للعديد من لغات العالم الرئيسية. وإذا كنت تتمنى أن تراه
 متداواًل في دولٍة )أو بلغٍة( لم يصلها بعد، فنرُج اتصالك بنا. هلم نعمل ســـويًا

  لجعل كتيب اإلنجيل متاحًا للجميع بكل اللغات

» بخصوص المؤلف «
 حصل »رون شيا« علي منحة للدراسة - علي نفقة البحرية األمريكية -  لمدة
 أربعة ســـنوات في جامعة »فيالنوفا«. وبعد حصوله علي درجة البكالوريوس
 في هندســــة الطاقة، واصل خدمته كبحاٍر حربي لمدة أربعة ســـنوات. بعدها
نصوص دراســـــة  في  تخصص  حيث  الالهوتي«  »داالس  بمعهد   التحق 
اليونانية اللغة  من  بكامله،  ترجمته،  علي  وعكف  وتفســـيره،  الجديد   العهد 
 األصلية. وقد حصل، بعد دراسته ألربعة أعواٍم،  علي درجة الماجســـتير في
 العلوم الالهوتية بمرتبة الشـــرف. بعدها تقدم للحصول علي الدكتوراه )في
 القانون( من كلية »هاستنجس« للقانون بجامعة كاليفورنيا. كما حصل علي
 تراخيٍص أخري في العلوم البحرية، والقانون، و المرافعة. وقد تولي رعاية
بضع كنائٍس في »نيواورليانز« و »ســــان فرانســـيســـكو«. وهو مؤسس

ة اإلنجيل الواضح «
ِ
.ورئيس »َحْمل

.

.

٢٧
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 إن مصير اإلنســـــــان األبدي يعتمد علي موقفه من يســــوع المســــيح.

 ولذلك فإن إيضاح اإلنجيل هو أهم أمرعلي وجه اإلطالق - في العالم.
 وقد نجح هذا الكتيب بجدارة في تتميم ذلك الغرض. وأنا شخصيًا في غاية
 االمتنان ألجل طريقة المعالجة التي تناولت التوبة إذ جمعت البســاطة
 مع العمق. إنَّ هذا الكتيب لهو أداة في منتهى الفائدة ألي شخص يرغب

   في قيادة اآلخرين للمسـيح

التحول عن أنه  يعتقدون  الناس  فغالبية  ممتاٌز...  »التوبة«  توضيح   أن 
 الخطية بداًل من أن يدركوا أنها تغيير تفكيرهم بخصوص كيفية حصولهم
بثمن. تقدر  ال  وهي  المميزة  مســـــــاهمتك  قدمت  لقد  الخالص.   علي 
بهذه اإلنجيل  إيضاح  قد نجح في  آخر ككتيبك  كتاٍب  أي   أنا ال أعرف 

الكفاءة

 في أياٍم صارت فيها الدعوة التبشـــيرية تقدم بدون أدنى مراعاة للدقة،
 كم هو منعٌش للنفس رؤية بياٍن عن اإلنجيل في نقاءه وقوته بنفس الكيفية
 التي يظهرها به الكتاب المقدس. وألولئك الباحثين عن عرٍض واضح
 لإلنجيل الســـتعماله في قيادة النفوس   للمســيح ، هذا الكتيب يقدم، لكم

.جميعًا اإلجابة

  للحصول على نسخة من هذا الكتيب بأى لغات أخـرى أو ألنزال ملفات       
 PDF  على الكمبيوتر برجاء زيارة الموقع                                          
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جون ف والفورد
دكتوراه في الالهوت

مســـتشار - معهد داالس الالهوتي

ايرل  د  رادماشار
ماجستير، ودكتوراه في الالهوت

مســـتشار وأســـتاذ علم الالهوت النظامي
  المعهد الالهوتي الغربي

كرتيز هتسون
رئيس ومحرر ســــــــيف الرب
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