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ھل أنت مستع ٌدللصالة باسم يسوع اآلن؟ ھل تريد نوال الخالص
اآلن؟ ھل أنت مستع ٌدلإليمان به واتّباعه؟ ھل تريد أن تصبح ابناً
ل ھذه الصالة اآلن .ارفعھا بصوتٍ عال .في ھذه
في ھذه اللحظة؟ ص ّ
خلصت!
اللحظة
َ
ارفع ھذه الصالة:

تجسد .جئت إلى ھذا العالم من
»أيھا الرب يسوع ،أؤمن أنك ﷲ الم
ّ
أجل خالصي .أنت ابن ﷲ .إني أؤمن بك ،يا يسوع ،وأطلب منك أن
ت عني .دفعت ثمن خطاياي بحياتك
تخل ّصني اآلن .أؤمن أنك ُم ّ
وبدمك على الصليب حتى أنال الغفران .أؤمن أنك قمت من بين
األموات .أنت ُمخل ّصي .اسكن قلبي اآلن ،يا يسوع ،واجعل روحك
القدوس يأتي إلى قلبي اآلن .في ھذه اللحظة ،أصير ابناً  .ومن
ھذه اللحظة ،ﷲ أبي .إنه يحبني إلى األبد .في ھذه اللحظة ،أنال
غفران الخطايا والحياة األبدي ّة بقبول يسوع المسيح ُمخل ّصاً .سوف
أتبعك يا يسوع .آمين!«
ابن
تھانينا! أنت اآلن ٌ

 .لقد سكن يسوع في قلبك ونلت الخالص!

ماذا يجب أن تفعل اآلن؟
ة مسيحي ّة لحضور اجتماعاتھا .اتّصل
بقدر اإلمكان ،ابحث عن كنيس ٍ
دموا لك ھذا الكتيب .أخبر الناس ھناك عن قرارك.
باألفراد الذين ق ّ
دس وابدأ في قراءته ،خاص ًة
الكتاب
المق
من
ة
نسخ
احصل على
ٍ
ّ
دس ھو الذي نعيش فيه
العھد الجديد .العھد الجديد من الكتاب المق ّ
اليوم .تعل ّم المزيد عن يسوع .اطلب من القادة في الكنيسة أن
ةإلى
يعل ّمونك المزيد عن ات ّباع يسوع .نحن عائلة ﷲ ،ونحن بحاج ٍ
بعضنا البعض .نحن نحب بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض على
ي .ليباركك ﷲ!
التعل ّم والنمو الروح ّ
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ﷲ الساكن في السماء يحبك .إنه يدعوك اليوم لتصير ابناً له .إذا
فتحت له قلبك اليوم ،فسوف تتغير حياتك إلى األبد .يمكنك اليومأن
وتتمتع بالحياة األبدي ّة .يمكنك اليوم أن تصبح أميراًمحبوباً
تصير ابناً
لدى ﷲ .اليوم ،يمكن أن يأتي ﷲ ويسكن في قلبك ويمنحك محبته
وسالمه وفرحه.
دس ھو أعظم قصة حب على مرّ الزمان .إنھقصة حب
الكتاب المق ّ
ﷲ المعلنة من السماء.
دس إنه في البدء خلق ﷲ السموات واألرض .إلھنا
يقول الكتاب المق ّ
ي والوحيد .خلق ﷲ الكون :الشمس والقمر
ھو اإلله الحقيق ّ
والنجوم،وخلق األرض وجميع الكائنات الحية فيھا .وأخيراً ،بعدما خلق
ھذه األرض لتكون وطناً لنا ،خلقنا نحن على صورته .خلقك ﷲ على
م!
صورته .أنت
شخص رائع ومھ ّ
ٌ
دس .
يريد ﷲ منك أن تعرفه .يكشف ﷲ عن نفسه في الكتاب المق ّ
يريدنا ﷲ أن نعرف أنه صالح ،وأنه قدوس ،وأنه يحبك .ﷲ ال يشوبه
حفي كل شي ٍء .ﷲ ھو إله الحق والخير والعدل.
أي شرّ .ﷲ صال ٌ
واألھم من ذلك ،فھو إله الحب.
خلق ﷲ آدم وحواء ،أول إنسانين عاشا على األرض،حتى يحبھما
ويحباه في المقابل .منحھما ﷲ السلطة والسيادة على كل
شي ٍءفي األرض .جعل ﷲ آدم أميراً وجعل حواء أميرة في ھذا
ةجميلة .أحبھما ﷲ ،وقال لھماأن يكثرا
العالم .وضعھما في جن ٍ
ويملئا األرض .كان كل شي ٍءحسن.
أمر مريع في تلك الجنة.
ولكن يوماً ما حدث ٌ
ك
ماذا حدث؟ ينبغي أوال ً أن تفھم أن ﷲ له عدو .وھذا العدو مال ٌ
متمرد اسمه إبليس .ﷲ خلق إبليس أصال ًعلى صورة مالك جميل
ي ُيدعى لوسيفر .كان لوسيفر في بدايته مالكاً صالحاً ولم يكن
وقو ّ
بداخله شرّ .ولكن نظراً لجماله ،مألت الكبرياء قلبه .لم يرد أن يخدم
ﷲ أو يعبده فيما بعد ،فتمرد على ﷲ .كان يريد أن يصير إلھاً .صار
كائناً شريراً ،فطرده ﷲ من السماء.
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بعدما خلق ﷲ آدم وحواء ،تسل ّل إبليس إلى الجنة .بدأ في إغواء
آدم وحواء للتمرد على ﷲ .جربھما لعصيان ﷲ والوقوع في الخطية.
وھذا ما حدث .منح ﷲ آدم وحواء اإلرادة الحرة .كانت لديھما القدرة
على اتخاذ القرارات والخيارات ،سواء كانت صالحة أو شريرة .عندما
بدأ آدم وحواء يخطئان ويعصيان ﷲ ،حدث شي ٌءمريع ،إذ فقدا
ي غي ّر
عالقتھما مع ﷲ وسقطا في الخطية .الخطية
مرض روح ّ
ٌ
قلوبھما من الخير للشرّ .تكاثر آدم وحواء وملئا األرض ،ولكن ذريتھما
امتألت أيضاً بالخطية .واآلن يسود مرض الخطية في ھذا العالم.
ولھذا السبب يكذب الناس ويسرقون ويؤذون بعضھم بعضاً ويقتلون
بعضھم بعضاً.
ق آدم وحواء بمباركة ﷲ .ولكن عندما
خلِ َ
حدث شي ٌء آخر مريعُ .
سقطا في الخطية ،حلت لعنة عليھما وعلى العالم كله .دخل
بل
المرض والموت والفقر إلى ھذا العالم .لم يعد البشر أمراء
صاروا عبيداً للخطية وللشيطان .أصيبت البشرية جمعاء بمرض
الخطية الرھيب .عاش جميع البشر تحت اللعنة .كانت
ي والبقاء بعيداً عن محضر ﷲ
البشريّةكلھاتحت حكم الموت الجسد ّ
إلى األبد.
حاول إبليس أن يمأل ھذا العالم باآللھة الكاذبة وباألديان الباطلة.
ه واحد فقط ،وھو يحبك .إنه يريد أن ُيخل ّصك ويجعلك
ولكن ھناك إل ٌ
ابناً له اليوم.
ثمين
يريد ﷲ منك أن تفھم أنه خلقك على صورته ،وبالتالي فأنت
ٌ
مصير ولھدف .خلقكليحبك ولتحبه في
في نظره .خلقك ﷲ ل
ٍ
مة .أنت مثل عملة ذھبي ّة ثمينة .ربما ضاعت
المقابل .حياتك مھ ّ
العملة .وربما سقطت العملة في التراب .وربما داس آخرون على
العملة ودھسوھا .وربما تبدو العملة وكأنھا بال أي ّة قيمة .ولكن
ة لبعض
العملة تحمل صورة صانعھا .العملة ال تزال قي ّمة .إنھا بحاج ٍ
التنظيف إلعادتھا إلى حالتھا األصلي ّة الجميلة.
ي
أنت مثل تلك العملة .فأنت ضللت بسبب سقوط الجنس البشر ّ
في الخطية .ربما سقطت في تراب ھذا العالم المظلم المكسور.
ربما تضرّرت للغاية في ھذا العالم الساقط .ربما تشعر أنك بال أي ّة
ثمين وذو قيمة .فأنت ال تزال تحمل صورة
قيمة .ولكن ﷲ يقول إنك
ٌ
خالقك .يريد أن يطھرك من خطية ھذا العالم وقذارته .يريد أن
٤

السماء من بين األموات بعدما دفع الثمن عن خطايا العالم .ظھر
ما ِء َو َعلَى
ن فِي
ي ُك ﱡ
س ْلطَا ٍ
يسوع لتالميذه وقال لھمُ » :دفِ َ
الس َ
ع إِلَ ﱠ
ﱠ
ل ُ
األ َ ْرضِ«.خل ّصنا يسوع وأنقذنا من الخطية ومن العبودية للشيطان.
ي الذي خلقه ،حتى
صار ﷲ إنساناً ،أي فرداً من الجنس البشر ّ
ينقذنا ويحبنا .إنْ آمنا به وتبعناه ،فلن نكون فيما بعد عبيداً ساقطين
بل أمراء  ،وسوف يستعيدنا له.
أوصى يسوع أتباعه أيضاً أن يذھبوا إلى جميع األمم ويكرزوا بھذه
الرسالة ،أي القصة ،في جميع أرجاء العالم .ھذه الرسالة اسمھا
"اإلنجيل" .إنْ آمنت أنه مات من أجلك وقام من بين األموات فسوف
تخلص .قال يسوع إن كل من يؤمن به ويدعو باسمه سوف يخلص.
سوف ُتغفر خطاياك أمام ﷲ .أما الناس الذين يموتون بدون يسوع
أموات في خطاياھم ومنفصلون إلى األبد
فھم ضالون إلى األبد .إنھم
ٌ
عن ﷲ .ولكن من يقبلون يسوع ُمخل ّصاً لھم سوف يذھبون إلى
السماء عندما يموتون ،ولن ينفصلواعن ﷲ مر ًة أخرى.
قال يسوع إن ھناك شيئاً آخر مدھش سوف يحدث .في اللحظة
ل الروح
التي تطلب فيھا يسوع المسيح ليكون ُمخل ّصاً ،سوف يح ّ
ح جديد
القدس في قلبك وتولد من جدي ٍد .سيكون لك
قلب جديد ورو ٌ
ٌ
من ﷲ .سوف تكون ابناً  .سوف تنال الحياة األبدي ّة ،ويفقد مرض
الخطية نفوذھعليك بالتدريج .يمأل ﷲ قلبك بمحبته وقداسته وتصير
إنساناً جديداً في الداخل ،وسوف يسكن روح ﷲ في قلبك إلى
األبد .سوف تبدأ في اختبار حضور ﷲ وصوت ﷲ في داخل قلبك.
دث إليك داخل
وسوف يقودك ويساعدك ويعل ّمك عن طريق التح ّ
قلبك.
دس إن يسوع عاد إلى السماء بعد أربعين يوماًمن
يقول الكتاب المق ّ
قيامته من بين األموات .جلس عن يمين اآلب ،وھو اآلن في حضن
دس إن يسوع سيعود في يو ٍم
اآلب ُمخل ّصاًورب ّاً لنا .يقول الكتاب المق ّ
ن وسيكون ملك األرض
من األيام من السماء .سوف يأتي بسلطا ٍ
ةستنحني له في ذلك الوقت .أما الذين يؤمنون به
كلھا .كل ركب ٍ
ك اآلن سيملكون معه في ذلك الوقت في ملكوته .إن
ويعبدونه كمل ٍ
كأمير عندما يأتي
ك ،فسوف تملك معه
كنت تخدم يسوع اآلن كمل ٍ
ٍ
ثاني ًة.
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كم سيطرتھا على
في تلك األيام ،كانت اإلمبراطورية الروماني ّة ُتح ِ
أرض إسرائيل .ولھذا سل ّم الزعماء الدينيون في إسرائيل يسوع إلى
الحكومة الروماني ّة لتنفيذ حكم اإلعدام على جرائمه .وعلى الرغم
من براءة يسوع ،وافقت الحكومة الروماني ّة على تنفيذ حكم اإلعدام.
ي .كانت
مروه على صلي ٍ
ب خشب ّ
جلدوه وضربوه ضرباً مبرحاً ،ثم س ّ
ھذه طريقة إعدام المجرمين في تلك األيام .لم يصنع يسوع شيئاً
سوى محبة الناس وغفران خطاياھم وشفاء أمراضھم ،ولكن الزعماء
الدينيين والحكومة الروماني ّة صلبوه .كان يسوع ھو البريء الوحيد
في العالم .كان ھو الشخص الوحيد الذي لم يرتكب خطية قط!
لماذا سمح يسوع لنفسه بأن ُيصلب؟ إذا كان ھو ﷲ ،ألم يكن قادراً
على منع ذلك من الحدوث؟ بلى ،ولكن يسوع جاء في الواقع إلى
العالم ليموت على ذلك الصليب .كانت ھذه ھي خطته .جاء ليموت
عنا .جاء ليموت عن خطايانا.
دس إن أجرة الخطية ھي موت .وكما أن كل
يقول الكتاب المق ّ
ةمصيرھا العقوبة أو الحبس ،فأجرة الخطية ھي موت ،أي
جريم ٍ
ً
ه
الرفض األبدي ّمن محضر ﷲ .ﷲ يحبناويريد أن ُيخل ّصنا .ولكنه أيضا إل ٌ
عادل .كان على ﷲ مجازاة خطايانا إلرضاء عدالته حتى يمكن أن
يمنحنا الغفران .ولھذا جاء يسوع ،أي األقنوم الثاني من الثالوث ،إلى
ة بشريّة ليأخذ مكاننا على الصليب .جاء ليتحمل
ھذا العالم في ھيئ ٍ
عقوبتنا .جاء ليموت عنا .وفيما كان يسفك دمه على الصليب ،كان
يدفع الثمن كامال ًعن جميع خطايانا .كان الرجل البريء الوحيد في
العالم كله الذي يموت عن جميع المذنبين .كانت كلمات يسوع
ل« .حدث ھذا في ظھيرة يوم
األخيرة على الصليب ھيَ » :ق ْد ُأ ْك ِ
م َ
جمعةقبل حوالي ألفي سنة.
قبر.
بعد موت يسوع ،أنزلوا جسده من على الصليب ،ووضعوه في
ٍ
ف صغير .وضعوا جسده في الداخل ودحرجوا
كان القبر أشبه بكھ ٍ
حجراً كبيراً أمام القبر .اعتقد الزعماء الدينيون أنھم تخل ّصوا من
يسوع .وحتى المالك المتمرد ،إبليس ،ظن أنه قتل ابن ﷲ وحقق
االنتصار .اعتقد أن بإمكانه مواصلة استعباده وتعذيبه للجنس
ي بسبب سقوطھم في الخطية.
البشر ّ
ولكن في فجر يوم األحد حدث شي ٌء مدھش .جاء مالكان ودحرجا
الحجر عن الباب ،وخرج يسوع من القبر حياً! أقامه أبوه الساكن في
٨

يستعيدك إلى مصيره وھدفه المحددان لك .يريد أن يحبك ويجعلك
ابناً له .يريد أن يشفيقلبك و ُيصيّرك إنساناً جديداً.
ي في الخطية ،رسم ﷲ خطة .إنه يحبنا
بعدما سقط الجنس البشر ّ
ويريد أن ُيخل ّصنا.
أرسل ﷲ أنبياء إلى العالم على مدى آالف السنين .كان معظم
ھؤالء األنبياء من بين شعب وأرض بني إسرائيل .كان األنبياء
سجل ّت رسائل
مخل ّص قادم! ُ
جميعھم يحملون رسالة واحدة :ال ُ
دس .كان ھناك أنبيا ٌءعظماء مثل إشعياء
األنبياء في الكتاب المق ّ
ً
المخل ّص
:
نفسه
الشيء
يقولون
ا
جميع
وكانوا
وإرميا وحزقيال ودانيال.
ُ
قادم إلى العالم! وسوف ُيخل ّص شعب ﷲ من خطاياھم .كل من
المخل ّص
المخل ّص سوف يخلص .وكل من يدعو باسم ھذا
ُ
يؤمن ب ُ
المخل ّص سوف ينال غفران
ھذا
ب
يؤمن
من
كل
.
يخلص
سوف
ُ
المخل ّص سوف يصبح ابناً
وينال
الخطايا ،وكل من يدعو باسم ھذا ُ
الحياة األبدي ّة.
دم موسى لبني
ل اسمه موسى أقامه ﷲ نبيّاً .ق ّ
كان ھناك رج ٌ
دم لھم الوصايا العشر
ق
.
سة
د
المق
للحياة
ﷲ
نواميس
إسرائيل
ّ
ّ
والعديد من النواميس األخرى .أوصت ھذه النواميس الشعب أنه ال
ي .وأوصتھم أال يكذبوا أو
يكون لھم إله سوى ﷲ الواحد الحقيق ّ
يسرقوا أو يقتلوا .كشفت ھذه النواميس عن قداسة ﷲ ،وجعلت
الناس يفھمون األمور التي يحبھا ﷲ واألمور التي يكرھھا ،ألن ﷲ
ح وقدوس.
صال ٌ
ولكن ھذه النواميس لم تخل ّص شعب ﷲ .كانت النواميس صالحة،
ولكن الشعب كان مصاباً بمرض الخطية .كان الناموس يحرّم الكذب،
ولكن الشعب استمرّ في الكذب .كان الناموس يحرّم السرقة
والقتل ،ولكن الشعب استمرّ في السرقة والقتل .لم يستطع
ناموس ﷲ أن ُيخل ّصنا ،إذ لم يكن المقصود منه على اإلطالق أن
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للمخل ّص.
أننا بحاج ٍ
ة ُ
استمرّ ﷲ يرسل األنبياء على مدى آالف السنين .كانوا يكتبون
دس .كانت رسالة األنبياء تقول :ھناك
صفحات الكتاب المق ّ
٥

صقادم! كل من يؤمن به ويدعو باسمه سوف يخلص وينال
ُمخل ّ ٌ
غفران الخطايا وينعم بالحياة األبدي ّة ويصير أميراً محبوباً لدى ﷲ.
لكي تفھم ما حدث بعد ذلك ،ينبغي عليك أن تدركأوال ً لغزاً كبيراً.
دس إن ﷲ واحد ،ولكنه ظاھر في ھيئة ثالثة
يقول الكتاب المق ّ
ميھا الثالوث .وبما أن ﷲ خلقك على
س
ن
أقانيم
جوانب أو ثالثة
ّ
ُ
شخص واحد
صورته ،فأنت أيضاًظاھر في ھيئة ثالثة جوانب .أنت
ٌ
نفس وجس ٌد .روحك ھو الجزء األبدي ّفيك
ح و
بثالثة جوانب :فأنت رو ٌ
ٌ
المخلوق على صورة ﷲ .ونفسك ھي عقلك وإرادتك وعواطفك.
ي منك الذي يمكن أن يراه اآلخرون
وجسدك ھو الجانب الماد ّ
شخص واحد مخلوق في ھيئة
ويسمعونه ويلمسونه .ولذلك ،فأنت
ٌ
ه واحد له ثالثة جوانب .يكشف
إل
ثالثة جوانب .وﷲ أيضاً ثالوث .إنه ٌ
لنا ﷲ عن نفسه بأنه اآلب واالبن والروح القدس.
ليخل ّصنا إذ صار
بقى ﷲ اآلب في السماء .وجاء ﷲ االبن إلى األرض ُ
ليخل ّصنا .إنه
إنساناً مثلناُ .ولِ َد من عذراء ،وكان ميالده معجزة .جاء ُ
ذاك
مى الروح
م ُيس ّ
المخل ّص ،واسمه يسوع المسيح .ھناك أقنو ٌ
ُ
ً
القدس .عندما تقبل يسوع المسيح ُمخل ّصا ،يأتي الروح القدس
ويسكن في داخلك إلى األبد! يريد ﷲ فعال ً أن يسكن في داخلك
ألنه يحبك!

ة بشريّة .إنه األقنوم الثاني من الثالوث.
كان يسوع ھو ﷲ في ھيئ ٍ
ليخل ّصنا من
جاء إلى العالم كواح ٍد مناليكون ذلك
المخل ّص .جاء ُ
ُ
الخطية والموت واللعنة .جاء ليجعلنا أبنا ًء من جدي ٍد .جاء ألنه يحبنا
كثيراً .جاء ألنه يحبك أنتكثيراً!
ﷲ يعرفك .إنه يعرف اسمك ،ويعرف عدد شعر رأسك .إنه يحبك
ويريد منك أن تكون له ابناً إلى األبد.
ل عليه
كبر يسوع وصار رجال ً .عندما كان في الثالثين من عمره ،ح ّ
الروح القدس من السماء ومأله بالقوة .وأيضاً صار صوت اآلب من
يب«.
السماء وسمعه كثيرون .قال اآلب ليسوع» :أَ ْن َ
ت ا ْب ِني ا ْل َ
ح ِب ُ
ومنذ ذلك الوقت ،بدأ يسوع ُيعل ّم الناس عن ﷲ أبيه .كان يحب
الناس .عل ّمھم عن السماء وعن ملكوت ﷲ .بدأ يشفي المرضى
ويصنع المعجزات ،حتى إنه أقام الموتى .أبرأ الناس من األرواح
الشريرة ،وغفر خطاياھم ،ودعا اثني عشر رجال ً ليتبعوه وليكونوا
تالميذه.
دث عنه األنبياء .قال لھم
المخل ّص الذي تح ّ
قال يسوع للشعب إنه ُ
يسوع إنه إنْ آمنوا به فسوف يخلصون .قال للجميع إنه الطريق
الوحيد للعودة إلى ﷲ اآلب .قال لھم إنه سيغفر خطاياھم ويمنحھم
دية .قال لھم إنه إنْ آمنوا به فسوف يسكن الروح القدس
الحياة األب ّ
في قلوبھم أيضاً.

ك من ﷲ اسمه
إليك ما حدث :قبل نحو ألفي سنة ،ظھر مال ٌ
جبرائيل المرأ ٍة شابة في إسرائيل .كانت المرأة مخطوبة وعلى
وشك الزواج ،ولكنھا لم تكن قد تزوجت بعد .كانت عذراءتؤمن با
وتحبه ،وكان اسمھا مريم .قال المالك لمريم إن ﷲ اختارھا وإنھا
ميه يسوع .سوف ُيدعى ھذا الطفل ابناً ألن مريم
ستلد ابناً و ُتس ّ
دث
أمه وﷲ أبوه .سيكون ھذا الطفل ُمخل ّص العالم ،وھو الذي تح ّ
عنه جميع األنبياء .وفي يو ٍم من األيام سيكون ملك ورب العالم كله.
تساءلت مريم كيف يمكن أن يكون ھذا وھي عذراء .فأجابھا المالك
ل عليھا ،وأن الوالدة ستكون معجزة من ﷲ.
بأن الروح القدس سيح ّ
ً
آمنت مريم ببشارة المالك ،وبعد تسعة أشھر ولدت ابنا وأسمته
يسوع كما قال لھا المالك.

ت من تعليم الناس وشفاء المرضى ،صار الزعماء
بعد ثالث سنوا ٍ
ً
ً
ع
الدينيون في ذلك الوقت يحسدون يسوع حسدا شديدا .كانت جمو ٌ
من الشعب تتبع يسوع ،إال أن الزعماء الدينيين لم يؤمنوا به .كانوا ال
ي.
يزالوا يعتقدون أنه يمكنھم الخالص بحفظ نواميس موسى النب ّ
وعلى الرغم من أن يسوع صنع العديد من المعجزات ،إال أنھم لم
دث عنه األنبياء.
يريدوا أن يؤمنوا بأن يسوع ھو
المخل ّص الذي تح ّ
ُ
حسدوا شعبيته بين جميع الشعب ،حتى إنھم اتھموا يسوع
زوراًبجرائم لم يرتكبھا .وطالبوا بموته ألنه ادّعى أنه ﷲ وأنه
المخل ّص.
ُ
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كم سيطرتھا على
في تلك األيام ،كانت اإلمبراطورية الروماني ّة ُتح ِ
أرض إسرائيل .ولھذا سل ّم الزعماء الدينيون في إسرائيل يسوع إلى
الحكومة الروماني ّة لتنفيذ حكم اإلعدام على جرائمه .وعلى الرغم
من براءة يسوع ،وافقت الحكومة الروماني ّة على تنفيذ حكم اإلعدام.
ي .كانت
مروه على صلي ٍ
ب خشب ّ
جلدوه وضربوه ضرباً مبرحاً ،ثم س ّ
ھذه طريقة إعدام المجرمين في تلك األيام .لم يصنع يسوع شيئاً
سوى محبة الناس وغفران خطاياھم وشفاء أمراضھم ،ولكن الزعماء
الدينيين والحكومة الروماني ّة صلبوه .كان يسوع ھو البريء الوحيد
في العالم .كان ھو الشخص الوحيد الذي لم يرتكب خطية قط!
لماذا سمح يسوع لنفسه بأن ُيصلب؟ إذا كان ھو ﷲ ،ألم يكن قادراً
على منع ذلك من الحدوث؟ بلى ،ولكن يسوع جاء في الواقع إلى
العالم ليموت على ذلك الصليب .كانت ھذه ھي خطته .جاء ليموت
عنا .جاء ليموت عن خطايانا.
دس إن أجرة الخطية ھي موت .وكما أن كل
يقول الكتاب المق ّ
ةمصيرھا العقوبة أو الحبس ،فأجرة الخطية ھي موت ،أي
جريم ٍ
ً
ه
الرفض األبدي ّمن محضر ﷲ .ﷲ يحبناويريد أن ُيخل ّصنا .ولكنه أيضا إل ٌ
عادل .كان على ﷲ مجازاة خطايانا إلرضاء عدالته حتى يمكن أن
يمنحنا الغفران .ولھذا جاء يسوع ،أي األقنوم الثاني من الثالوث ،إلى
ة بشريّة ليأخذ مكاننا على الصليب .جاء ليتحمل
ھذا العالم في ھيئ ٍ
عقوبتنا .جاء ليموت عنا .وفيما كان يسفك دمه على الصليب ،كان
يدفع الثمن كامال ًعن جميع خطايانا .كان الرجل البريء الوحيد في
العالم كله الذي يموت عن جميع المذنبين .كانت كلمات يسوع
ل« .حدث ھذا في ظھيرة يوم
األخيرة على الصليب ھيَ » :ق ْد ُأ ْك ِ
م َ
جمعةقبل حوالي ألفي سنة.
قبر.
بعد موت يسوع ،أنزلوا جسده من على الصليب ،ووضعوه في
ٍ
ف صغير .وضعوا جسده في الداخل ودحرجوا
كان القبر أشبه بكھ ٍ
حجراً كبيراً أمام القبر .اعتقد الزعماء الدينيون أنھم تخل ّصوا من
يسوع .وحتى المالك المتمرد ،إبليس ،ظن أنه قتل ابن ﷲ وحقق
االنتصار .اعتقد أن بإمكانه مواصلة استعباده وتعذيبه للجنس
ي بسبب سقوطھم في الخطية.
البشر ّ
ولكن في فجر يوم األحد حدث شي ٌء مدھش .جاء مالكان ودحرجا
الحجر عن الباب ،وخرج يسوع من القبر حياً! أقامه أبوه الساكن في
٨

يستعيدك إلى مصيره وھدفه المحددان لك .يريد أن يحبك ويجعلك
ابناً له .يريد أن يشفيقلبك و ُيصيّرك إنساناً جديداً.
ي في الخطية ،رسم ﷲ خطة .إنه يحبنا
بعدما سقط الجنس البشر ّ
ويريد أن ُيخل ّصنا.
أرسل ﷲ أنبياء إلى العالم على مدى آالف السنين .كان معظم
ھؤالء األنبياء من بين شعب وأرض بني إسرائيل .كان األنبياء
سجل ّت رسائل
مخل ّص قادم! ُ
جميعھم يحملون رسالة واحدة :ال ُ
دس .كان ھناك أنبيا ٌءعظماء مثل إشعياء
األنبياء في الكتاب المق ّ
ً
المخل ّص
:
نفسه
الشيء
يقولون
ا
جميع
وكانوا
وإرميا وحزقيال ودانيال.
ُ
قادم إلى العالم! وسوف ُيخل ّص شعب ﷲ من خطاياھم .كل من
المخل ّص
المخل ّص سوف يخلص .وكل من يدعو باسم ھذا
ُ
يؤمن ب ُ
المخل ّص سوف ينال غفران
ھذا
ب
يؤمن
من
كل
.
يخلص
سوف
ُ
المخل ّص سوف يصبح ابناً
وينال
الخطايا ،وكل من يدعو باسم ھذا ُ
الحياة األبدي ّة.
دم موسى لبني
ل اسمه موسى أقامه ﷲ نبيّاً .ق ّ
كان ھناك رج ٌ
دم لھم الوصايا العشر
ق
.
سة
د
المق
للحياة
ﷲ
نواميس
إسرائيل
ّ
ّ
والعديد من النواميس األخرى .أوصت ھذه النواميس الشعب أنه ال
ي .وأوصتھم أال يكذبوا أو
يكون لھم إله سوى ﷲ الواحد الحقيق ّ
يسرقوا أو يقتلوا .كشفت ھذه النواميس عن قداسة ﷲ ،وجعلت
الناس يفھمون األمور التي يحبھا ﷲ واألمور التي يكرھھا ،ألن ﷲ
ح وقدوس.
صال ٌ
ولكن ھذه النواميس لم تخل ّص شعب ﷲ .كانت النواميس صالحة،
ولكن الشعب كان مصاباً بمرض الخطية .كان الناموس يحرّم الكذب،
ولكن الشعب استمرّ في الكذب .كان الناموس يحرّم السرقة
والقتل ،ولكن الشعب استمرّ في السرقة والقتل .لم يستطع
ناموس ﷲ أن ُيخل ّصنا ،إذ لم يكن المقصود منه على اإلطالق أن
ُيخل ّصنا .كان الھدف من ناموس ﷲ أن يدرك جميع البشر في العالم
للمخل ّص.
أننا بحاج ٍ
ة ُ
استمرّ ﷲ يرسل األنبياء على مدى آالف السنين .كانوا يكتبون
دس .كانت رسالة األنبياء تقول :ھناك
صفحات الكتاب المق ّ
٥

بعدما خلق ﷲ آدم وحواء ،تسل ّل إبليس إلى الجنة .بدأ في إغواء
آدم وحواء للتمرد على ﷲ .جربھما لعصيان ﷲ والوقوع في الخطية.
وھذا ما حدث .منح ﷲ آدم وحواء اإلرادة الحرة .كانت لديھما القدرة
على اتخاذ القرارات والخيارات ،سواء كانت صالحة أو شريرة .عندما
بدأ آدم وحواء يخطئان ويعصيان ﷲ ،حدث شي ٌءمريع ،إذ فقدا
ي غي ّر
عالقتھما مع ﷲ وسقطا في الخطية .الخطية
مرض روح ّ
ٌ
قلوبھما من الخير للشرّ .تكاثر آدم وحواء وملئا األرض ،ولكن ذريتھما
امتألت أيضاً بالخطية .واآلن يسود مرض الخطية في ھذا العالم.
ولھذا السبب يكذب الناس ويسرقون ويؤذون بعضھم بعضاً ويقتلون
بعضھم بعضاً.
ق آدم وحواء بمباركة ﷲ .ولكن عندما
خلِ َ
حدث شي ٌء آخر مريعُ .
سقطا في الخطية ،حلت لعنة عليھما وعلى العالم كله .دخل
بل
المرض والموت والفقر إلى ھذا العالم .لم يعد البشر أمراء
صاروا عبيداً للخطية وللشيطان .أصيبت البشرية جمعاء بمرض
الخطية الرھيب .عاش جميع البشر تحت اللعنة .كانت
ي والبقاء بعيداً عن محضر ﷲ
البشريّةكلھاتحت حكم الموت الجسد ّ
إلى األبد.
حاول إبليس أن يمأل ھذا العالم باآللھة الكاذبة وباألديان الباطلة.
ه واحد فقط ،وھو يحبك .إنه يريد أن ُيخل ّصك ويجعلك
ولكن ھناك إل ٌ
ابناً له اليوم.
ثمين
يريد ﷲ منك أن تفھم أنه خلقك على صورته ،وبالتالي فأنت
ٌ
مصير ولھدف .خلقكليحبك ولتحبه في
في نظره .خلقك ﷲ ل
ٍ
مة .أنت مثل عملة ذھبي ّة ثمينة .ربما ضاعت
المقابل .حياتك مھ ّ
العملة .وربما سقطت العملة في التراب .وربما داس آخرون على
العملة ودھسوھا .وربما تبدو العملة وكأنھا بال أي ّة قيمة .ولكن
ة لبعض
العملة تحمل صورة صانعھا .العملة ال تزال قي ّمة .إنھا بحاج ٍ
التنظيف إلعادتھا إلى حالتھا األصلي ّة الجميلة.
ي
أنت مثل تلك العملة .فأنت ضللت بسبب سقوط الجنس البشر ّ
في الخطية .ربما سقطت في تراب ھذا العالم المظلم المكسور.
ربما تضرّرت للغاية في ھذا العالم الساقط .ربما تشعر أنك بال أي ّة
ثمين وذو قيمة .فأنت ال تزال تحمل صورة
قيمة .ولكن ﷲ يقول إنك
ٌ
خالقك .يريد أن يطھرك من خطية ھذا العالم وقذارته .يريد أن
٤

السماء من بين األموات بعدما دفع الثمن عن خطايا العالم .ظھر
ما ِء َو َعلَى
ن فِي
ي ُك ﱡ
س ْلطَا ٍ
يسوع لتالميذه وقال لھمُ » :دفِ َ
الس َ
ع إِلَ ﱠ
ﱠ
ل ُ
األ َ ْرضِ«.خل ّصنا يسوع وأنقذنا من الخطية ومن العبودية للشيطان.
ي الذي خلقه ،حتى
صار ﷲ إنساناً ،أي فرداً من الجنس البشر ّ
ينقذنا ويحبنا .إنْ آمنا به وتبعناه ،فلن نكون فيما بعد عبيداً ساقطين
بل أمراء  ،وسوف يستعيدنا له.
أوصى يسوع أتباعه أيضاً أن يذھبوا إلى جميع األمم ويكرزوا بھذه
الرسالة ،أي القصة ،في جميع أرجاء العالم .ھذه الرسالة اسمھا
"اإلنجيل" .إنْ آمنت أنه مات من أجلك وقام من بين األموات فسوف
تخلص .قال يسوع إن كل من يؤمن به ويدعو باسمه سوف يخلص.
سوف ُتغفر خطاياك أمام ﷲ .أما الناس الذين يموتون بدون يسوع
أموات في خطاياھم ومنفصلون إلى األبد
فھم ضالون إلى األبد .إنھم
ٌ
عن ﷲ .ولكن من يقبلون يسوع ُمخل ّصاً لھم سوف يذھبون إلى
السماء عندما يموتون ،ولن ينفصلواعن ﷲ مر ًة أخرى.
قال يسوع إن ھناك شيئاً آخر مدھش سوف يحدث .في اللحظة
ل الروح
التي تطلب فيھا يسوع المسيح ليكون ُمخل ّصاً ،سوف يح ّ
ح جديد
القدس في قلبك وتولد من جدي ٍد .سيكون لك
قلب جديد ورو ٌ
ٌ
من ﷲ .سوف تكون ابناً  .سوف تنال الحياة األبدي ّة ،ويفقد مرض
الخطية نفوذھعليك بالتدريج .يمأل ﷲ قلبك بمحبته وقداسته وتصير
إنساناً جديداً في الداخل ،وسوف يسكن روح ﷲ في قلبك إلى
األبد .سوف تبدأ في اختبار حضور ﷲ وصوت ﷲ في داخل قلبك.
دث إليك داخل
وسوف يقودك ويساعدك ويعل ّمك عن طريق التح ّ
قلبك.
دس إن يسوع عاد إلى السماء بعد أربعين يوماًمن
يقول الكتاب المق ّ
قيامته من بين األموات .جلس عن يمين اآلب ،وھو اآلن في حضن
دس إن يسوع سيعود في يو ٍم
اآلب ُمخل ّصاًورب ّاً لنا .يقول الكتاب المق ّ
ن وسيكون ملك األرض
من األيام من السماء .سوف يأتي بسلطا ٍ
ةستنحني له في ذلك الوقت .أما الذين يؤمنون به
كلھا .كل ركب ٍ
ك اآلن سيملكون معه في ذلك الوقت في ملكوته .إن
ويعبدونه كمل ٍ
كأمير عندما يأتي
ك ،فسوف تملك معه
كنت تخدم يسوع اآلن كمل ٍ
ٍ
ثاني ًة.

٩

ھل أنت مستع ٌدللصالة باسم يسوع اآلن؟ ھل تريد نوال الخالص
اآلن؟ ھل أنت مستع ٌدلإليمان به واتّباعه؟ ھل تريد أن تصبح ابناً
ل ھذه الصالة اآلن .ارفعھا بصوتٍ عال .في ھذه
في ھذه اللحظة؟ ص ّ
خلصت!
اللحظة
َ
ارفع ھذه الصالة:

تجسد .جئت إلى ھذا العالم من
»أيھا الرب يسوع ،أؤمن أنك ﷲ الم
ّ
أجل خالصي .أنت ابن ﷲ .إني أؤمن بك ،يا يسوع ،وأطلب منك أن
ت عني .دفعت ثمن خطاياي بحياتك
تخل ّصني اآلن .أؤمن أنك ُم ّ
وبدمك على الصليب حتى أنال الغفران .أؤمن أنك قمت من بين
األموات .أنت ُمخل ّصي .اسكن قلبي اآلن ،يا يسوع ،واجعل روحك
القدوس يأتي إلى قلبي اآلن .في ھذه اللحظة ،أصير ابناً  .ومن
ھذه اللحظة ،ﷲ أبي .إنه يحبني إلى األبد .في ھذه اللحظة ،أنال
غفران الخطايا والحياة األبدي ّة بقبول يسوع المسيح ُمخل ّصاً .سوف
أتبعك يا يسوع .آمين!«
ابن
تھانينا! أنت اآلن ٌ

 .لقد سكن يسوع في قلبك ونلت الخالص!

ماذا يجب أن تفعل اآلن؟
ة مسيحي ّة لحضور اجتماعاتھا .اتّصل
بقدر اإلمكان ،ابحث عن كنيس ٍ
دموا لك ھذا الكتيب .أخبر الناس ھناك عن قرارك.
باألفراد الذين ق ّ
دس وابدأ في قراءته ،خاص ًة
الكتاب
المق
من
ة
نسخ
احصل على
ٍ
ّ
دس ھو الذي نعيش فيه
العھد الجديد .العھد الجديد من الكتاب المق ّ
اليوم .تعل ّم المزيد عن يسوع .اطلب من القادة في الكنيسة أن
ةإلى
يعل ّمونك المزيد عن ات ّباع يسوع .نحن عائلة ﷲ ،ونحن بحاج ٍ
بعضنا البعض .نحن نحب بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض على
ي .ليباركك ﷲ!
التعل ّم والنمو الروح ّ

١٠

ﷲ الساكن في السماء يحبك .إنه يدعوك اليوم لتصير ابناً له .إذا
فتحت له قلبك اليوم ،فسوف تتغير حياتك إلى األبد .يمكنك اليومأن
وتتمتع بالحياة األبدي ّة .يمكنك اليوم أن تصبح أميراًمحبوباً
تصير ابناً
لدى ﷲ .اليوم ،يمكن أن يأتي ﷲ ويسكن في قلبك ويمنحك محبته
وسالمه وفرحه.
دس ھو أعظم قصة حب على مرّ الزمان .إنھقصة حب
الكتاب المق ّ
ﷲ المعلنة من السماء.
دس إنه في البدء خلق ﷲ السموات واألرض .إلھنا
يقول الكتاب المق ّ
ي والوحيد .خلق ﷲ الكون :الشمس والقمر
ھو اإلله الحقيق ّ
والنجوم،وخلق األرض وجميع الكائنات الحية فيھا .وأخيراً ،بعدما خلق
ھذه األرض لتكون وطناً لنا ،خلقنا نحن على صورته .خلقك ﷲ على
م!
صورته .أنت
شخص رائع ومھ ّ
ٌ
دس .
يريد ﷲ منك أن تعرفه .يكشف ﷲ عن نفسه في الكتاب المق ّ
يريدنا ﷲ أن نعرف أنه صالح ،وأنه قدوس ،وأنه يحبك .ﷲ ال يشوبه
حفي كل شي ٍء .ﷲ ھو إله الحق والخير والعدل.
أي شرّ .ﷲ صال ٌ
واألھم من ذلك ،فھو إله الحب.
خلق ﷲ آدم وحواء ،أول إنسانين عاشا على األرض،حتى يحبھما
ويحباه في المقابل .منحھما ﷲ السلطة والسيادة على كل
شي ٍءفي األرض .جعل ﷲ آدم أميراً وجعل حواء أميرة في ھذا
ةجميلة .أحبھما ﷲ ،وقال لھماأن يكثرا
العالم .وضعھما في جن ٍ
ويملئا األرض .كان كل شي ٍءحسن.
أمر مريع في تلك الجنة.
ولكن يوماً ما حدث ٌ
ك
ماذا حدث؟ ينبغي أوال ً أن تفھم أن ﷲ له عدو .وھذا العدو مال ٌ
متمرد اسمه إبليس .ﷲ خلق إبليس أصال ًعلى صورة مالك جميل
ي ُيدعى لوسيفر .كان لوسيفر في بدايته مالكاً صالحاً ولم يكن
وقو ّ
بداخله شرّ .ولكن نظراً لجماله ،مألت الكبرياء قلبه .لم يرد أن يخدم
ﷲ أو يعبده فيما بعد ،فتمرد على ﷲ .كان يريد أن يصير إلھاً .صار
كائناً شريراً ،فطرده ﷲ من السماء.
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