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  تقديم الكتاب
اخلالص هو املوضوع الرئيسي يف كل الكتاب املقدس من سفر التكـوين إىل               
  .الرؤيا

ففي العهد القدمي تنبأ عن يسوع املسيح املخلص اآليت الذي سيفدي البشر مبوته             
: وقد خلص النيب أشعياء يف نبوته عن املسيح الفدائي بالكلمات التاليـة           . على الصليب 

"  ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه وحبربه شـفينا           وهو جمروح "
ويف العهد اجلديد نرى املخلص الذي أتى يف ملء الزمـان ومتـت فيـع      ) ٥٣أشعياء  (

قد وجدنا الذي كتب عنه موسى      : "نبوات أنبياء العهد القدمي كما قال فيليبس لنثنائيل       
  ).٤٥: ١يوحنا ". ( يوسف الذي من الناصرةيف الناموس واألنبياء يسوع ابن

ويف سفر أعمال الرسل جند الرسل يبشرون مبوت املسيح وقيامته وصعوده إىل              
السماء مؤكدين أنه املسيا الذي متت فيه النبوات والذي أمت مبوته عمل الفداء كما قال               

  :بطرس الرسول
أعمـال  " (ان اخلطايا له يشهد مجيع األنبياء إن كل من يؤمن به ينال بامسه غفر           "

٤٣: ١٠.(  
الرسل كتب الرسل ليعرفوا املؤمنني حبقيقة املسيح وبعمـق غـىن           ويف رسائل     

  .جمده وبكفاية عمل صليبه وبقدرته الفائقة يف جتديد اخلطاة التائبني والراجعني إليه
ويف سفر الرؤيا الذي هو آخر أسفار العهد اجلديد ترن أجراس النبوة مرددة               

املسيح الذي مات على الصليب وصعد إىل السماء سيأيت قريبـاً إىل األرض             ومعلنة أن   
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هوذا يأيت مع السحاب وستنظره كل عني       "بقوة وجمد عظيم كما رآه يوحنا وكتب عنه         
  ).٧: ١رؤيا ". (والذين طعنوه

والكتاب الذي بني يدي القارئ يتحدث عن خالص اهللا املعلـن يف شـخص                
للقارئ العزيز ومعه صالتنا أن يستخدمه الروح القـدس         وحنن نقدمه   . املسيح املخلص 

إلقناعه حبقيقة عجزه عن خالص نفسه وبأن اخلالص مقدم يف شخص املسيح الكـرمي              
حىت يقبله كل قارئ خملصاً لنفسه وربـاً على حياته وبقبوله يصبح خليقـة جديـدة               

  .ويؤهل للحياة األبدية
  القس اسرب عجاج              
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  الص أتناولآأس الخ
ماذا أرد للرب من أجل كـل      " والسادس عشر نقرأ الكلمات      ةيف املزمور املائ    
  )١٤ _ ١٢: ١١٦مزمور ". (كأس اخلالص أتناول وباسم الرب أدعو. حسناته يل
ماذا أرد للرب مـن     : ويعجب القارئ من تصرف كاتب املزمور، فهو يسأل         

وكان الـرد   ... ه وبامسه أدعو  آخذ كأس اخلالص من يد    : أجل كل حسناته يل؟ وجييب    
  ".على حسنات اهللا املتعددة هو أخذ أعظم حسناته وهي كأس اخلالص

  وماذا يا ترى جيد من يتناول كاس اخلالص؟
  . أن كأس اخلالص مملوءة مبزيج من بركات الرب واحساناته

  فيها أوالً بركة اخلالص من عقاب اخلطية
  .وسلطاهنا وسيطرهتاوفيها ثانياً بركة اخلالص من قوة اخلطية 

وهذا أمـر سـيتم يف      وفيها ثالثاً بركة اخلالص من وجود اخلطية وتأصلها فينا          
  .املستقبل حني يأيت الرب يسوع املسيح ثانية الختطاف املؤمنني

فحني تتناول كأس اخلالص بقبول عمل املسيح النيايب على الصليب بدالً عنك            
  .ان خطاياكختلص أوالً من عقاب اخلطية وهذا يعين غفر

والغفران هو الربكة اليت لو متتع ا يهوذا ألضحى يف مكان بطرس الرسول،               
  .ولو حرم منها بطرس الرسول ألضحى يف مكان يهوذا

قد حموت كغيم ذنوبك وكـسحابة      "والغفران يعين أن اهللا ميحو مجيع خطاياك          
  ).٢٢: ٤٤أشعياء " (خطاياك
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 وكسحابة حترمنا من التمتـع بنـوره،        إن اخلطية كالغيم حتجب عنا وجه اهللا،        
  .وعندما يغفر اهللا خطاياك فهذا  يعين بأنه ميحوها لترى نور وجهه الكرمي

يعود يرمحنا يدوس   "والغفران يعين أن اهللا يطرح يف أعماق البحر مجيع خطاياك             
أي إن اهللا خيفـي     ). ١٩: ٧ميخـا   " (آثامنا وتطرح يف أعماق البحر مجيع خطايـاهم       

فالشرور اليت أزعجت ضمريك، وأقلقت راحتك تغوص       ..  الوجود إىل األبد   خطاياك من 
  .يف أعماق البحر وال يراها أحد

كبعـد  "والغفران يعين أن اهللا يبعد عنك خطاياك كبعد املشرق من املغـرب               
هذا يعين أنك لن تتـأمل مـن        ) ١٢: ١٣مزمور  " (املشرق من املغرب أبعد عنا معاصينا     

 حيررك من اإلحساس بثقل اخلطية وفظاعتها فتعيش حياة خاليـة           عقدة الذنب، ألن اهللا   
  .من العقد
الذي أحبنا وقد غسلنا مـن      "والغفران يعين أن اهللا يغسلك من قذر خطاياك،           

اخلطية قذر حيتاج إىل الغسل، ودم املسيح وحده هو الذي          ) ٥: ١رؤيا  " (خطايانا بدمه 
  .يغسلك من قذارة خطاياك

إن اعترفنا خبطايانا فهو أمني     " يطهر قلبك من كل خطية       والغفران يعين أن اهللا     
هل الحظت مـاذا  ) ٩: ١ يوحنا ١" (وعادل حىت يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إمث   

مبعىن أنه يكتم سرك فال يذيعه ألحد وهـو أيـضاً           " أمني"إنه يقول إن اهللا     . يقول يوحنا 
البـار مـات ألجـل      . "ى الصليب ألنه قد دفع أجرة خطاياك مبوته النيايب عل       " عادل"

فإذا اعترفت خبطاياك هللا فلن يسمع ا أحد وعلى أساس دم الصليب يطهرك             ". الفجار
  .اهللا من كل خطية
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كما هو يف النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يـسوع            أن سلكنا يف النور     "
  ).٧: ١ يوحنا ١" (املسيح ابنه يطهرنا من كل خطية

". كل خطية " ال يطهرك من بعض خطاياك بل من         أذكر أن دم يسوع املسيح      
ختطى بالغفران، الذي اشتراه لك املسيح مبوته، وتفهم        " كأس خالص اهللا  "فحني تتناول   

أكتب إليكم أيها األوالد ألنه قد غفرت لكم اخلطايا من أجل           . "كلمات يوحنا الرسول  
طوىب للذي  "م ألنه   وهنا ميتلئ قلبك بالفرح والسعادة والسال     ). ١٢: ٢ يوحنا   ١" (امسه

" طوىب لرجل ال حيسب له الرب خطية وال يف روحـه غـش            . غفر إمثه وسترت خطيته   
  ).٢ و ١: ٣٢مزمور (

وحني تتناول كأس اخلالص بقبولك املسيح خملصاً لنفسك وربا على حياتـك              
وهذا . وهذا يعين أنك تولد من جديد، تولد ميالداً ثانياً        . حيررك الرب من عقاب اخلطية    

ألننا كنا حنن أيضاً قبالً أغبياء غري طـائعني ضـالني           . " يقرره الرسول بولس بكلماته    ما
مستعبدين لشهوات ولذات خمتلفة عائشني يف اخلبث واحلسد ممقوتني مبغضني بعـضنا            
بعضاً ولكن حني ظهر لطف اهللا وإحساسه ال بأعمال يف بر عملناها حنن بـل مبقتـضى                 

الذي سكبه بغىن علينا بيسوع     .  وجتديد الروح القدس   رمحته خلصنا بغسل امليالد الثاين    
  ).٦ _ ٣: ٣تيطس " (املسيح خملصنا

لقد ورثت الطبيعة الساقطة من أبيك آدم الساقط واآلن عندما تقبـل املـسيح              
ألن "املخلص يهبك اهللا طبيعة جديدة بثقتك الكاملة وإميانك الكامل يف شخص املسيح،             

: ١يوحنـا   ". ( أن يصريوا أوالد اهللا أي املؤمنون بامسه       كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً    
١٢.(  
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احلق احلق أقول لك إن كان أحـد ال         . "يقول الرب يسوع لنيقودميس املتدين      
املولود من اجلسد جسد هو واملولود مـن        . يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكوت اهللا        

ديدة ويهبك أيـضاً    ، فالروح القدس يهبك الطبيعة اجل     )٣: ٣يوحنا  " (الروح هو روح  
  .القدرة على احلياة املنتصرة

وحني تتناول كأس اخلالص تتيقن من أن الرب يسوع حني يأيت ثانية سـيغري                
ألن هذا الفاسد ال بد أن يلبس عـدم فـساد           "جسدك ليكون على صورة جسد جمده       

 فعندما نتغري عند جميء املسيح ال بد أن نتخلص متامـاً مـن            ". وهذا املائت عدم موت   
ألن سريتنا حنن هي يف السموات اليت منها أيـضاً          . "وجود اخلطية املوروثة فينا من آدم     

الذي سيغري جسد شكل تواضعنا ليكون علـى        . ننتظر خملصاً هو الرب يسوع املسيح     
 _ ٢٠: ٢فيلييب  " ( جسد جمده حبسب عمل استطاعته أن خيضع لنفسه كل شيء          صورة
٢١.(  

عذراء مرمي ليخلصنا مبوته النيايب مـن عقـاب         لقد جاء املسيح مولوداً من ال       
هوذا سر أقوله لكم ال     "وسيأيت ثانية ليخلصنا بقدرته من جسد اخلطية        . اخلطية وسلطاهنا 

نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغري يف حلظة يف طرفة عني عند البوق اخلري فإنه سيبوق فيقـام                 
: مث يقول أيـضاً   ). ٥٢ _ ٥١: ١٥ كورنثوس   ١". (األموات عدميي فساد وحنن نتغري    

أيها األحباء اآلن حنن أوالد اهللا ومل يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهـر                 "
  ).٢: ٣ يوحنا ١" (نكون مثله ألننا سنراه كما هو
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  آيفية تناول آأس الخالص
أنين أعرف  . هل يدهشك هذا الكالم؟   .... أن اخلالص ليس بأعمالك الصاحلة      

فـالبوذي والكونفوشـي،    . هي إن اخلالص باألعمـال الـصاحلة      أن عقيدة الكثريين    
واهلندوسي، وأتباع الديانات اإلنسانية يعتمدون على أعماهلم الصاحلة، ولكنين أريد أن           
أؤكد لك بأن اخلالص ليس باألعمال الصاحلة، وسأسرد لك األدلة الكتابية اليت تريك             

ألن األعمال هي مثار اخلالص وليس      . مبا ال يدع جماالً للشك أن اخلالص ليس باألعمال        
  .أصله

  :الخالص ليس باألعمال الصالحة ألنه خالص اهللا: أوًال
ويقول يف مزمور آخر    ) ٨: ٣مزمور  " (للرب اخلالص "يقول داود يف املزمور       

وليس رد يل جة خالصـي، وحـني رأى         ) ١٢: ٥١مزمور  " (رد يل جة خالصك   "
ن تطلق عبدك يـا     اآل: ذراعيه وبارك اهللا وقال    على   أخذه"مسعان الشيخ الطفل يسوع     

  ).٣٠ _ ٢٨: ٢لوقا " (سيد حسب قولك بسالم ألن عيين قد أبصرتا خالصك
إن هذا اخلالص هو خالص اهللا لنا وقد مت يف املسيح يسوع، ولذا قـال عنـه                 

لقد كان يعقوب على فراش االحتـضار       " ألن عيين قد أبصرتا خالصك    "مسعان الشيخ   
وما دام اخلالص خالص    ). ١٨: ٤٩تكوين  ". (خلالصك أنتظرت يا رب   "نطق بكلماته   

فمهمـا  . اهللا، فاهللا ال يبيع خالصه بثمن ألنه أغلى، وأعظم، وأمثن من أن يشتريه إنسان             
  .كثرت أعمالك الصاحلة فأنت ال تستطيع أن حتصل ا على خالص اهللا

ًا ال   : ثاني ه بأعم صالحة ألن ال ال يس باألعم الص ل الخ
  :س ال يستطيع إنسان أن يتبرر قدام اهللالنامو
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حتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفـسك ومـن كـل      "يقول الناموس   
ولكـن أيـن هـذا      ). ٢٧: ١٠لوقا  ". (قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك      

  اإلنسان الذي حيب اهللا من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته ومن كل فكره؟
هل حصلت  : مع شخص معني وسأله   " ويلرب تشامبان "تقابل خادم الرب املشهور     

كيـف حـصلت علـى      : نعم، فسأله تـشامبان   : على اخلالص؟ أجاب ذلك الشخص    
فقال له  " ...أطعت وصايا اهللا، فأنا ال أقتل وال أزين وال أشهد بالزور          : "اخلالص؟ أجاب 

ومـن  حتب الرب إهلك من كل قلبك       . "دعنا نعود إىل الناموس لنقرأ كلماته      "تشامبان
: وتوقف تشامبان مث سأل ذلك الشخص     ". كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك       

قل يل بصدق هل حتب اهللا هذا احلب الذي ميأل قلبك، ونفسك وقـدرتك وفكـرك؟                
أليست هناك ساعات يف حياتك يتجه فيها قلبك وفكرك إىل غـري اهللا؟ وقـال ذلـك                 

  .ينيبدو أنين أخطأت حني ظننت أن الناموس خيلص: الشخص
يقـول  . لكنه ال يستطيع أن يربره    نسان بأنه خاطئ    إلإن ناموس اهللا حيكم على ا     

ألن من حفظ كل الناموس وإمنا عثر يف واحدة فقد صـار            "يعقوب الرسول يف رسالته     
ألن الذي قال ال تزن قال أيضاً ال تقتل فإن مل تزن ولكن قتلت فقـد                . جمرماً يف الكل  

  ).١١ _ ١٠: ٢يعقوب ". (صرت متعدياً الناموس
: ٢غالطيـة  " (ألنه بأعمال الناموس ال يتربر جسد مـا "ويقول بولس الرسول  

١٦.(  
 أن تزيـل عيوننـا     فالناموس كمرآة ترينا عيوبنا وقذارتنا، ولكنها ال تـستطيع        

  .وتغسل قذارتنا
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الناموس كميزان احلرارة الذي يظهر للمريض درجة ارتفاع حرارته ولكنـه ال            
  .ة احلرارةيستطيع أن خيفض درج

الناموس كاملصباح املنري يرينا الظلمة اليت نعيش فيها، ولكنـه ال يـستطيع أن              
  .يقشع الظالم عنا

 إنه  .الناموس ال يقدر أن يغسل قذرنا، وال أن يغري عواطفنا، وال أن ينري سبيلنا             
. ال يقدر أن خيلصنا، إنه فقط يعرفنا بأننا خطاة ويتركنا نغوص يف طني محـاة خطايانـا                

مل : "مث قال أيضاً  ". ألن بالناموس معرفة اخلطية   : "وهذا ما دونه لنا الرسول بولس بقوله      
رومية ". (أعرف اخلطية إال بالناموس فإنين مل أعرف الشهوة لو مل يقل الناموس ال تشته             

  !فهل رأيت أنه ال خالص بالناموس، أو بأعمال الناموس؟). ٧: ٧
ًا صال: ثالث ال ال يس باألعم سان ساقط الخالص ل حة ألن اإلن

  :بطبيعته وال يستطيع بقوته أن يفعل صالحًا
فـأنتم أيـضاً ال     . هل يغير الكوشي جلده أو النمر رقطـه       "يقول أرميا النيب      

هذه الكلمات تنطبـق    ). ٢٣: ١٣أرميا  " (تقدرون أن تفعلوا خرياً أيها املتعلمون الشر      
اهللا مـن    ".)٣_ ٢: ٥٣(زمـور   يقول داود يف امل   ...  من دون استثناء   إنسانعلى كل   

كلهم قد ارتـدوا معـاً      . طالب اهللا السماء أشرف على بين البشر لينظر هل من فاهم          
إمنـا  ) "٩: ٦٢(ويقول يف مزمور    ". ...فسدوا ليس من يعمل صالحاً ليس وال واحد       

ونقـرأ يف   " هم باطل أمجعون  . يف املوازين هم إىل فوق    . باطل بنو آدم كذب بنو البشر     
وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا وقد ذبلنا           "ياء الكلمات   سفر أشع 
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هاأنـذا بـاإلمث    "ويعود داود فيقـول     ) ٦: ٥٣أشعياء  " (كورقة وآثامنا كريح حتملنا   
  ).٥: ٥١مزمور " (صورت وباخلطية حبلت يب أمي

ألنه من  "وينطق الرب يسوع بكلماته اليت تصور حقيقة قلب اإلنسان فيقول             
 من قلوب الناس خترج األفكار الشريرة زىن فسق قتل سرقه طمع خبث مكـر               الداخل

عهارة عني شريرة جتديف كربياء جهل مجيع هذه الشرور خترج من الداخل وتـنجس              
  ).٢٣ _ ٢١: ٧مرقس ". (اإلنسان

قيل إن أحدهم أشترى ذئباً بعد والدته مباشرة، واختار له شاة مـن قطيعـه                 
ذئب الوليد يرضع يومياً من لنب الشاة حـىت كـرب ولكـن             لترضعه من لبنها، وكان ال    

وذات يوم عاد الرجل إىل البيت ووجد الذئب وقد         . وحشيته الفطرية كربت معه أيضاً    
فنظر الرجل إىل الذئب املفترس وإىل الـشاة الـيت     . افترس الشاة اليت أرضعته من لبنها     

 إن الوحـشية    .اةأنت ذئب سواء رضعت من لنب أمك أو لـنب الـش           : افترسها وقال 
  :مث نطق ذا البيت شعراً. واالفتراس طبيعتك

  وأنت لشاتنا ولد ربيب    بقرت شويهيت وفجعت قليب
  فمن أنبأك أن أباك ذيب    غذيت بدورها وربيت فينا

ليس يف قدرة اإلنسان الطبيعي أن يعمل صالحاً من ذاته، ولذا فإنه ال ميكن أن               
  .خيلص بأعماله
باألعمال الصالحة ألنه هبة مجانية من      الخالص ليس   : رابعًا

  :اهللا
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بالنعمة أنتم خملـصون باإلميـان      "يقول الرسول بولس بوحي الروح القدس         
ألن أجرة اخلطية موت أما هبة      ) ... "٨: ٢أفسس  ". (وذلك ليس منكم هو عطية اهللا     

ـ     ).... "٢٣: ٦رومية  ". (اهللا فهي حياة أبدية باملسيح يسوع ربنا       ضاً ألننا كنا حنـن أي
أغبياء غري طائعني ضالني مستعبدين لشهوات ولذات خمتلفة عائشني يف اخلبث واحلسد            
ممقوتني مبغضني بعضنا بعضاً ولكن حني ظهر لطف خملصنا اهللا وإحسانه ال بأعمال يف بر               

". عملناها حنن بل مبقتضى رمحته خلصنا بغسل امليالد الثاين وجتديـد الـروح القـدس           
  ).٥_ ٣: ٣تيطس (

حظت أن اخلالص هبة من لطف اهللا، من إحسان اهللا، مـن رمحـة اهللا،               هل ال   
قـد  . "إن أعمال بر اإلنسان هي كخرقة مهلهلة يف نظر اهللا         . وليس بأعمال بر اإلنسان   

" كل أعمـال برنـا    ) كثوب مهلهل ال يكسو عرياً    (صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة      
  ).٦: ٦٤أشعياء(

عطى جماناً ملن يقبـل املـسيح خملـصاً         يعلن لنا الكتاب املقدس بأن اخلالص ي        
). ٢٤: ٣روميـة   ". (متربرين جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح      "شخصياً لنفسه   

بال فضة وبال   ... أيها العطاش مجيعاً هلموا إىل املياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا           "
 املقدسة يعطى جماناً ملـن      إن مخر اخلالص ولنب الكلمة    ). ١: ٥٥أشعياء  " (مثن مخراً ولبناً  

  .يقبل املسيح خملصاً شخصياً
لذلك كف عن جمهوداتك الشخصية واقبل خالص اهللا الثمني جماناً وبال مثن ألنه             

  .يف غىن نعمته دفع الثمن ألجلك على الصليب
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ه جاء بترتيب            : خامسًا صالحة ألن ال ال الخالص ليس باألعم
      :إلهي أزلي وليس بمجهودات اإلنسان

ل أن خيلق اهللا اإلنسان، وقبل أن يسقط اإلنسان، رتـب اهللا يف مـشورته               قب  
معلومة . "فاخلالص هو من تدبري اهللا قبل األزمنة األزلية       . األزلية فداء وخالص اإلنسان   

وهذا ما دونه لنـا بطـرس       ). ١٨: ١٥أعمال   (".عند الرب منذ األزل مجيع أعماله     
تفىن بفضة أو بذهب من سريتكم الباطلة الـيت         عاملني أنكم افتديتم ال بأشياء      "الرسول  

تقلدمتوها من اآلباء بل بدم كرمي كما من محل بال عيب وال دنس دم املسيح معروفـاً                 
 ١٨: ١بطرس  ". (زمنة اخلرية من أجلكم   سابقاً قبل تأسيس العامل ولكن قد أظهر يف األ        

 _١٩.(  
نفسهما أوراق تني   خاطا أل ". "حواء"وزوجته  " آدم"عندما سقط اإلنسان األول     

لكن أوراق التني اليت ترمز إىل حماوالت اإلنسان الفاشلة يف ستر           " وصنعا ألنفسهما مازر  
عيوبه وخالص نفسه بأعماله سرعان ما تذبل وتيبس وتسقط لذلك يقـول الكتـاب              

وهنا ال  ). ٢١: ٣تكوين  " (فصنع الرب اإلله آلدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما        "
  . ثالثة أسئلةبد من أن نسأل

  مىت صنع الرب اإلله أقمصة اجللد؟ )١
 من أين أتى باجللد؟ )٢
 ما هي الغاية من تغطيتهما باجللد؟ )٣

  :وإليك األجوبة التالية
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بأهنما عرفا أهنمـا    "بعدما أخطأ آدم وحواء بعصياهنما وصية اهللا يقول الكتاب            
ني رمبا تقدر أن تستر     إن أوراق الت  . "كانا عريانني فصنعا ألنفسهما مآزر من أوراق التني       

نسان روحياً أمام عيين اهللا الذي      إلنسان جسدياً ولكن من يقدر أن يستر عري ا        إلعري ا 
القلب أخدع من   "يقول النيب أرميا بأن     . ويعرف أفكار القلب ونياته   " عيناه كلهيب نار  "

ر إن اإلنسان بطبيعته حياول بأعماله الصاحلة أن يست       "... كل شيء وهو جنيس من يعرفه     
قدر أن يستر عريـه     لكن من ي  . عريه اخلارجي وحياول مبجهوداته الشخصية أن خيلص      

إنه حيتاج إىل طبيعة جديدة تقدر أن تغري اإلنسان تغيرياً          . الداخلي الذي ينبع من القلب    
ألن املولود من اجلسد جسد هو واملولود من الـروح هـو            . "جذرياً وختلقه من جديد   

  ".روح
وصـرنا  . قد ورثنا هذه الطبيعة من أبونا آدم وأمنا حواء        حنن بالطبيعة خطاة و     

ألن "حباجة إىل طبيعة جديدة وهذه الطبيعة حنصل عليها باإلميان بالرب يسوع املـسيح              
الذين ولدوا ليس   . كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصريوا أوالد اهللا أي املؤمنني به           

  ".ال من مشيئة رجل بل من اهللاوال من مشيئة جسد و) أي ليست بالوراثة(من دم 
اجلواب الثاين وهو من أين أتى باجللد يا ترى؟ ال بد وأن اهللا ذبح خروفاً واخذ                

  .جلده وصنع هلما مآزر
  .مث نأيت إىل السؤال الثالث وهو ما هي الغاية من تغطيتهما باجللد  
ـ   . من هنا يا عزيزي القارئ أتت فكرة الفدية أو الفداء            شراء والفداء معناه ال

  .أي أنا أقدم نفسي بديالً عنك" أنا فداك"حنن نقول باللغة الدارجة . ثانية



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    زة باإلنجيلالخدمة العربية للكرا  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٦

 عندما امتحنه اهللا بأن طلب منه أن يقدم ابنه ذبيحـة            إبراهيمكلنا نذكر قصة      
 إىل هناك ووضع ابنه على املذبح ورفع السكني         إبراهيموبعد أن ذهب    . على جبل املريا  

فقال . نذااأفقال ه . إبراهيم إبراهيم"لكي يذبح ابنه ناداه مالك الرب من السماء قائالً          
 عينيه وإذا كبش وراءه ممسك      إبراهيمفرفع  ... ال متد يدك إىل الغالم وال تفعل به شيئاً        

".  حمرقة عوضاً عن ابنه اسـحق       وأخذ الكبش واصعده   إبراهيمفذهب  . يف الغابة بقرنيه  
  ).١٣ _ ١٠: ٢٢تكوين (

... وهنا نرى سر الفـداء العجيـب      ... لقد مات الكبش عوضاً عن اسحق       
هوذا محل اهللا الـذي     " حنوه قائالً    بإصبعهأشار  . فعندما رأى يوحنا املعمدان يسوع مقبالً     

.  موته فدية عنا   فعندما رفع املسيح على الصليب ومات كان      . نعم"... يرفع خطية العامل  
.  البـديلي  والبار مات من أجل الشرار الفجار لكي يصبح األمثة أبراراً مبوته النيـايب أ             

: ١أفـسس   ". (الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران اخلطايا      "لذلك يكتب بولس الرسول     
٧.(  

فهاهوذا . إن الكتاب املقدس من أوله إىل آخره يتحدث عن قصة الفداء بالدم             
بدون سـفك دم    "بيحة أفضل من قايني ألن هابيل كان يعلم من أبوابه أنه            هابيل يقدم ذ  
  .لذلك قدم من أبكار غنمه ومن مساهنا ذبيحة للرب" ال حتصل مغفرة

كذلك نوح بعد أن خرج من الفلك قدم ذبائح من احليوانات الطـاهرة ومـن               
  .الطيور الطاهرة

  ....وإبراهيم يقدم كبش الفداء
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ويكون لكم الدم عالمة على البيوت اليت       . "الك يقول ويف يوم الفصح نسمع امل    
  "أنتم فيها فاري الدم وأعرب عنكم

وهكذا مات املسيح محل اهللا الذي بال عيب وال دنس بديالً عن كل من يأيت إىل                
  املسيح وحيمين به مرمناً

  .خالق الكل   كنت مديون العلي  
  مات من أجلي    فقضى ديين الذي  
  ملكله احل    قد قضى ديين  
  قال قد كمل    حينما مات لذا  
تعالوا . "نعم لقد أكمل الرب يسوع عملية الفداء بكاملها وهو االن يدعوك            

  ".وأنا أرحيكم) بالذنوب واخلطايا(إيلّ يا مجيع املتعبني والثقيلي احلمال 
ال "كتب الرسول بولس إىل تيطس معلناً بأن اخلالص كله مـن اهللا إذ قـال                  

وكتب كـذلك   ). ٣: ٥تيطس  ". (ا حنن بل مبقتضى رمحته خلصنا     بأعمال يف بر عملناه   
الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة ال مبقتضى أعمالنا بل         : "البنه احلبيب تيموثاوس قائالً   

زلية وإمنا أظهرت االن    زمنة األ مبقتضى القصد والنعمة اليت أعطيت لنا يف املسيح قبل األ         
". ت وأنار احلياة واخللود بواسطة اإلجنيـل      خملصنا يسوع املسيح الذي أبطل املو     بظهور  

وهو مرتـب قبـل     . اخلالص إذاً هو من حمض تدبري اهللا      ). ١٠ _ ٩: ١ تيموثاوس   ٢(
ال مبقتضى أعمالنا   "وهو قصد اهللا ومن حمض نعمته       . تأسيس العامل، وقبل األزمنة األزلية    

  ).٩: ١ تيموثاوس ٢". (بل مبقتضى القصد والنعمة
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 ١٨

ألن الناموس مبوسى أعطي أمـا النعمـة        " لنا يف املسيح     وهذه النعمة أعطيت    
 أظهرت بظهور   مث هذه النعمة املخلصة   ) ١٧: ١يوحنا  ". (واحلق فبيسوع املسيح صارا   

ألنه قد ظهرت نعمة اهللا املخلصة      "وهذا ما يقوله الرسول بولس      . خملصنا يسوع املسيح  
ملية ونعيش بالتعقـل والـرب      جلميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العا        

والتقوى يف العامل احلاضر منتظرين الرجاء املبارك وظهور جمد اهللا العظيم وخملصنا يسوع             
  ).١٣ _ ١١: ٢تيطس ". (املسيح

 لنا احلياة   وأنارفاملسيح مبوته الكفاري البديلي على الصليب أبطل املوت مبوته            
ح وشاركنا يف اللحم والدم لكي ميوت       هلذا السبب جاء املسي   . واخللود بواسطة اإلجنيل  

وصليب العار لكي حيمل عارنا ومييت مبوتـه سـلطان املـوت أي              على صليب اللعنة  
فإذ قد تـشارك األوالد يف اللحـم        "وهذا ما قاله كاتب الرسالة إىل العربانيني        . إبليس

". يسوالدم اشترك هو أيضاً فيهما لكي يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت أي إبل              
  ).١٤: ٢عربانيني (

" وأما اآلن فقد ظهر بر اهللا    "يكتب لنا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل رومية            
". أظهـر "وكلمة اآلن تعلن بأنه كان هناك تدبرياً مسبقاً كان خمفياً مث            ) ٢٣: ٣رومية  (

  .ففي يسوع املسيح وموته على صليب اجللجثة ظهر بر اهللا
بأن اجلميع قد زاغوا وفسدوا معاً      . "بولس الرسول ففي رسالة رومية يعلن لنا        

  ".ليس من يعمل صالحاً ليس وال واحد
إن غضب اهللا معلن من السماء على       "يف اإلصحاح األول قال الرسول بولس        •

  )١٨: ١رومية ( "مجيع فجور وشرور وأمث األمم
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ويف اإلصحاح الثاين أعلن بولس الرسول أن اليهود أشر من املم يف تعـديهم               •
 ).٢٤ _ ١٧: ٢رومية (لى ناموس اهللا ع

ويف اإلصحاح الثالث أعلن بولس أن األمم واليهود مجيعاً قد زاغوا وفـسدوا     •
ومعىن ذلك أهنم يف    ) ٢٣: ٣رومية  " (ألنه ال فرق إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهللا        "

 .املوازين اإلهلية نقصوا كثرياً عن متطلبات جمد اهللا
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  ة الساقطةالعالج لحالة اإلنساني
إن العالج الوحيد حلالة اإلنسان الساقطة هو بر اهللا الذي ظهـر يف املـسيح                 

ألنه بأعمال الناموس كل ذي جسد ال       : "يسوع وهذه كلمات بولس الرسول إذ يقول      
وأما اآلن فقد ظهر بر اهللا بدون النـاموس         ... يتربر أمامه، ألن بالناموس معرفة اخلطية     

ألنبياء، بر اهللا باإلميان بيسوع املسيح إىل كل وعلـى كـل            مشهوداً له من الناموس وا    
متربرين جماناً بنعمتـه    . الذين يؤمنون ألنه ال فرق إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهللا          

بالفداء الذي بيسوع املسيح الذي قدمه اهللا كفارة باإلميان بدمه إلظهار بره من أجـل               
ار بره يف الزمان احلاضر ليكون باراً ويـربر         الصفح عن اخلطايا السالفة بإمهال اهللا إلظه      

  ).٢٦ _ ٢٠: ٣رومية ". (من هو من اإلميان بيسوع
الخالص ليس باألعمال الصالحة حتى ال يكون هناك : سادسًا

  :مجال الفتخار اإلنسان
لو كان اخلالص باألعمال الصاحلة الشتراه الغين حبسناته وصدقاته، وحلرم منه             

  .الفقري واملسكني
ان اخلالص باألعمال الصاحلة، فاإلنسان يستطيع االفتخار بأنه استطاع أن          لو ك 

يدخل احلياة األبدية مبجهوده لكن الكتاب املقدس يغلق الطريق أمام كل إنسان يتكـل              
بالنعمة أنتم خملصون باإلميان وذلـك      "يقول بولس الرسول    ..... على أعماله الصاحلة  

إذاً ). ٩_ ٨: ٢أفسس  " (كي ال يفتخر أحد   ليس منكم هو عطية اهللا ليس من أعمال         
  .ال جمال لالفتخار باألعمال الصاحلة أمام اهللا



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    زة باإلنجيلالخدمة العربية للكرا  

 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢١

ومن منكم له عبد حيرث أو يرعى يقول لـه          "إن املسيح له اجملد قال لتالميذه         
بل أال يقول له أعدد ما أتعشى بـه ومتنطـق           . إذا دخل من احلقل تقدم سريعاً واتكئ      

فهل لذلك العبد فـضل     . ذلك تأكل وتشرب أنت   واخدمين حىت آكل وأشرب وبعد      
كذلك أنتم أيضاً مىت فعلتم كل ما أمرمت به فقولوا إننا عبيد            . ألنه فعل ما أمر به ال أظن      

  ).١٠ _ ٧: ١٧لوقا " . (ألننا إمنا عملنا ما كان جيب علينا. بطالون
ميكن قد أرانا الرب أن االفتخار الكاذب باألعمال الصاحلة يف حضرة اهللا ال                

وقال لقوم واثقني بأنفـسهم أهنـم أبـرار         . "أن يربر اإلنسان عندما قدم لنا هذا املثل       
 واآلخـر إنسانان صعدا إىل اهليكل ليصليا واحد فريسي        . وحيتقرون اآلخرين هذا املثل   

اللهم أنا أشكرك إين لست مثل باقي       : عشار أما الفريسي فوقف يصلي يف نفسه هكذا       
وال مثل هذا العشار أصوم مرتني يف األسبوع وأعشر كـل مـا             الناس اخلاطفني الزناة    

بل قـرع علـى     . أقتنيه أما العشار فوقف من بعيد ال يشاء أن يرفع عينيه إىل السماء            
. أقول لكم إن هذا نزل إىل بيته مـربراً دون ذاك          . صدره قائالً امللهم ارمحين أنا اخلاطئ     

  ).١٤ _ ٩: ١٨لوقا . ("ألن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع
لكن الذي يريد أن يفتخر فليفتخـر يف        . إن اهللا يكره املتكرب الذي يفتخر بنفسه      

  .الرب
هكذا قال الرب ال يفتخرن احلكيم حبكمته وال يفتخر اجلبار جبربوته وال يفتخر             "

اء الغين بغناه بل ذا ليفتخرن املفتخر بأنه يفهم ويعرفين أين أنا الرب الصانع رمحة وقض              
  ).٢٤ _ ٢٣: ٩أرميا ". (وعدالً يف األرض ألين ذه أسر يقول الرب
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فاالفتخار جيب أن يكون مبا عمله الرب على الصليب كقول بولس الرسـول             
: ٦غالطيـة   ". (وأما من جهيت فحاشا يل أن افتخر إال بصليب ربنا يسوع املـسيح            "

١٤.(  
ابعًا ه إن استطا: س صالحة، ألن ال ال يس باألعم ع الخالص ل

  :أحد أن يخلص بأعماله الصالحة فالمسيح إذًا مات بال سبب
إن موت املسيح على الصليب هو إعالن صريح وواضح بأنه ال يستطيع أحد               

قبل األزمنة األزلية عرف اهللا إن اإلنسان سيسقط يف اخلطية          . أن خيلص بأعماله الصاحلة   
هللا األزيل أن يقـوم بعمـل       وقبل األزمنة األزلية ارتضى يسوع املسيح ابن ا       . بالعصيان
  .الفداء

وإذ . آخذاً صورة عبد صائراً يف شـبه النـاس        "ويف ملء الزمان جاء املسيح        
 _ ٧: ٢فيلييب  " (وجد يف اهليئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حىت املوت موت الصليب          

وبواسطة دم املسيح املسفوك على الصليب ينال كل من يؤمن بيـسوع املـسيح              ) ٨
الذي لنا فيـه    : "قال بولس الرسول  .  العهد اجلديد تؤكد هذا احلق     ونصوص. الغفران

وقال يوحنـا الرسـول     ) ٧: ١أفسس  " (الفداء بدمه غفران اخلطايا حسب غىن نعمته      
: ٢ يوحنـا    ١" (أكتب إليكم أيها األوالد ألنه قد غفرت لكم اخلطايا من أجل امسـه            "

يس اسـم آخـر حتـت       وليس بأحد غريه اخلالص ألن ل     "وقال بطرس الرسول    ). ١٢
  ).١٢: ٤أعمال " (السماء قد أعطي بني الناس به ينبغي أن خنلص

يا أخي ويا أخيت ويا أحبائي ال تتكلوا على أعمالكم الصاحلة بل على عمـل                 
. املسيح الذي أمته على صليب اجللجثة إذ قد محل خطايانا يف جسده علـى الـصليب               
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وهو جمـروح   : "بقوله) سيح بسبعمائة سنة  قبل موت امل  (وهذا ما تنبأ عنه أشعياء النيب       
كلنا كغنم ضللنا   . ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه وحبربه شفينا         

، فتعال  )٦ _ ٥: ٥٣أشعياء  ". (ملنا كل واحد إىل طريقه والرب وضع عليه إمث مجيعنا         
يع املتعـبني والثقيلـي     تعالوا إيلّ يا مج   "إليه اآلن وامسع نداءه الصريح للخطاة واملتعبني        

  ).٢٨: ١مىت ". (األمحال وأنا أرحيكم
واآلن دعين أقص عليك قصة واقعية عن سيدة تغريت حياهتا حني دخل املسيح             

  .قلبها
كانت هيلني االبنة الوحيدة لرجل غين ميلك املاليني، وعندما بدأت تتعـرف              

 أبيها إال وأحـضره     مل تطلب شيئاً من   .... على احلياة وجدت نفسها تستمتع بكل شيء      
لقد جاءت إىل العامل ويف فمها كما يقال ملعقة         . هلا، ومل حتلم بشيء إال وحققه ليفرحها      

  .من ذهب
أهنت هيلني دراستها اجلامعية، ولكن خالل دراستها يف اجلامعة تشعبت بالكثري             

صلت من األفكار اإلحلادية، وبدأت هذه األفكار تعبث بعقلها وتنحرف ا بعيداً حىت و            
  .ا أخرياً إىل إنكار وجود اهللا

من هذا املنطلق بدأت حياهتا تتدهور، وكان أول ما فعلته أهنا متـردت علـى                 
ومل . رغم معارضة أبوها على هذا الزواج     . إرادة أبيها وتزوجت من شاب ال أخالق له       

 مث  يستمر زواجها من هذا الشاب طويالً إذ طلقته، وتزوجت للمرة الثانية مث الثالثـة،             
وقادها هذا الفشل يف زجياهتا املتكررة إىل اخلمر، واملخدرات ظانة أهنـا            . للمرة الرابعة 

  .ذا تستطيع أن تغرق فشلها وخيبة آماهلا يف ملذات وقتية ومدمرة
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لكن اخلمر مل تعاجل مهومها وفشلها وعقلـها املـضطرب ونفـسها احلـائرة                
ساساً كاذباً بالفرح إىل حـني، فـإذا        واملخدرات اليت كانت تتناوهلا كانت تعطيها إح      

أفاقت من أحالمها الوقتية وجدت التعاسة تربض داخل قلبها لتجد نفسها مرة أخـرى              
  .تطلب املزيد من املخدرات وهكذا دواليك

اهتزت شخصيتها وتدهورت حياهتا واضطرب عقلها أكثر وأكثر وفقدت كل            
سها وراحة قلبها يف إنكار وجود      لقد ظنت هيلني أهنا ستجد سعادة نف      . مقومات حياهتا 

اهللا، وفكرت أن اإلغراق يف امللذات وتعاطي املخدرات سيشبعها ويروي ظمأ نفـسها             
الضائعة، لكنها على العكس وجدت أن البحث عن السعادة يف كل األمور يفضي ـا               

  .إىل طريق مسدود
ا وال اخلمر   فال ماليني أبيه  . وقررت هيلني االنتحار، لتتخلص هنائياً من احلياة        

. املعتقة وال املخدرات استطاعت أن هتبها سالم القلب وفرح النفس وطمأنينة احليـاة            
  .جلست وحدها تراجع حياهتا، ماليني أبيها كلها حتت أمرها، لكن املال مل يشبعها

  ...زجياهتا األربعة مل متنحها السعادة
  قـيم احليـاة     عميقاً على شخصيتها وهزت كل     تأثرياًاخلمر واملخدرات تركت    

وقـررت أن   . مل يبق للخروج من تعاستها وحريهتا واضطراا إال باب االنتحار         . أمامها
  .تنتحر على أن يبدو انتحارها موتاً طبيعياً

  لكن كيف؟
هل تركب سفينة وتلقي بنفسها يف اليم يف غفلة من الناس فيحسب موهتا حادثاً              

  هل تنقطع متاماً عن الطعام عدة أيام؟! مؤسفاً؟
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  هل تتناول كمية كبرية من املخدر؟
  .ودق جرس التلفون

كانت اليت تتكلم من اجلانب اآلخر صديقة شاركتها الكثري من جموهنا، لكنـها             
تعرفت باملسيح الذي غري حياهتا متاماً، وفكرت بعد أن اختربت قوة املـسيح يف تغـيري             

اء دون أن ختربها عـن      احلياة أن تقدم املسيح لصديقتها هيلني وطلبت منها موعداً للق         
  .قصدها

لزيارة هيلني وما كادت تراها حىت      " كارولني"أعطتها هيلني موعداً، وذهبت       
ومل تضع كارولني وقتاً يف حـديث       . أدركت مدى يأسها وفداحة اخلطر الذي حييط ا       

هـيلني أنـت    : "قالت كـارولني  . فارغ بل بدأت على الفور يف تنفيذ هدفها األساسي        
سكرنا معاً ورقصنا معنا يف الالهي مع شـبان         . اركتك يف كثري من اجملون    تعرفني أنين ش  

كثريين حىت تدهورت حياتنا ووصلنا إىل احلضيض وأنكرنا وجود اهللا لكنين مسعت عن             
قـرأت يل   .  يف يوم كنت أشعر فيه بالضياع والتعاسة والـشقاء         يسوع املسيح يا هيلني   

احلق احلق أقول   "ملسيح يف اجنيل يوحنا     صديقة تعرف املسيح، واختربت قوته، كلمات ا      
فإن حرركم االبن فباحلقيقة تكونـون      .. لكم إن كل من يعمل اخلطية هو عبد للخطية        

  ).٣٦ و ٣٤: ٨يوحنا " (أحراراً
اخلطية كانـت   . أنا أعرف أن اخلطية تستعبدين فعالً فأنا مل أعد حرة يف ميويل             

. نحرفة تتسلط علي حىت احتقرت نفسي     حترك يف شهوايت اجلسدية تعبث يب يف ميويل امل        
وكنت أعرف أن عبودييت للخطية هي سبب شقائي وتعاسيت فمن يل مبن حيـررين مـن             

إن حرركم االبـن    "سلطة وسيادة اخلطية على حيايت؟ وجتسدت أمامي كلمات يسوع          
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وقـرأت  . هو إذاً املخلص العظيم   . هو إذاً القادر أن حيررين    ". فباحلقيقة تكونون أحراراً  
روح السيد الرب علي ألنه مسحين      "يضاً يل صديقيت نبوة عن املسيح من أشعياء النيب          أ

ألبشر املساكني أرسلين ألعصب منكـسري القلـوب ألنـادي للمـسبيني بـالعتق              
وقالت يل صديقيت املؤمنة إن كل ما علي أن         ) ١: ٦١أشعياء  ". (وللمأسورين باإلطالق 

. يب ليدخل هذا القلب املسكني ويغري حيـايت       أعترف للرب خبطاياي، وأفتح للمسيح قل     
هاأنذا واقف على الباب وأقرع إن مسع أحد صـويت          "قرأت يل صديقيت كلماته احللوة      

وفعلت يا هيلني كمـا     ) ٢٠: ٣رؤيا  " (وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي       
  .قالت يل صديقيت فتحت للمسيح باب قليب وقلت له ترنيمة علمتين إياها صديقيت

  ادخل قليب يا ريب  ادخل قليب  ادخل قليب  
  يا ربــــي  وادخلن قليب  تعال اليوم باحلب  

حـررين مـن آثـامي      .....  وغيـر حيـايت      .....ودخل املسيح قليب باإلميان   
  .وغفر مجيع ذنويب... وخطاياي

  .امتألت فرحاً وسالماً وجةً
  .هذا هو احلل الصحيح ملشاكلك يا هيلني

كانت كالغريق البائس يبحث عن خشبة يتعلق      ... ل اهتمام بك" هيلني"أصغت    
وبدموع غزيرة ركعت هيلني يف حمضر الرب وقبل أن تنطق بكلمة           . ا تنقذه من الغرق   

وأجابتها كارولني هذا كان من     . ولكنين أنكرت وجود اهللا   : التفتت إىل كارولني وقالت   
". جلاهل يف قلبه ليس إلـه     قال ا "فرط جهلك، كنت أنا أيضاً مثلك، كنت جاهلة ألنه          

لكنك إذا عزمت على التوبة الصادقة عن خطايـاك، واعترفـت هللا            ) ١: ٥٣مزمور  (
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فاهللا يأمر اآلن أن    . "بآثامك، وفتحت ليسوع املسيح قلبك فإنه يتغاضى عن أيام جهلك         
  ).٣٠: ١٧أعمال " (مجيع الناس يف كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة اجلهل

 صوهتا معترفة خبطاياها وشرها وفساد قلبها وطلبت من الـرب           رفعت هيلني   
  .يسوع أن يدخل قلبها

ألن كل الـذين  . "وصارت بدخوله إىل قلبها ابنة هللا. دخل املسيح باإلميان قلبها 
الذين ولدوا ليس مـن     . قبلوه، أعطاهم سلطاناً أن يصريوا أوالد اهللا أي املؤمنون بامسه         

  ).١٣ _ ١٢: ١يوحنا " ( مشيئة رجل بل من اهللادم وال من مشيئة جسد وال من
ألنه إن كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة         . "صارت هيلني خليقة جديدة     

  ).١٧: ٥كورنثوس " (األشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديداً
مع حلول املسيح باإلميان يف قلب هيلني مأل الفرح السماوي قلبها، وتغريت              
ياة، وتابت متاماً عن آثامها وهي اآلن تعيش يف إحدى مدن والية كاليفورنيا             نظرهتا للح 

وقد خصصت حياهتا وبيتها وما هلا للمناداة برسالة اإلجنيل لتجد النفوس اليائسة املكبلة             
  .بقيود اخلطية يف املسيح ما وجدته هي من احلرية وفيض البهجة والفرح والسالم

  هل تناولت كأس خالص اهللا؟
  خل املسيح قلبك؟هل د

  هل تيقنت متاماً من غفران خطاياك؟
  هل امسك مكتوب يف سفر احلياة؟

  افتح للمسيح قلبك اليوم
  )٢: ٥ كورنثوس ٢" (هوذا االن وقت مقبول هوذا اآلن يوم خالص"ألنه 
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  هل يعين أن العمال الصاحلة ال مكان هلا يف حياة املؤمن باملسيح؟: قد يقول قائل
إن لألعمال الصاحلة مكاهنا اجلوهري يف حياة املـؤمن فهـي           .. .وجنيب يقيناً ال  

ألننـا حنـن    "الثمر الذي جيب أن يظهر يف حياته بعد جتديده كما يقول بولس الرسول              
" عمله خملوقني يف املسيح يسوع ألعمال صاحلة قد سبق اهللا فأعدها لكي نسلك فيهـا              

  )١٠: ٢أفسس (
 خملصون باإلميان وذلك ليس مـنكم       بالنعمة أنتم "بعد أن قال بولس الرسول        

، قال أيـضاً    )٩ و   ٨: ٢أفسس  " (بل هو عطية اهللا ليس من أعمال كي ال يفتخر أحد          
فاخلالص وإن كان من جمرد نعمة اهللا، وليس باألعمـال          " خملوقني ألعمال صاحلة  "ألننا  

 ليـسلك   الصاحلة، لكنه يثمر يف حياة املؤمن باملسيح أعماالً صاحلة قد سبق اهللا فأعدها            
ألنه يف املسيح يسوع ال اخلتان ينفـع        "وقد قرر بولس هذا احلق بكلماته       . املؤمن فيها 

  ).٦: ٥غالطية ". (شيئاً وال الغرلة بل اإلميان العامل باحملبة
  .فاإلميان احلي هو اإلميان العامل
  .اإلميان احلي هو اإلميان املثمر

.  الدافع الرئيسي لألعمال الصاحلة     فاحملبة للمسيح هي   .إنه اإلميان العامل باحملبة   
لكنه اختبار شخصي   .... إنه ليس جمرد معرفة عقلية، وال جمرد عقيدة ورثناها عن اآلباء          

  .حقيقي خيتربه الشخص الذي يقبل الرب يسوع املسيح خملصاً لنفسه
  :لذلك كتب أحدهم الترنيمة احللوة املعربة عن هذه احلقيقة فقال

  انـإلميمثر ا    صاحل األعمال ذا  
  ما به غفران    هـــالزم لكن  
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افتح له قلبك وسـتتغري بقبولـه كـل    ... فيا صديقي احلبيب تعال إىل املسيح     
  .اجتاهات حياتك


