
Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

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

  ١

 اخلالص لك

 المحتويات

   ما هو هدف حياتك؟
   إلى اهللا بعزم قلبك ارجع  

   إن اهللا مقياس حياتك
   وال تكذب اعترف بذنوبك أمام اهللا  

   لعالم أجمعل تم الخالص لقد  
  بملء إرادتك تقبل الخالص لنفسك آيف  

   يقين الخالص
    للصالةالخالص يدفعك  
   قراءة اإلنجيل المستمرة  

   أحبوا أعدائكم  
   مخلصنا يأتي قريبًا  

  محبة المخلص

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة باإلنجيل
All Rights Reserved 

   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة
لى إليكترونية أو وضعها ع    أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي

  .األسباب كانت
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   ما هو هدف حياتك؟

ام الروحية مع اهللا، معلنني أنـه قـد   خنبة من الشباب عن اختبار تشهد يف هذه األيام
  :وخالصة اعترافام هي هكذا. حيام حدث تغري جذري يف

متقلباً بني ديـن   عشت سابقاً بال هدف، وتقلَّبت يف نواحي احلياة مثل ضائع، ضال،«
. إراديت سيطرت الشهوات على يقظيت وأحالمي واستعبدت جسدي وشـلّت . وإحلاد

 وكانت حيايت غارقة يف الظالم، وحاولت أن أنسى واقعـي فامشأزت نفسي من نفسي، 
ولكن بفضل ريب وحنانـه الـرحيم       . بطرق متنوعة مضرة ومل أجنح يف الغلبة على ذايت        

فمنـذ  . املسيح التقى يب وشفى نفسي وطهر فؤادي وأقامين على أساس متني حدث أن
ـ . حليايت معىن وهدف وفارقين اليأس والتشاؤم ذلك الوقت أصبح لّ يفّ الرجـاء  قد ح
 وتعلمت االستماع إىل كلمـة اهللا   .متروكاً يف التجارب والشدائد واالطمئنان ولست
فقوة . وتيقنت أن ذنويب قد غُفرت وحيايت تغريت ونفسي انتعشت والتكلم معه بروحه

وأنا أرتل وأرمن تسبيحة احلمد ألجل خالص اهللا يل، فاحلمـد   اهللا تعمل اآلن يف ضعفي،
  .»خراًهللا أوالً وآ

لقـائهم   إن مئات األصوات أمثال هذا الشاب تشهد اليوم عـن : أيها القارئ العزيز
 فهل تريد أن تعرف الطريق إىل احليـاة . باملسيح احلي وحصوهلم على خالصه العجيب

   الفضلى لتصبح إنساناً سعيداً حمفوظاً وطاهر الذيل سراً وعالنية؟
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تعـاىل يريـدك     وتعمق وروح اخلشوع ألن اهللاإذاً فتعال واقرأ الكلمات التالية بتأمل
  .شخصياً وهو مستعد أن مينح حلياتك معىن جديداً

   إلى اهللا بعزم قلبك ارجع  

بعيداً عن اهللا وهم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويركضون وراء  أكثرية الناس يعيشون
   .ضمري املاديات كأن ليس هلم

وفوق . إىل اهلالك ا غري مدركني أن مسريموحيملون يف داخلهم ذنوباً خفية ال عدد هل
إمثاً فوق إمث كما قال  ذلك يتظاهرون بأم متدينون لكن قلوم قاسية وتعصبهم يزيدهم

  .»يشبهون قبوراً مبيضة»: املسيح

خيلق اإلنسان عبثاٌ بل حيبه  أما أنت أيها القارئ العزيز فارجع إىل اهللا احلي القيوم ألنه مل
تظل ضاالً بـال هـدف    لرب هو قبلة حياتك، فإن عشت بدون خالقكا. حمبة خالدة

فَخلَـق اللّـه   « :وتبقى نفسك فارغة ويائسة بال إرشاد ألنك ختالف سر الوحي القائل
هتورلَى صانَ عسالْإِن .لَقَهخ اللّه ةورلَى ص(١:٢٧تكوين ) »ع.  

لكي تعـيش   وينفخ فيك نسمة روحهاإلله األزيل القدوس يريد أن مينحك رونق حمبته 
: األمـني  أطلب الرب فهو يأيت إليك حسب وعده. احلياة اليت تستحق أن تسمى حياة

«نِي بِكُلِّ قَلْبِكُمونطْلُبنِي إِذْ تونجِدنِي فَتونطْلُبت(٢٩:١٣إرميا ) »و.  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

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

  ٤

ني أفكارهم ب مسع شاب يف حميط وثين عن ديانات اليهود واملسيحيني واملسلمني وضاع
الطريق؟ أين  هل اهللا واحد أو ثالثة يف واحد؟ أين»: وكان يسأل نفسه مراراً. املختلفة
كنت كائنـاً   يا اهللا إن: فصار متحرياً وصرخ يف غمرة يأسه مصلياً إىل الفضاء. «احلق؟

. قدرتك فاعلن نفسك يل ألين أريد أن أعرفك وأعيش أمامك وأكون معك حمفوظاً يف
  .ن أعيش بدونك فيما بعد أبداًال أستطيع أ

وجد علـى   وذات يوم وهو يف طريق عودته إىل البيت. واستجاب اهللا إىل صرخة قلبه
فاكتـب إىل   إن أردت معرفة اهللا أكثر»: األرض منشوراً ممزقاً مكتوباً عليه هذه العبارة

كتـب   وفعالً. «املركز الروحي يف بريوت فنرسل إليك شروحات للكتاب املقدس جماناً
وحصل على مطبوعات روحية ساعدته على معرفة احلق فآمن بربه وتغيـر يف أخالقـه               

  .الطريق الصحيح وأصبح خادماً أميناً للرب األمني وسلك

بعيداً عنه الن كل إنـسان   تعال إىل اهللا احلي ألنه يف انتظارك، ال تبق: أيها األخ العزيز
خالقك وارفض أكاذيـب   تعال إىل. لضباببدون اهللا يشبه ضاالً متخبطاً يف الظالم وا

قَـالَ  »: داود منكري وجوده وال تكن مثلهم، ألن قبل ثالثة آالف سنة كتب الـنيب 
ي قَلْبِهلُ فاهالْج :«إِله سوا. «لَيجِسروا ودفَس هِماللَاحاً. بِأَفْعلُ صمعي نم سلَي.  سلَي 

داحلَا و٣و ١٤:١ مزمور(« و).  

انفـرادك   أترك. أما أنت فال تقف يف صفوف امللحدين بل تقوى وجتنب كذب الكفر
يا جميع الْمتعـبِني   تعالَوا إِلَي»: وتقدم إىل النور اإلهلي ألن ربك يناديك بصوته احلنون
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كُما أُرِحيأَنالِ، ومي الْأَحيلالثَّقو. عتو كُملَيلُوا نِريِي عمحا   يـعدي وـأَنـي، لنوا ملَّم 
كُمفُوسنةً لاحوا رجِدالْقَلْبِ، فَت عاضوتمأَنَّ نِريِي. ول   يـففـي خلمحو نيمـىت  (« ه

٣٠-١١:٢٨).   

اهللا وتلبيهـا   هذه هي اخلطوة األوىل يف طريقك إىل اخلالص املبارك أن تـسمع دعـوة  
دامت هي  ك إمنا هذه النية الصاحلة غري كافية ماوتصمم يف قلبك على رجوعك إىل رب

قليب؟  هل أشتاق إىل اهللا حقاً وأطلبه من كل: اسأل نفسك. نية فقط، فينبغي أن تتحقق
  .فإن كنت تطلبه فعالً فسيجدك ويشفيك وخيلصك إىل التمام

   إن اهللا مقياس حياتك

مـسلم أو   هل أنا. دال أعرف مبن أؤمن فيما بع»: كتب إلينا شاب من البحرين يقول
 حممد أو ماركس مع لينني. شيوعي أو مسيحي؟ فهل تساعدونين وتوضحون يل من أتبع

  .»املضطرب»: وقبل أن يوقع رسالته كتب. «أو املسيح؟

واألفكار املتضاربة ولكنه  هذا الشاب وما أكثر أمثاله تائه ضائع بني التيارات املتصارعة
قلبه معرباً عـن حاجتـه    رجاء بل كشف عن أشواقمل يغرق يف جلج حريته وال فقد ال

طقسية وعقائد  القصوى إىل هدف سام وقدوة صاحلة وليس إىل تقاليد جافة وصلوات
   .متجمدة
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لريفعهم من جناسام إىل  نعم، فاهللا احلي القدوس جعل ذاته مقياساً للبشر وقدوة ألتقيائه
  .(١:١٦ يطرس ١(« لأَني أَنا قُدوس نيكُونوا قديِس»: مستواه اإلهلي إذ قال له اد

خـالص نفـسك    فإن القدوس ال يطلب منك. من أنا بالنسبة إىل اهللا! رمبا تقول حاشا
والقوالـب   بنفسك، ألن هذا األمر مستحيل، بل هو يريد حتريرك من املقاييس البشرية

. قداسـته   يففاهللا الذي خلق اإلنسان على صورته يريده أن يـسلك أيـضاً  . الدنيوية
تكـوين  (« أَمامي وكُن كَامالً سر. أَنا اللّه الْقَدير»: وهكذا أمر خليله إبراهيم قائالً له

١٧:١).   

خيلصك ويقدسـك   اهللا احملب يريد أن ينشلك من ارتباطاتك يف اخلطية وهو مستعد أن
صاحل  أنكولكن قبل حتقيق هذا اخلالص فيك حيررك من الظن . ويشفي ضعف أخالقك

إن الصالح املطلوب مـن اإلنـسان هوصـالح اهللا      . أو مقتدر لتصلح نفسك بنفسك    
كَما  كُونوا أَنتم كَاملني»املسيح عبر عن هذا املبدأ املكتوب بوصيته الواضحة  .بالذات

  .(٥:٤٨مىت (« أَنَّ أَباكُم الَّذي في السماوات هو كَاملٌ

خطيتنا أننـا   وحي ويدرك عمق معانيها يكاد ييأس، الن هذه هيكل من يسمع آيات ال
: للشاب الغـين  واملسيح خلص هذه االثباتات بقوله. لسنا طاهرين وال صاحلني مثل اهللا

«اللّه وهو داححاً إِلَّا والص دأَح س١٩:١٧مىت (« لَي).  
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الناس يتخيلون أم  إن أكثر. أيها القارئ العزيز، إذا أدركت اهللا تدرك نفسك يف نوره
املقيـاس اإلهلـي    صاحلون مهذبون ويكذبون على أنفسهم ويغترون، ألم ال يعرفون

احلقة تذيب الكربيـاء   فمعرفة اهللا. فأمام اهللا يظهر كل إنسان مذنباً هالكاً. حليام بعد
ـ   فمن. وليس إنسان أفضل من اآلخر. ليس أحد صاحلا إال اهللا. فينا اهللا يقيس نفـسه ب

هذه احلقيقة، يف  وقد أعلن الرسول الكرمي بولس. يعترف بأننا مجيعنا فاسدون راسبون
  .(٣:٢٣رومية (« مجد اللّه الْجميع أَخطَأُوا وأَعوزهم»: رسالته الشهرية قائالً

  اآلخرين؟ هل توافق على هذه احلقيقة؟ أو أنك ال تزال تؤمن أنك صاحل وأفضل من

بالضبط   أنت تعرف إىل صوت ضمريك، الذي يبكتك على خطاياك اخلفية؟هل تصغي 
تؤجل،  فتعال إىل ربك وال. ومبقدار ما تقترب من اهللا يظهر كل عيب فيك. أنك خاطئ
هوذَا الْـآنَ وقْـت   . أَعنتك في وقْت مقْبولٍ سمعتك، وفي يومِ خلَاصٍ»: ألنه مكتوب

  .(٦:٢كو  ٢(« ا الْآنَ يوم خلَاصٍهوذَ. مقْبولٌ

  وال تكذب اعترف بذنوبك أمام اهللا  

فوقـف  . اهلياكل رجالن، أحدمها رجل دين واآلخر خمتلس لـص  صعد يوماً إىل أحد  
اَللّهم أَنا أَشكُرك أَني »: املعبد وصلى أمام اجلميع هكذا األول منتصباً فخوراً يف وسط

أَصوم مرتينِ في . الْعشارِ قي الناسِ الْخاطفني الظَّالمني الّزناة، ولَا مثْلَ هذَابا لَست مثْلَ
  .(١٢ و١٨:١١لوقا (« أَقْتنِيه الْأُسبوعِ، وأُعشر كُلَّ ما
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يرفع عينيه حنو  وأما ذاك اللص فوقف من بعيد يعتريه اخلجل ويعصره الندم، ال يشاء أن
لوقا (« ارحمنِي أَنا الْخاطئَ اللّهم» : رأسه وقرع على صدره متمتماً السماء، بل طأطأ

١٨:١٣).  

مرائي مل ينل بركة  وحيدثنا اإلجنيل الشريف أن املسيح املبارك شهد أن األول رجل أناين
  .سالم واحدة، أما الفاسد فقد تربر باعترافه وتوبته وعاد إىل بيته يف

حقيقـة   وإن مل تكن قد عرفت.  القارئ، ننصحك أن تعترف بذنبك أمام ربكفيا أخي
كل  خطاياك بعد، فاطلب من اهللا تعاىل بروح االنكسار واخلضوع قائالً اللهم اكشف يل
أقوايل  ظلم وإمث يف حيايت وليظهر نورك قساوة قليب والبغضة يف أفكاري، والنجاسة يف

  .وأعمايل

خفايـا   ن يرتع احلجاب عن ضمريك، ويهتك األستار عـن جتاسر بأن تطلب من اهللا أ
 .نفسك لتدرك خطاياك املتراكمة جلياً، إذ ليس إنسان ال خيطئ، العـصمة هللا وحـده  
 فاطلب من اهللا الرحيم علماً ومعرفة عن حقيقة نفسك، فيعلمك وصاياه العشر كمرآة

  .حلالتك الفاسدة فتدرك أنك لست بأفضل من غريك

بـل  . كل قـدرتنا  ننا مل حنببه من كل قلوبنا وال من كل أنفسنا وال منالرب يعلن لنا أ
األمور اليت أصـبحت   ركضنا وراء املال، وأحببنا ممتلكاتنا، وتعجبنا من مجالنا، وكتبنا

  .أصناماً لنا
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ذلك؟ وهل أكرمت  أَوملْ تلفظ اسم اهللا باطالً مرات عديدة، جمدفاً عليه دون أن تالحظ
  اهللا؟  عملية وتضحيات احملبة، والصرب املستدمي كما أمرأباك وأمك خبدمات

يف حميطنا، أن نية  وما أكثر احلقد والبغضة والرفض الكامن يف قلوبنا، ضد الناس القساة
  .القتل كامنة يف دم اإلنسان

املخنوقـة يف سـبيل    آه ألجل الـضمائر . والدعارة هي مثل الوحل تلطخنا بقعاً بقعاً
عاصمتنا أثنـاء ليلـة    لو ندرك كمية اخلطايا املرتكبة يف. الً وعمالًالنجاسة فكراً وقو

  .واحدة، لفزعنا من فظاعتها ونقشعر من حقيقة البشر

واخلـداع يـسمم    واألكاذيب تزداد، فمن يصدق كالم اآلخر تصديقاً حقاً؟ االلتواء
ن اهللا وإهانـة، أل  فليكن معلوماً عندك أن اهللا يكره كل كذب ومنيمة. العيش املشترك

إِلَّا أَنْ تأْتي الْعثَرات، ولكـن   لَا يمكن»: حيب مجيع الناس، وقد قال بفم املسيح املبارك
  .(١٧:١لوقا (« بِواسطَته ويلٌ للَّذي تأْتي

والـسلطة، حـىت    وفوق هذه اخلطايا كلها يدفعنا االشتهاء إىل التملك والبخل واألة
  .قاسية خبيلة وغليظةأصبحت قلوب البشر 

نفوسـنا مـن    فكم مرة تركت املرضى والفقراء والالجئني جانباً، وكم مرة امشـأزت 
وقد أوحى . والكربياء وجودهم؟ فالرمحة غري ثابتة يف قلب اإلنسان، ألنه ممتلئ باألنانية
 ولَـا  أَنه لَيس بـار « :اهللا تعاىل لرسوله الكرمي بولس بأفضل وصف حلالة البشر قائالً
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داحو .مفْهي نم سلَي .طْلُبي نم سلَي عاً. اللّهوا مدفَساغُوا وز يعملُ . الْجمعي نم سلَي
سم الْأَصلَالِ تحت . مكَروا بِأَلِْسنتهِم قَد. حنجرتهم قَبر مفْتوح. لَيس ولَا واحد صلَاحاً
فَاهشةً. هِمنلُوٌء لَعمم مهفَمةً واررممِ. والد فْكةٌ إِلَى سرِيعس ملُهجهِمِ  . أَرقـي طُـرف 

قحسو ابصاغْت .رِفُوهعي لَامِ لَمالس طَرِيقو .اللّه فوخ سلَي ونِهِميع امقُد«.  

ضمريك؟ هـل   أم النت نفسك أمام توبيخأيها األخ العزيز، أال تزال تفكر أنك صاحل، 
 جتلت لك اهلوة السحيقة اليت تفصلك عن خالقك؟ هل متثلت عظم خطيئتك وبشاعة

معاصيك؟ هيا، هيا اعترف أمام ربك الرحيم، ارفع قلبك وراحتيك واسكب نفـسك             
يا : قل له. وجالله وأفرغ كل ما يف داخلك من خطايا وموبقات أمام حضرته أمام عزته
علمت أن خطاياي تفصلين عنك ومتنع اتصايل بك، وحجبت نور وجهـك   آلنإهلي ا
والشر قدام عينيك صنعت فاقبل اعترايف وتوبيت وسـربلين   إليك وحدك أخطأت. عين

  .خبالصك الكرمي

  لعالم أجمعل تم الخالص لقد  

أن اآلخر يعلم  إن بعض االديان تعلِّم أن اخلالص يتوقف على األعمال البشرية وبعضها
التاريخ والواقع  أما. ومعظمها حتمل اإلنسان ما ال طاقة عليه. احلسنات يذهنب السيئات

. «صاحل وال واحد ليس أحد»: فيثبتان أن اإلعالن اإلهلي يف التوراة واإلجنيل على حق
. القدوس الطاهر احملب إنه وحده. ومن يعلم غري هذا التعليم ال ولن يعرف اهللا وجوهره
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وكل من يقول إنه ال . باألنانية  وفضائلنا وحسناتنا تظهر حياله تعاىل ملوثةفأفضل أفعالنا
  .خيطئ فهو خمطئ وجيعل اهللا كاذباً

فكل إنـسان   هل تعلم أيها األخ الكرمي أن كل خطية مستوجبة موت اخلاطئ مباشرة؟
ـ . والبقـاء  ليس أحد باراً مستحقاً احلياة. حمكوم عليه باملوت واإلعدام واهلالك ل الك

رومية (« الْخطية هي موت أُجرةَ»: موضوع للزوال والفناء كما نقرأ يف اإلجنيل املقدس
٦:٢٣).  

بـل أعطـى    ولكن اهللا احملب الرحوم الرؤوف أخر غضبه ومل يبد العصاة حسب عدله
على كل  للخليقة الساقطة فرصة ذهبية وأرشد األتقياء إىل سر الذبائح والقرابني فكان

خبطيئته رمزاً  ب أن يأيت إىل املذبح حيث يضع يده على رأس الذبيحة معترفاً أمام اهللامذن
املذبح كمـا   أن اخلطية جتري على رأس البديل الذي ذبح نيابة عن اخلاطئ حمترقاً على

  .(٩:٢٢ عربانيني(« بِدون سفْك دمٍ لَا تحصلُ مغفرةٌ»: يقول الوحي

أن يـدرك   رق على املذبح يف هلب النار، هكذا كـان ينبغـي  وكما كانت الذبيحة حتت
كله كـان   فالعهد القدمي. اخلاطئ أن نصيبه هو نار جهنم، لو مل ميت الذبيح عوضاً عنه

. مغفرة وال حيـاة  مبنياً على الذبائح الدموية املقدمة ليالً واراً، ألنه بدون مصاحلة، ال
رموزاً تشري إىل مـا   كل الذبائج ما هي إالوعرف أهل التوراة من النبوات احلاصلة أن 

ذبح أفراد من البـشر   يأيت بعدها ألا يف ذاا ال تكفي متطلبات بر اهللا وعظمته وحىت
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يكفر عن غـريه مـن    مع العلم أنه حىت أفضل إنسان ال يقدر أن. كان رجساً أمام اهللا
  .البشر

يرفع خطية العامل،  كون مستحقاً أنفعين اهللا من األزل محالً طاهراً لريسله إىل األرض ي
اإلهلي هو الـسيد   وهذا احلمل. وحيترق عوضاً عن مجيع الناس، يف هليب غضبه العادل

  .املسيح الذي جاء رمحة للعاملني، ونعمة لكل الذين يقبلونه

عنـك واحتمـل آالم    لقد كان إنساناً حقاً، ممتلئاً باحملبة اإلهلية فرفع خطاياك ومحلـها 
الذي مـات   فغضب القدوس قد انسكب على محل اهللا الوديع،.  نيابة عنكقصاص اهللا

  .مرفوضاً مهاناً عوضاً عن البشر

أعـد   هل أدركت لطف اهللا، الذي ال يطلب منك أعماالً مستحيلة بل بدون علمـك 
للرعـاة   مسبقاً طريقاً لتربيرك وتطهريك؟ وخيربنا اإلجنيل الشريف أن مالك اهللا ظهـر 

بِفَرحٍ عظيمٍ يكُـونُ لجميـعِ    فَها أَنا أُبشركُم»: يلة ميالد املسيح وقال هلماملتبدين يف ل
 ٢:١٠لوقـا  (« في مدينة داود مخلِّص هو الْمِسيح الرب أَنه ولد لَكُم الْيوم: الشعبِ

  .(١١و

قد أعد لك  عرف وتدرك أن اهللاهذه هي اخلطوة اجلديدة يف طريقك إىل اخلالص، أنت ت
خطايانـا   ونشهد لك بشكر ومحد هللا أن املسيح قد محـل . يف املسيح اخلالص الكامل

  .وطهر قلوبنا وأزال آثامنا املتراكمة بيننا وبني اهللا
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  .(١:٢٩يوحنا ) »هوذَا حملُ اللّه الَّذي يرفَع خطيةَ الْعالَمِ«

فلقد خلصنا السيد  كال.  لنخلص أنفسنا من ذنوبنا الكثريةفليس علينا أن جنتهد باطالً
قَد تبررنا بِالْإِميان لَنا  فَإِذْ»: فنقول مع الرسول بولس. املسيح مبوته ورفع غضب اهللا عنا

وعسا ينببِر اللّه عم لَامِسيحِ س٥:١رومية (« الْم).  

   رفع خطية العالم؟هل اقتربت من حمل اهللا المختار، الذي

عـذراء،   إنه السيد املسيح، النائب عن كل الناس، مل يولد من مشيئة رجل، بل مـن 
جسد  لذلك هو كلمة اهللا املتجسد وروح منه تعاىل فجوهر اهللا ظهر يف. بالروح القدس

  .املسيح بني البشر النجسني

وامتنعوا بقـساوة قلـوم    يرفض الكثري من الناس أن يؤمنوا ذه احلقيقة اإلهلية املعلنة
للمولود من روح اهللا  ومل يدركوا أن. وتشويش أفكارهم عن قبول هذه الربكة العظيمة

  .وحده سلطاناً أن يرفع خطية العامل كلها

  بملء إرادتك تقبل الخالص لنفسك آيف  

 دمه طهر قلـيب »: هندية أمية رداً على سؤالنا خبصوص إمياا باملسيح قالت لنا امرأة  
  .»من ذنويب
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وكـل مـن    . اختباراً مقدساً، سر اخلالص- على بساطتها -لقد اختربت هذه املرأة 
 يعرف املسيح ويقبله باإلميان، ويسلم له قلبه النجيس ليطهـره مـن أدران اخلطيـة   

  .وأرجاسها حيصل على اخلالص املعد للجميع منذ موت املسيح النيايب عنا

لقد بررك  املسيح أن ميوت مرة أخرى ألجل خطاياك،ضع يف فكرك أنه ال ينبغي على 
اهللا العظيم  آمن ذه احلقيقة اإلهلية وجتاسر يف ذهنك أن تشرك. مرة واحدة وإىل األبد

حيبك شخـصياً   اهللا. ألجل تربيره لك، فتبصره يف املسيح أنه التواب، الغفور الرؤوف
  ص فهل قبلته؟قد مت اخلال. وقد بذل ابنه احلبيب ألجلك وللعامل أمجع

مكـان   هل أدركت كيف حيل اخلالص املعد ألجلك يف قلبك أنت شخصياً؟ اركع يف
وعرفت  أيها اإلله العظيم، انت عرفتين»: منفرد أو اختر صديقاً مؤمناً وصل معه قائالً

 مث. «كل أفعايل وأقوايل وأفكاري، أنا أخجل أمامك، ساحمتىن واغفر يل كـل ذنـويب  
أشكرك يا إهلي، ألنك مل متتين كما أستحق، بـل اختـرت            »:  هللا استمر يف دعائك وقل   

أشكرك يا إهلي احلنـون ألن  . الفادي ليموت عوضاً عين وعن خطية العامل كله املسيح
أنا أؤمن مبوته النيايب عين وأقبل تطهري قليب . محل إمثي وذنويب يف جسده يسوع املسيح

أنت معي . نا اخلاطئ ألجل خاطر املسيحأشكرك يا إهلي الرحيم ألنك قبلتين أ .بالنعمة
  .»اإلميان وساعدين ليثمر اخلالص يف حيايت فثبتين يف

اهللا كمـا   تكلـم مـع  . أيها القارئ العزيز، نشجعك أن تصلي هذه الكلمات باإلميان
 .تكلم وال تصمت، ألن اهللا حمبة، وقد أمت خالصك وخالص كل الناس. يرشدك قلبك
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متسك برب اهللا املعطى لـك، ألنـه إن         .خلصك الشخصي ال تتوان عن قبول يسوع كم     
آمن بوعود اهللا األمينة وسـط الـشكوك،   . اهللا تتحرر وتتقدس إىل األبد آمنت حبمل

  .(٥:٢٠لوقا (« مغفُورةٌ لَك خطَاياك»: اهللا متكلماً يف فؤادك فتسمع صوت روح

فقبول . جديداً  إنساناًعندئذ تذوب كربياؤك العاصية وحيل سالم اهللا يف نفسك، وتصبح
ألن اخلـالص   ال تتأخر. اخلالص بشكر هو إحدى الدرجات الالزمة يف طريقك إىل اهللا
   .قد مت، وأنت املسؤول أن تتحقق من هذا االمتياز يف حياتك

  يقين الخالص

 تيقنت من خالص نفسك هل

 وبتمرآز سالم اهللا في قلبك

يف  لماء دين، فـرفض االشـتراك  طُلب إىل قسيس، بأن يشترك يف أحد اجتماعات ع
 إمنا بعدما أحلوا. البحوث واملناقشات، ألنه مل يعرف سوى أسرار ومبادئ دينه اخلاص

 فذهب باإلميان مطمئناً. عليه مراراً، وافق مبجيئه مصلياً يف قلبه أن يرشده روح الرب
  .إىل هذا التجمع

حـول   شخص، جمتمعنيوعندما وصل مكان االجتماع، فزع عندما رأى حوايل األلفي 
 وبعدما سـألوه . عدد وافر من العلماء، يف مالبس وعمائم رمسية، ومجيعهم متفرسني به
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 عن رأيه يف عقائدهم وطقوسهم املختلفة ومل يقدر أن جياوب الكثري، سـألوه أخـرياً  
اهللا القدوس قـد    »: فجاوم بسرور « فماذا عندك أن تقدم لنا من دينك لنبحث فيه؟        «
ويب بالرب يسوع املسيح وبواسطته أصبحت باراً متربراً ومتحرراً مـن  يل كل ذن غفر

عندئذ اسـتنكر العلمـاء   . «وال أخاف من الدينونة األخرية ألن خالصي قد مت عيويب،
مستحيل، أعوذ باهللا، ليس من إنسان يعلم مسبقاً ماذا سيحدث »: قائلني قوله وصرخوا
فـنحن  . ة حياته، وما هي نتيجة احلسابوما هو احلكم اإلهلي على سري يف يوم الدين،
  .»جمدفاً مارقاً من املغالبني« مغفورة يل خطاياي« نعترب من يقول

املـسائل   أنتم سألتموين عن رأيي بنسبة»: عندئذ، جاوم القسيس بصوت قوي وثابت
بـصراحة إن   الدينية الفلسفية، ومل أقدر إال أن أجاوبكم قليالً، أما اآلن فإين أقول لكم

حقيقيـاً إىل   حكامكم وأنظمتكم وصلواتكم الروتينية وطقوسكم، ال ولن جتلب سالماًأ
أن اهللا حيبين  أنا متيقن وأشهد مسروراً. قلوبكم، وال متنحكم يقني الغفران يف أذهانكم

شيطان، أن يـسلبه   هذا الرب ال يقدر إنسان وال. وقد غفر مجيع ذنويب يف املسيح يسوع
  .»، أما أنتم ففقراء يف غناكم املوهومأنا غين يف بساطيت. مين

مينحك روحه  أيها األخ العزيز، هل تيقنت يف قلبك أن اهللا قد خلصك؟ أنه مستعد أن
كمـا   أن اهللا األزيل قبلك. القدوس، ليشهد روحه لروحك أنك أصبحت من أوالد اهللا

هذا هو اختيـار    . منحك سالماً أبدياً يف ضمريك    أنت وطهرك وأحياك وقدسك أيضاً و     
 وإن مل تكن قد حصلت. الذين قد نالوا اخلالص، أم تيقنوا من حمبة اهللا الالمتغرية كل

علىهذا اليقني بعد فاطلب إىل اهللا بكل خشوع وثقة أن يسكب من روحه القـدوس               
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يقـك  معك فتدرك حقيقة خالصك وتطمئن اطمئنانـاً وتـذهب يف طر   فيك، ليمكث
  .مسروراً

. إىل اهللا  يشبه أعمى قد أبصر ورأى يف املصلوب الباب املـؤدي  كل من حيب املسيح
األبدية نستلم  وهذا الباب مفتوح على مصراعيه واملسيح هو بنفس الوقت ينبوع احلياة

اخلطايا يـدخل روح   فألجل غفران. منه القوة إلنساننا الباطن لنتغري عن سريتنا القدمية
اليت تـستحق أن   فآمن باملخلص يسوع حتيا احلياة.  وجيدد مجيع نواحي حياتكاهللا فيك

  .تدعى حياة إىل األبد

  الخالص يدفعك  

  إلى صلوات جديدة

وينعكس ذلك يف  كل الذين يقبلون املسيح خملصاً هلم ويثقون فيه، يتغريون من الداخل
حياة جديدة  ل حصلوا علىفليسوا هم الذين كانوا سابقاً حتت نري اخلطية، ب. سلوكهم

أمواج الفرح،  وليس املهم أن تشعر ذه احلقيقة، أو تسبح يف. من اهللا وأضحوا أوالده
وأنـه يقـودك    فيكفي أن تؤمن إمياناً واثقاً بأن السيد املسيح قد استلم قيادة حياتك،

  .وحيفظك يف كل طرقك. جسب أمانته

الذي صار يف  االت وأدعية إىل اهللاينشئ خالص املسيح يف نفسك دافع لصلوات وابته
طاهراً، ألجل دم  ال تفصلك عنه اخلطايا املاضية فيما بعد، أنت حمسوب. املسيح أباً لك
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الـسماوات،   أَبانا الَّذي فـي »: يسوع املسفوك ألجلك ويصرخ روح اهللا يف نفسك
كمسِ اسقَدتيل .كلَكُوتم أْتيل .يئَتشم كُنتلضِ  كلَى الْـأَرع كاِء كَذلمي السا فكَم .

ولَـا  . للْمذْنِبِني إِلَينـا  واغْفر لَنا ذُنوبنا كَما نغفر نحن أَيضاً. الْيوم خبزنا كَفَافَنا أَعطنا
نا منجن نلك ،ةرِبجي تا فلْنخديرِ ترالش . أَنَّ لَكلدإِلَى الْأَب ،دجالْمةَ، والْقُّوو ،لْكالْم. 

ني١٣-٦:٩لوقا (« آم).  

ختـربه  . اهللا إن صالتك ال تكون فيما بعد عبارة عن طقوس فارغة بل حمادثة ودية مـع 
 .بكل مهومك وأخطائك وخماوفك ومشاكلك وهو جييبك بواسطة اإلجنيـل ا ملقـدس  

 لك إىل الشركة احلبية مع اهللا، فليس القدوس بعدلست وحيداً فيما بعد ألن املسيح نق
 إن أباك السماوي يهتم بك ويعرفك شخصياً وأنـت . بعيداً عنك جمهوالً خميفاً مهلكاً

  .ما أعظم التغيري لبصريتك يف اهللا. حمروس يف عنايته

اهللا القـدوس   ألجل ذلك تثبت يف الشكر واحلمد، وقلبك يفيض بالفرح والتسبيح ألن
: املزمور  اخلاطئ وطهرك بدم ابنه الثمني فأضحى لسان حالك لسان داود يفرمحك أنت

«ارِكبينِي لاطي با فكُلُّ مو ،بفِْسي الرا ني يارِكب وسالْقُد همفْـِسي   . اسـا ني يارِكب
. أَمراضـك  الَّذي يشفي كُلَّ. الَّذي يغفر جميع ذُنوبِك. حسناته الرب، ولَا تنسي كُلَّ

كاتيح ةفْرالْح ني مفْدي يالَّذ .كَلِّلُكي يالَّذ أْفَةالرو ةمحرِ   . بِالريبِـالْخ بِعـشي يالَّذ
،كرمع كاببرِ شسثْلَ النم ددجت٥-١٠٣:١مزمور (« فَي).  
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الشاكرين ألجل  سانك ترنيمة جديدة، ألنك أصبحت منقد وضع اهللا يف مسرته على ل
وصالحه املعلن لك  هل يسبح قلبك دوماً هللا؟ هل تشكره حملبته وصربه وأمانته. خالصه

يسوع وال تبخل  يف املسيح؟ تأمل يف كل الربكات الروحية اليت منحك اهللا يف خملصك
أَحـد فـي    نْ كَـانَ إِ» : بشكرك، فقبول اخلالص يغري حياتك ويتحقق القول املقدس

 ٢(« هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديداً. مضت الْأَشياُء الْعتيقَةُ قَد. الْمِسيحِ فَهو خليقَةٌ جديدةٌ
   .(٥:١٧كور 

الصالة يف قلوبنا  نشهد مع ماليني املؤمنني منذ أن ظهر دم املسيح قلوبنا انسكب روح
يهمـل إحـدى    ماوي يصغي إىل كلمات أوالده بدقـة، وال ونعرف يقيناً أن أبانا الس

مباشرة  ويستجيب لنا يف كل حني، إن انسجمنا مع إرادته الصاحلة ولنا صلة. كلمام
وتتجلى  فنشكره هلذا االمتياز بكل حياتنا ونصلي أن تنكشف لك هذه احلقيقة. مع اهللا

  .لشكر واحلمدأمامك لتخترب معنا حالوة اخلالص وحالوة اإلميان وحالوة ا

  قراءة اإلنجيل المستمرة  

  تثبتنا في الخالص

كال، لكنه ممسوك  .من اخلطأ االعتقاد بأن املؤمن باملسيح معصوم من التجارب واخلطية
كلمة ربه املؤدبة  يستمد القوة وقت الضيق من. بيد قوية وحممول على األذرع األبدية
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القدرة للغلبة علـى   ه الطاهر ماحناً للمؤمناهللا يكون معه بل فيه بواسطة روح. واملعزية
  .فيتعلم الصرب والثقة بربه يف كل نواحي احلياة. التجربة

الطاعـة إلرشـاد    أما الطريق إىل الثبات يف اخلالص فهو دراسة اإلجنيل باستمرار مـع 
وقد اعترف  الروح القدس الذي يرشدنا ويقودنا إىل خدمات متنوعة يف شركة املؤمنني،

لأَنه قُّوةُ اللّه للْخلَاصِ لكُلِّ مـن   لَست أَستحي بِإِنجِيلِ الْمِسيحِ،»: بولس قائالًالرسول 
نمؤ١:١٦رومية (« ي).  

أنت يف حياتك . الروحي فنعترف أننا حمتاجون إىل التأمل يف اإلجنيل بانتظام، ألنه غذاؤنا
اليوم إن أمكـن،   ولكن ثالث مرات يفالعادية ال تأكل مرة واحدة يف األسبوع فقط، 

  .لكي تستطيع القيام بأعمالك اليومية

فوراً، بل  رمبا ال متوت. تصور كيف يكون حالك لو تأكل مرة واحدة يف األسبوع كله
الروحية أيضاً،  هكذا احلياة. تكون هزيالً وتصبح بني احلياة اواملوت وأنت على الفراش

تنـاول يوميـاً الغـذاء     حملبة واإلميان والرجاء إال إذاال يستطيع املسيحي أن ينمو يف ا
وحفظها كما قال الرب  الروحي بالشكر، وتعمق متواضعاً يف اإلجنيل، وتعلم كلمة اهللا

  .(٤:٤لوقا (« بلْ بِكُلِّ كَلمة من اللّه لَيس بِالْخبزِ وحده يحيا الْإِنسانُ،»: يسوع
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يتكدس عليه،  يل املقدس فال تضعه على الرف وتتركه والغبارإن كان لديك كتاب اإلجن
فقرات  وإن كنت شاباً فاحفظ. بل مد يدك وتناوله ليكون موضوع اهتمامك وتأمالتك

  .املقدسة طويلة غيباً، وامأل قلبك بكلمة اهللا، ألن اهللا القدوس يكلمك مباشرة يف كلمته

وبعدما . خطرية  ألجل عملية جراحيةكان أحد رجال اهللا مضطراً أن يدخل املستشفى،
وبينمـا  . الناجحـة  صلى ألجل أقربائه، واملمرضات، أعطوه خمدراً، وقاموا بالعمليـة 
. الشعور البـاطين  اإلنسان حتت تأثري املخدر، يتكلم أحياناً باألمور الشخصية عنده يف
 شـعوره  فليس يف .فهذا الرجل تكلم أيضاً ولكن بآيات من الكتاب املقدس يف غيبوبته

  .الباطين إال كالم اهللا

باإلجنيل؟ فمن فضلة  فلو أنت يف هذه احلالة ماذا تتكلم؟ هل شعورك الباطين أيضاً ممتلئ
  .القلب يتكلم اللسان

ليست . والصالة والشرك لالمتالء بالروح القدس هو قراءة الكتاب املقدس باستمرار،
أو ميل من حبيبه،  وكما أن احملب ال يشبع. هذه الوصية واجباً عليك، بل امتيازاً مباركاً

منـها، وال يقـدر أن    هكذا باملعىن الروحي يشتاق املؤمن إىل كلمة اهللا، وحيبها ويعيش
  .يستمر بدوا أو يستغين عنها

ألن اهللا يكلمـك   فإن أردت النمو يف احلياة الروحية فادرس اإلجنيل والتوراة باستمرار
  .فيهما مباشرة
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العمليـة يف حياتـك    ؤمن تقو يف الرب ويف شدة قوته، اقبل فكرة احملبـة أيها األخ امل
عائلتك بل ترى  ومارسها يف حميطك فتنكر نفسك وال تغرق يف مشاعر العواطف بشأن

الناضج يرى  فاملؤمن. وتكتشف اإلنسان احملتاج إىل عونك جبانبك وختدمه بفرح الرب
ليخدم بلْ ليخدم، وليبذلَ نفْسه فديةً  سان لَم يأْتأَنَّ ابن الْإِن»: قدوته يف املسيح القائل

ريِينكَث ن٢٠:٢٨ مىت(« ع).  

خلدماته املتنوعة بل  هل أدركت عمق احلقيقة العجيبة أن املسيح مل يطلب من الناس ماالً
ة ألجـل غـري   املستمر فالتضحية. خدمهم ليالً اراً وضحى بنفسه ألجل فداء الضالني

قبل اآلخرين بل  ال ينتظرون يد املساعدة من. املستحقني أصبحت شعاراً ألتباع يسوع
  .يقدمون هلم بدافع احملبة خدمام قوالً وعمالً

اخلالص إىل  إحدى اخلدمات امللهمة من الروح القدس ألتباع املسيح هي تقدمي بشرى
ويشهد مبـا   ع أن يصمت بل يتكلمالقلب املمتلئ بالفرح والشكر ال يستطي. اهلالكني

 حدث كما اعترف مقدام الرسل بطرس أمام امع الديين الذي أمـرهم بالـسكوت  
نـتكَلَّم بِمـا رأَينـا     لَا يمكننا أَنْ لَا»: وعدم املناداة باسم يسوع فجاوم بكل جماهرة

  .(٤:٢٠أعمال الرسل (« وسمعنا

اهللا؟  ت عارف أن زمالءك وأقرباءك هالكون يف غـضب كيف تستطيع النوم براحة وأن
يف  وأم أموات يف الذنوب واخلطايا وال تبشرهم؟ فنور اهللا وحمبة املـسيح املوضـوعة  
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قلبك تدفعك لتفسر لقريبك وزميلك شخصية الرب املسيح لكي يؤمن أيضاً بـه وال              
   .يهلك

املسيح مخسة وثالثني   بالسيداشترى طالب يف مدرسة ثانوية يف الدار البيضاء بعد إميانه
إىل  الـروح القـدس يـدفعنا   . كتاب عهد جديد ليسلم لكل طالب من صفه نسخة

الروح الْقُدس علَـيكُم،   ستنالُونَ قُّوةً متى حلَّ»: الشهادة، ألن املسيح أعلن لتالميذه
  .(١:٨أعمال الرسل (« وتكُونونَ لي شهوداً

ألن كثريين يرفضون   أن ليس كل إنسان مستعداً أن يسمع إلجنيل اهللا،رمبا ختترب سريعاً
طريقان لتقرب  فال يبقى لك إال. املصلوب ويبغضون الصليب وال يعرفون ماذا يفعلون

أكرب بالد العامل  يف. الصالة املستمرة ألجل العصاة وخدمة احملبة بصمت: هلم خالص اهللا
املـؤمنني كـسبوا    ولكـن . طويلة ممنوعاً رمسيـاً وهي الصني كان اإلميان بيسوع ملدة 

شعروا أن  للمسيح، بالصمت العامل وباخلدمات الصبورة، كثريين من امللحدين الذين
باملـسيح   فشهادة املـؤمنني . قوة غريبة وحمبة مستمرة ورجاء يقني تعمل يف املسيحيني

  . بيانليست وقفاً على الكالم فإن الروح القدس يتكلم بسرية حيام بأوضح

عـن إميـاين    ال أستطيع أن أتكلم يف البيت: وطالبة طب يف القاهرة كتبت إلينا تقول
حيـاة   فصلوا من أجلي لكي أعيش. اجلديد، ألين بنت، وأسريت متمسكة بدين اجلدود

 مقدسة وأقوم بكل خدمة متواضعة يف البيت بدون تذمر، لكي يشعر أعضاء عـائليت 
 :وهذا ما قاله الرب يسوع لتالميـذه .  مبحبته يف ضعفيتلقائياً أن الروح القدس يعمل
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لكَي يـروا أَعمـالَكُم الْحـسنةَ،     فَلْيضئْ نوركُم هكَذَا قُدام الناسِ،. أَنتم نور الْعالَمِ«
  .(١٦ و٥:١٤مىت (« السماوات ويمجدوا أَباكُم الَّذي في

بـولس إىل   يح يزينك بأمجل الثمار اإلهلية كما كتب الرسولفهل أدركت أن روح املس
طُولُ أَناة لُطْف صـلَاح، إِميـانٌ    محبةٌ فَرح سلَام،: أَما ثَمر الروحِ فَهو»: أهل غالطية
فُّفعةٌ تاعد٢٣ و٥:٢٢غالطية (« و).  

اهللا حتقيقهـا يف   مواظبة مـن تأمل يف كل عبارة من هذه اآلية الذهبية واطلب بإحلاح و
مثار الـروح   اشترك يف السباق إىل ممارسة. حياتك فيمنحك الربكات السماوية بغزارة
  .القدس يف أيامنا فتعيش مسروراً سعيداً

  آمءأحبوا أعدا  

قساة، جيرحونـك   امتحان إميانك وجتربة اختبار خالصك تأيت إليك عندما تلتقي بأناس
كمـا أن   ولكـن . دونك ألم متعصبون يتظاهرون بالتقوىبكلمات مستهزئة، أو يهد

إلينـا، ألن   يسوع املسيح غفر كل ذنوبنا جماناً هكذا نغفر حنن من كل قلوبنا للمذنبني
بل كـضرورة   حمبة اهللا تدفعنا إىل حمبة العدو، ليس كواجب علينا وال يف سبيل الشريعة

: القائلـة  لقوة لنتمم وصية املـسيح والروح القدس مينحنا ا. تنبع من قوته العاملة فينا
«اَءكُمدوا أَعبأَح .نِيكُمارِكُوا لَاعوا إِلَى. بِسنِسيئُونَ  أَحي ينلِ الَّذأَجلُّوا لصو ،يكُمضغبم
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كُمـي  إِلَيي فالَّذ اَء أَبِيكُمنوا أَبكُونت كَيل ،كُموندطْريو  اتاوم٥:٤٤مـىت  (« الـس 
  .(٤٥و

واقفاً مشرياً إليـه   سار أحد خدام الرب على دراجته النارية يف طريق برية ورأى شاباً
يف ظهره فوهـة مـسدس    وبعدما سارا قليالً معاً شعر السائق. طالباً منه أن يركبه معه

رجل اهللا عـن   وبعدما نزل. «قف، انزل، أعطين أموالك وجواز سفرك»: ومسع صوتاً
فاستغل األخ   خيرج حقيبته، مد اللص يده ليقبضها متفرساً باملال،الدراجة، وحاول أن

املسدس  الفرصة وضرب يد اللص فسقط املسدس منها وهجم عليه وألقاه أرضاً مث أخذ
 صلّ واعترف أن حلظتك قد أتت، عـني بعـني  »:  بركبتيه منه وهدده وهو جامث عليه

  .»وسن بسن، كما عملت يل سأعمل لك

اهللا  ولكـن رجـل  . « الرمحة فإنين رجل مسكني»: ي على األرضفصرخ اللص املرم
أنت سارق وقاتل، وغضب اهللا معلن عليـك، سـتموت اآلن وتـذهب إىل              »: جاوبه
  .»جهنم

عملت أنـا   هذا هو األسلوب الذي أنت تعيشه، وهكذا»: وأكمل األخ املؤمن أقواله
بغـضيت فـإين     ذنويب وغلبأما اآلن فبعدما التقيت باملسيح الذي غفر يل. سابقاً أيضاٌ

رصاصة يف  أنت تتركين فعالً؟ وال تطلق»: فتمتم الشاب قائالً. «أساحمك، ومع السالمة
  .»ظهري إذا مشيت عشرة أمتار؟
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لـست  . املسيح ليكن معلوماً عندك، لست أنا أهديك احلياة بل»: فجاوبه خادم الرب
 ، آمـن بـه وتغـري يف   أفضل منك ولكن املسيح الذي خلصين يريد أن خيلصك أيضاً

  .»سلوكك حىت ال لك يف جهنم

مرة تلو املـرة   وابتعد الشاب املضطرب رويداً رويداً عن خادم الرب، وتطلع إىل ورائه
  .حىت ابتلعه الليل

حياتنا اليوميـة   ولكن يف. ليس كل الناس خيتربون قصصاً وحوادثاً دراماتيكية مثل هذه
املذنبني إلينا  خرين ونسياا وعلينا أن نصلي ألجليدربنا املسيح على غفران ذنوب اآل

  .وتم بقساوة القلوب، وخندمهم إن قبلوا خدمتنا

اغْفر لَهم، لـأَنهم لَـا    يا أَبتاه،»: لقد صلى خملصنا ألجل قاتليه وهو على خشبة العار
  .(٢٤:٢٨لوقا (« يعلَمونَ ماذَا يفْعلُونَ

  :املسيح وهكذا يعيشونوهكذا يفكر أتباع 

  .(١٢:٢١رومية ) »لَا يغلبنك الشر بلِ اغْلبِ الشر بِالْخيرِ«

  .ألن احملبة أقوى من املوت والغفران أقدر من احلقد
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هلـذا   أيها القارئ العزيز إن تعمقت يف توضيحاتنا عن خالص املـسيح الحظـت أن  
 ة وغضب اهللا والدينونة، وبعدئذ يرشـدنا إىل أوالً خيلصنا من اخلطي: اخلالص وجهني
 فاملؤمن. فاخلالص من السلبيات غري كامل بل حيتاج إىل التكملة العملية. خدمات حمبته

  فهل خلصت حقاً؟. الناضج يسلك باحملبة واللطف والتأين والتواضع والسرور

  مخلصنا يأتي قريبًا  

هذه الـضعفات   ليست. نقصنا وبطالنناكلما نقترب من اهللا وخنترب حمبته ندرك ضعفنا و
لصلوات أكثر  عذراً لنا وال تسبب لنا عفواً يف اآلخرة بل باألحرى هذه األخطاء تدفعنا
  :بولس وإميان أقوى لنتغري فعالً يف جوهرنا، ونتواضع حسب قول اهللا إىل الرسول

  .(١٢:٩ورنثوس ك ٢(« تكْفيك نِعمتي، لأَنَّ قُّوتي في الضعف تكْملُ«

إمكانيـات   وهكذا نترقب عودة خملصنا يسوع املسيح لكي يستعلن مبجيئه الثاين كل
ينتظر بـل   واملسيحي ال يكون مؤمناً إن مل. فهذا ايء ايد هو هدف رجائنا. خالصه

  .يترقب ربه احملب

؟ حالـك  كيف»: جلس إسكايف مؤمن يصلح أحذية زبائنه فمر به أخ يف الروح وسأله
هـذا   أترقب املسيح منتظراً جميئـه، وجبانـب  »: فجاوبه االسكايف قائالً« وماذا تعمل؟

 أشتغل يف مهنيت وأنتظر الرب يـسوع اآليت، بـل  : فلم يقل. «الترقب أصلح األحذية
  بالعكس ألن اشتياق املؤمن إىل خملصه هو موضوع حياتنا؟
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أتباع املسيح عنـدما    ابتدأت يفإثناء جميء يسوع يف اد ستستعلن احلياة األبدية اليت
حقاً بل نعيش يف قوة  لن منوت. فاخلالص قد أشركنا يف حياة ربنا يسوع. قبلوه باإلميان

بل نتأكد من قيامـة   فليس ديننا متجهاً إىل هدف أو ساعة رهيبة نرجتف منها،. اإلجنيل
وعندما يـأيت  . ط أبداًتسق املؤمنني إىل حياة اهللا، ألن حمبة املسيح املنسكبة يف قلوبنا ال
لنا قوة اهللا الغالبة على اخلطية  ربنا يظهر أن خالصه ليس وقتياً بل سرمدياً، ألنه قد منح

   .واملوت والشيطان

فوق ضعفاتنا متجددين  فأثناء جميئه تتغري أجسادنا الفانية إىل عدم فساد، ونلبس جمد ربنا
فليس األكـل أو  . روحية يح إىل وحدةوسريبط فرح حمبة اهللا أتباع املس. جتديداً كامالً

اهللا مـع خملـصنا    الشرب أو الزواج هو هدف رجائنا يف اآلخرة بل احلياة يف حضور
  .املستترة اليوم يف قلوبنا عندئذ يظهر ملء نعمته، وتتبني اخلليقة اجلديدة. يسوع املسيح

ائهم يولولون كربي ولكن كل الذين مل يقبلوا الرب يسوع وخالصه املعد هلم سيظلون يف
حنن بأفـضل منـهم    لسنا. ألن أشعة قداسة الرب اآليت ستعلن خطاياهم جلياً. مرتعبني

وقبول موت الـرب   حسب طبيعتنا ولكن قد متت فينا الدينونة بواسطة اعترفانا بذنوبنا
فقـد تربرنـا    .يسوع النيايب عنا الذي رفع خطية العامل واحتمل دينونتنا من القـدوس 

  . احلسابوحتررنا من يوم

أفـواههم   سوف نرى يف اليوم اآلخري أن البعض سيتقدمون إىل رم والتـرانيم علـى  
 وهاتفني الجل حلول قوة الروح القدس. شاكرين خملصهم لعمل الفداء على الصليب
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 اسقُطي علَينا: للْجِبالِ يبتدئُونَ يقُولُونَ»: يف أجسادهم عربون اد اآليت، بيما اآلخرون
  .(٢٣:٣٠لوقا  اإلجنيل حسب البشري(« غَطِّينا: وللْآكَامِ

كـثرية، ألن   ليس أحد منهم يقدر أن حيتمل جمد الرب الذي سيدينهم بدون كلمـات 
. كخـرق باليـة   أعماهلم السيئة تظهر يف نوره تلقائياً وأعماهلم املزعومة صاحلة تظهـر 

لذلك ايتهم  .قرين خملصهم الوحيداخلالص اإلهلي كان معداً هلم فأمهلوه ورفضوه، حمت
الدينونة الرهيب  فيوم الفرح عند املخلصني سيصبح هلم يوم. اهلالك وندامتهم بال اية

  .اخلالص ألنه خميف هو الوقوع بني يدي اهللا الغاضب على كل رافضي

  تحب مخلصك يسوع هل  

  وتثبت في محبته

. اخلالص للعامل قد مت ص اهللا أدركت أنأيها األخ العزيز، إن تعمقت معنا يف نواحي خال
  .قوة الروح القدس وحيق جلميع الناس نيل هذا اخلالص العجيب وممارسته كل يوم يف

يتعلـق   هل أدركت أيضاً أن اخلالص بذاته ليس املوضوع يف هذا البحث بل كل مـا 
عـن   مفال تتكل. باإلميان واحلياة الروحية هو مبين على الشخص الفريد يسوع املسيح

  .اخلالص بالدرجة األوىل بل عن املخلص القدير ألن ال خالص إال باملسيح
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وقدرته حملو  هل اكتشفت حمبة يسوع وجالله ومسعت صوته احلنون؟ هل أدركت صربه
. طهارة وقداسة خطايا العامل؟ ال يستطيع إنسان أن يستقصي عظمة حمبة املسيح اململوءة

وأخلـى نفـسه    قيقة ابن العلي لكنه تواضع جداًقد مسى نفسه ابن اإلنسان وهو باحل
يـسوع   فمات. وجتسد لكي يولد إنسان واحد بال خطية مستحقاً أن يكفر عن اخلطاة

  .موت الكفارة ألجلنا لكي ننال حق التبين وتتمركز فينا قوة احلياة األبدية

ء وهو جالس السما مل يبق يف القرب بل قام منتصراً على املوت وصعد إىل. إن املسيح حي
يف احملبـة   عن ميني اهللا ويبث روحه القدوس إىل قلوب أتباعه ليعيشوا متحـدين معـه  
للخطـاة   منكرين أنفسهم ليخدموا مجيع الذين يقبلون خدمتهم كما كان رم خادمـاً 

ليسوع  فمن ال يشكره من يتباطأ ليكرس حياته له؟ اهللا العظيم قد دفع. وخملصاً للعصاة
لتعظـيم    السماء وعلى األرض عاملاً أن ابنه الوديع ال ولن يستعملهاحلي كل سلطان يف

  .نفسه بل خيلص الضالني اهلالكني وينجي من يريد النجاة

أكثـر مـن أب    تعال إىل خملصك، إنه يشتاق إليك: فإن مل تكن قد قبلته بعد فندعوك
وساهم يف  وإن كنت من احملفوظني يف رحاب املسيح فاشكره. ينتظر رجوع ابنه الضال

  .نشر بشرى اخلالص ألن التبشري هو شكر املفديني ملخلصهم احلبيب

 مسابقة الكتاب

 القراء األعزاء
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نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

 عـشر  امتحن نفسك وافحص تعمقك يف رسالة اخلالص وأجب على األسئلة األربعة
 رسل إلينا أجوبتك فنبعث لك جماناً كتاباً أو كاسيت آخر يثبتك يف خـالص أالتالية و
  .املسيح

 االختبارات املذكورة يف شهادات الشبيبة اليوم؟ ما هي أهم

 الرجوع إىل اهللا؟ ملاذا يليق وحيق لنا

 حلياتنا األدبية والروحية وماذا يعين هذا لنا؟ ما هو املقياس

 عتراف باخلطايا أمام اهللا؟األ ملاذا ال بد من

 العامل؟ كيف أمت اهللا خالص
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 هذا اخلالص التام يف اإلنسان؟ ما هو الطريق ليتحقق

 نفسك؟ كيف تتيقن من خالص

 اجلديدة النابعة من قلب املؤمن؟ ما هي الصلوات

 الغذاء الروحي لثباته يف اخلالص ومنوه يف احلياة الروحية؟ كيف يتناول املؤمن

 يف حياة املفديني بنسبة عالقتهم مع اآلخرين؟  العمليما هو الشعار

 العدو امتحان ثباتنا يف اخلالص؟ ملاذا تكون حمبة

 جميء املسيح ايد؟ كيف يظهر اخلالص يف

 املخلص واخلالص وماذا استنتجت من هذه احلقيقة؟ ما هي العالقة بني

 املسيح؟ وما هي اختباراتك مع خملصك؟ هل سلمت حياتك إىل

حصلت علـى   كانت شروحاتنا غري كافية ألسئلتك حول اخلالص وإن مل تكن قدإن 
الكامـل   وال تنس عنوانك. يقني اخلالص يف ذهنك فاكتب إلينا بالصراحة جنيبك بأمانة

  .وحنن يف انتظار رسالتك


