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  "يف ظاللِ الكلمة"برنامج 
 صباحاً بتوقيت غرينتش، على املوجة القصرية ٤:١٥يذاع أيام اإلثنني حىت اجلمعة، الساعة 

١٥،٥٣٥  
، ١١٠٧٢١٠٠رياض الصلح / ١١-٢٣٠٢.  ب.إذاعةُ صوت الغفران، ص: عنواننا الربيدي

  بريوت، لبنان
Web Site: www.arabicradio.org   

  
  يةُ السبعالعجائب الروح

  :الصفحة:                                 املُحتويات
  اخلُطَّة األعظم يف العامل

  اإلنفصال األعظم يف العامل
  املُعضلة األعظم يف العامل
  اإلعالنُ األعظم يف العامل
  القرار األعظم يف العامل
  اإلتجاه األعظم يف العامل

  القوة املُحركة األعظم يف العامل
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  العجيبةُ الروحيةُ اُألولَى يف الدُّنيا

  اخلُطَّة اَألعظَم يف العامل
يخبِرنا التاريخ واملوسوعات العامليةُ عن عجائبِ الدنيا السبع   

القدمية، مثل أهرام الفراعنة يف مصر، ومنارة اإلسكندرية، واجلنائن 
ائبِ الدنيا السبع احلديثة، ويخبِرنا التاريخ أيضاً عن عج. املُعلَّقة يف بابل

أما الكتاب املُقدس فيخبِرنا أنَّ . وعن عجائب الدنيا السبع الطبيعية
  .عجائب الدنيا السبع احلقيقية هي عجائب الدنيا السبع الروحية

. العجيبةُ الروحية األوىل يف الدنيا هي اخلُطَّة األعظم يف العـامل            
نَ هذا العامل بواسطة التليسكوب أو امليكروسـكوب        إنَّ الذين يراقبو  

فاخلُطَّةُ والنظـام   . حيتارونَ من اخلُطَّة العجيبة والنظام املُدهش يف عاملنا       
اللذين نراهما يف اُألمور الكبرية والصغرية يف هذا العامل هما رائعـني،            

 يف العامل الكبري الذي     فعندما تنظُر إىل اخلُطَّة العجيبة    . مجيلني، ومعقَّدين 
تراه من خالل التليسكوب ويف العامل الصغري الذي تراه مـن خـاللِ             
           جـدد أن هذا العامل ومن اإلميان لكي تعتق كعوِزامليكروسكوب، سي
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بالصدفة، أكثر مما سيعوِزك من اإلميان لتعتقد أن هناك مهندساً وخالقاً           
    يف عامل ونَ أن اخلُطَّةَ العجيبة الـيت         . نالكُلِّ ما نراهدإن أهلَ اإلميان يعتق

  . نالحظُها يف هذا العالَم هي مبثابة توقيعِ اِهللا املكتوب على لوحة خليقته
ومن . إنَّ اَهللا هو مهندس وخالق هذا العامل، وخالقي وخالقُك          

         تعمأن ِهللا قصداً م نؤماهللا أن ن داً مـن كُـلِّ مـا    اإلنسجام مع طبيعة
وبني كُلِّ خطَط العامل، اخلُطَّةُ األعظَم هي اخلُطَّـةُ         . يخطِّطُ له وخيلُقُه  

إن تعريف القاموس   . الفريدة اليت وضعها اُهللا حلَياة كُلِّ إنسان بِمفرده       
الفرادة، أو فرديةُ شخصٍ ما اليت تميزه عن كُـلِّ          : هو" نفس"لكلمة  

يف الكتابِ املُقدس، يطرح الـرب يـسوع املـسيح          ." شخصٍ آخر 
ما ينتفع اإلنسانُ لو ربِح العاملَ كُلَّه وخِسر نفـسه؟          : "السؤالني التاليني 

لقد خلَقَنا اُهللا القَـدير ذوي      " أو ماذا يعطي اإلنسانُ فداًء عن نفِسه؟      
.  بشري آخـر علـى األرض      فَرادة تميز كُلَّ واحد منا عن كُلِّ كائنٍ       

ويخبِرنا يسوع أنه علينا أن ال نضحي بنفِسنا احلقيقية أو باهلوية الفردية   
  . املُعطاة لنا من اهللا، حتى ولو كُنا سنربح العامل بأسرِه
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إنَّ مفتاح لُغزِ خطَّتنا وفرديتنا هو أن كُلَّ شخصٍ من الـستة              
ن يعيشونَ على األرضِ اآلن، لديه بصمات فريدة،        مليارات نسمة، الذي  

فهنـاك سـتة    . (DNA)وخامةُ صوت فريدة، وخصائص وِراثيةٌ فريدة       
. مليارات نسمة على أرضنا اليوم، وكُلُّ واحد منهم له بصمته الفَرِيدة          

الـستة  إن التصريح الكتايب العميق بأنَّ ِهللا خطَّة فريدة لكُلِّ فرد مـن             
مليارات نسمة الذي يعيشون على األرض اليوم، وكان له خطَّة فريدة           
             ـنطَّة لكلٍّ مهكذا خ يكونُ له لكُلٍّ من الذين عاشوا قبلَنا، وسوف
الذين سيعيشونَ بعدنا، هو مبثابة واحدة من عجائب الـدنيا الـسبع            

  . الروحية
،     ٥: ١يا ،     إرم١٦: ١٣٩،     مزمور ٣٦،٣٧: ٨مرقُس 

   ١،٢: ١٢رومية 
  

  العجيبةُ الروحية الثانية يف الدُّنيا
  األعظم يف العامل) أو الطَّالق(اإلنفصال 
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كيف يمكن أن يكونَ هناك إلـه، أو نظـام أو           "قد تتساءلُ،     
خطَّةٌ، وراَء عاملٍ مثل عاملنا اململوء باإلحنراف، والطالق، والعـائالت          

ة، والقتل، واألسلحة النووية والبِيولوجيـة للـدمار        املُفكَّكَة، واجلرمي 
الشامل، واحلُروب، والالجِئني، والشغب، واألمـراض املُستعـصية،        
وسائر املشاكل املُرعبة واملُربِكة اليت تغمرنا؟ فإن كانَ لدى اهللا خطَّـةٌ            

من األمل الـذي    لكُلِّ شيء ولكلِّ فرد، فلماذا ميتلئ عاملُنا بذلك النوعٍ          
يبدو ناتجاً عن الفوضى واملُصادفَة؟ وملاذا يوجد يف هذا العامل كثريونُ           

" متألِّمون ومحبطُون ومشوشون ومنبوذون ومستوحدون ومكتئبـون؟      
ولن جتد نظرةً أكثر واقعيـةً      . جييب الكتاب املقدس على هذه األسئلة     

األسئلة يف أي مكان آخـر، كمـا        للحياة، وأجوبةً أفضل على هذه      
  .ستجدها يف كلمة اهللا

يعلِّمين الكتاب املقدس أنَّ اَهللا يريدين أن أحيا بِطَرِيقة تتناغم مع             
خطَّته حليايت، ولكن اَهللا أعطَاين أيضاً احلُريةَ باختيارِ أو رفض العالقـةَ            

 أن أستخدم هـذه احلُريـة الـيت         وأنا أستطيع . مع اهللا وخطته لحيايت   
أعطاين إياها اهللا لكي أعيش على طريقتي بأنانية، فأعمل مـا أشـاء،             
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فأنا أستطيع أن أُطلِّق أو أفصلَ نفِسي عنِ اهللا         . وأُعلن إستقاليل عن اهللا   
  .وعن خطته حليايت

          إلت ةيرة أن اَهللا خلَقَنا ذوي حإنَّ احلقيقةَ الصعب    ـاراخلَي خـاذ
اخلاطيَء بأن نفصلَ أنفُسنا عن خالقنا وعن خطَّته لحياتنا، جيعلُ مـن            
هذا اإلنفصال بيننا وبني اهللا اإلنفصال األعظم يف العامل، وواحداً مـن            

ومصاحلةُ هذا اإلنفصال هـي جـوهر       . عجائبِ الدنيا السبع الروحية   
  . اإلجنيل

: ١،     رومية ١٩: ٣،     يوحنا ٦: ٥٣ ،     إشعياء٣تكوين 
  ٢٣: ٣؛٢٤،٢٦،٢٨
  

  العجيبةُ الروحية الثالثة يف الدنيا
  املُعضلَة األعظَم يف العامل

إن اَهللا املُعلَن يف الكتاب املقدس، والذي جوهره احملبةُ الكاملَة،            
 املقدس هـو    ولكن اَهللا يف الكتاب   . يتشوق إىل عالقة حب مع أوالده     

إنَّ الوصف الكتايب لشخصية    . أيضاً إله قُدوس، وجوهره العدلُ الكامل     
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اهللا يعطينا معياراً مطلَقاً نستطيع من خالله قياس الصواب من اخلطأ يف            
فال جمالَ إلله محب وقُدوس أن يتجاهلَ اإلنفصال األعظَـم يف           . عاملنا
  . العامل

. ب السماوي الكامل طريقةٌ معينة يواجِه ا معضلَةً مـا         ولآل  
. فبطريقة ما، يواجِه اُهللا معضلَةً مشابِهة لليت يواجِهها الكثري من األهلِ          

فعندما نرغب حنن كأهلٍ أن تكونَ لدينا عالقةُ حمبـة مـع أوالدنـا              
  نا املُتمرألوالد ظهِرن ين، كيفدةَ والقُبول غري املشروطني، املُتمرين احملبد

  دونَ أن ننتهِك مبادئ إميانِنا وتعليمنا ألوالدنا عن اخلطأ والصواب؟
           احلب هطبيعت إهلُنا، الذي جوهر يعطيست لَة، كيفاثمم وبطريقة

          ه، أن يتجاوبمع جوهرِ طبيعت جِمنسلُ والعدلُ الكامل، وهو مالكام
خدمتنا له وحنن يف حالة االنفصالِ عنه؟ هذه هي املُعضلَةُ األعظـم            مع  

  . يف العامل، وهي واحدةٌ من عجائب الدنيا السبع الروحية
-٥: ١٢،     عربانيني ٢٤-١١: ١٥،     لوقا ١٣-٨: ٣تكوين 

  ١٩،٢٠: ٣،     رؤيا١١
  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

 

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

   ٨

  العجيبةُ الروحيةُ الرابعة يف الدُّنيا
   يف العاملاإلعالنُ األعظَم

إنَّ اإلعالنَ األعظَم يف العامل هو اإلعالنُ املبدئي يف الكتـاب             
املقدس، الذي يبشرنا باخلَبرِ السار أن اَهللا وجد حالً للمعضلَة األعظَم           

فسوف جتـد   ! يف العامل، وأنه دبر مصاحلةً لالنفصالِ األعظَم يف العامل        
إلعالنَ األعظَم عن يسوع، أنه عندما مـات        يف قلبِ الكتابِ املقدس ا    

فعندما مات على الصليب، كان     . على الصليب، كان إبن اِهللا الوحيد     
يقدم حلَّ اِهللا الوحيد للخطية يف هذا العامل الشرير املُنحرِف واملُتـألِّم،            

  .وخالص اهللا الوحيد للجنسِ البشري بطريقة شخصية
 املُقدس هي اخلرب السار، أنه عنـدما مـات          إن رسالةَ الكتابِ    

             ـهه الكاملـة وعدلتمع حمب اُهللا أمراً ينسجِم على الصليب، متَّم يسوع
فعندما مات يسوع على الصليب، وضع اُهللا على إبنِه احلبيب          . الكامل

 الوحيد كُلَّ القصاص أو العقَاب الذي نستحقُّه حنن البشر املُتمـردين          
ولقد عبـر اُهللا    . ذه الطريقة، طبق اُهللا عدلَه وأرضاه     . بسبب خطايانا 

           على الصليب، واألهـم يسوع لة عندما ماتالكام هتبالتأكيد عن حمب
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              نـا الطريـقأمام على الصليب فتح همبوت من كُلِّ شيء هو أنَّ يسوع
  .الوحيد حنو مصاحلَتنا عن اإلنفصال مع اهللا

              عن جوهر وزخم إعالنِـه ا يسوع رهي الطريقةَ اليت عب هذه
ألنه هكذا أحب اُهللا العالَم حتى بذلَ إبنه الوحيد، لكـي ال            : "العظيم

إنَّ اإلعالنَ األعظَم   ." يهلك كُلُّ من يؤمن به بل تكونُ له احلياةُ األبدية         
يح العجيبةَ الروحيـةَ األهـم يف       يف العاملِ جيعلُ من صليبِ يسوع املس      

  .الدنيا
،     ٥: ٥٣،     إشعياء ٢٨: ٢٠،     مىت ٢١-١٤: ٣يوحنا 

  ،٢٤: ٢بطرس ١
  .٢١-١٨: ٥كورنثوس ٢

  
  العجيبة الروحية اخلامسة يف الدُّنيا

  القرار األعظَم يف العامل
              لنا عندما قال أن كُلَّ واحـد األعظم القرار يسوع حلقد أوض

فبعد أن قالَ يسوع    . ليه أن يؤمن شخصياً باإلعالن األعظم يف العامل       ع
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الذي يؤمن به ال    "أنه املُخلِّص الوحيد املُرسل من اهللا، قالَ عن نفِسه،          
  ." هذه هي الدينونة… يدان، والذي ال يؤمن قد دين، ألنه مل يؤمن

الن يسوع، هو القرار األعظَـم يف       إنَّ إتخاذَ القرار باإلميان بإع      
العامل، ألنه حبسبِ قولِ يسوع، إذا آمنا بإعالنِه، نكونُ قد وجدنا حالً            

ولكن إن مل نؤمن به ندان ألننا مل        . ملُشكلَة خطيتنا اليت فصلتنا عنِ اهللا     
ميان بإعالن  فإن كانَ قَرارنا باإل   . نؤمن باخلَبرِ السار الذي أعلَنه يسوع     

يسوع هو الذي يصنع الفَرق بني دينونتنا األبدية وبني خالصنا، عندها           
يكونُ القرار باإلميان أو عدمِ اإلميان هو القـرار األعظـم يف العـامل،             

  .وواحد من العجائب الروحية السبع يف الدنيا
،     رومية ٣٢-٣٠: ١٦؛     أعمال ١٢: ١؛ ١٩-١٦: ٣يوحنا 

١٠ ،٩: ١٠  
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  العجيبةُ الروحيةُ السادسة يف الدُّنيا
  اإلتجاه األعظَم يف العامل

   على نفِسك حقد تطر ،يقلَ املَنطمعي التسلس تابِعت إن كُنت
كيف أستطيع أن أعرِف مىت إتخذت القرار األعظم يف "هذا السؤال، 

إن روح ." إتبعين: "ندما قالأجابك يسوع على هذا السؤال ع" العامل؟
إتبعنِي "العهد الذي قطعه يسوع مع الذي إعترفوا باإلميان به كان، 

عين"وكأنَّ يسوع يقول، " …فأجعلَكإتب .كهذا دور .وأنا سأجعلُك .
." هذه مسؤولييت. وأنا سأجعلُك. هذه مسؤوليتك. إتبعين. هذا دوري

عبريي اخلاص عن العقد الشفَوي الذي به هذه اجلُمل القصرية هي ت
  .إفتتح يسوع الرحلَةَ الروحية للّذينِ تبِعوه

           ه، فلو كانَ بإمكاناعببيسوع وبات ذُ القَرار باإلميانخعندما تت
             سنةً، كُنـت شرِينع بعد تكونُ تعملُه ما سوف لك ظهِرهم أن يأحد

فالذي يبدو مستحيالً لك يف بِداية رحلة إميانِك،        . سوف تشعر بالرهبة  
           نؤمورِه عندما تدائماً بِد يقوم سوف ناً، ألنَّ يسوعمكيكونُ م سوف

  . به وتتعهد بأن تصبِح تلميذاً حقيقياً ليسوع وتتبعه
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عندما مسع الناس الذي قالوا ليسوع أم يؤمنون به، عنـدما             
  عين"يقولُ  مسعوهم يسوع        "إتباهالعهد الذي حتد ما فكَّروا بذلكوعند ،

أن يتخذُوه، سرعانَ ما اكتشفوا أن إتباع يسوع كان يعين أنَّ علـيهم       
أن يرجِعوا عن خطَاياهم، وأن يسلِّموا حياتهم بِدون شروط ليـسوع           

هم يؤمنـونَ بـه، مل      كثريونَ من الذين أخبروا يسوع أن     . وأن يتبعوه 
يكُونوا مستعدين لتفعيلِ إميانِهِم باإلستسالم ليسوع بـدون شـروط          

  . وباتباعه حبسبِ شروطه
على أية حال، فإنَّ األقلِّيةَ املُلتزِمة اليت تعهدت باإلميان بيسوع            

 احلقيقيني حقَّقُـوا    إن تالميذَ يسوع املسيح   . وباتباعه، حقَّقت إكتشافاً  
إكتشافاً مثرياً أنَّ إتباع يسوع أعطَى لحياتهم معىن، وتعريفاً، وإتجاهاً،          

فأولئك األشخاص الذين يعترِفُونَ باإلميـان بِيـسوع        . وقصداً، وقيمة 
ويريدونَ أن يلتزِموا بإتباعه، سوف يكتشفُونَ دائماً أن إتجاه إتبـاع           

  . يسوع هو اإلتجاه األعظَم يف العامل
إذا راقبت بإنتباه التغيريات اجلذرية يف حياة الـذين يعترِفـون             

باإلميان بِيسوع ويتبعونه بِحق، وبني غيابِ أي تغيِريٍ يف حياة الـذين            
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 يعترِفُون باإلميان بيسوع ولكنهم ال يتبعونه بِحق، فسيتضح لـك أنَّ          
إتجاه إتباعِ يسوع هو عجيبةٌ روحيةٌ حيويةٌ أُخرى من عجائبِ الدنيا           

إن اإلتجاه األعظم يف حياتك سوف يكونُ إتجـاه إتبـاعِ           . الروحية
  .يسوع
،     لوقا ٣٥-٣٠: ٨،     يوحنا ٦، ٥: ١،     رؤيا ١٩: ٤مىت 

١١-١: ٥  
  

  نياالعجيبةُ ا لروحيةُ السابعةُ يف الدُّ
  القُوة املُحركة األعظَم يف العامل

رغم أنَّ موت يسوع املسيح هو أهم عجيبة روحية يف العامل،   
فاحلقيقةُ األكثر إثارةً لإلهتمام عن يسوع املسيح يف العهد اجلديد  هي 
: ذلك اخلرب السار، الذي حبسبِ سفرِ األعمال، كرز به الرسلُ مجيعاً

 من املوتيسوع املسيح قام!  
وهو . فاملسيح القائم من األموات حييا يف تالميذه احلقيقيني  

واملسيح احلي هو أيضاً مصدر . املسؤولُ عن كُلِّ التغيريات يف حياتهِم
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. القوة املسؤول عن تأثري تالميذه على العاملِ أمجع ويف كُلِّ جِيل
الذي حييا حياته يف تالميذه احلقيقيني ومن فاملسيح القائم من املوت، و

فحقيقةُ كون املسيح . خاللهم، هو القُوةُ املُحركة األعظم يف العامل
القائم من املوت يرغب بأن حييا حياته يف حياة أشخاصٍ مثلي ومثلَك، 

  .هي واحدةٌ من عجائبِ الدنيا الروحية السبع
ذين خيتبِرونَ هذه القوةَّ املُحركة حبسبِ يسوع، أولئك ال  

فإن مل يسبِق لك أنك ولدت من جديد، . يكونون قد ولدوا من جديد
إتخذْ القرار أن تؤمن بيسوع املسيح وأن  تلتزِم بالتحرك حنو اإلتجاه 

كباعِ يسوع، فهذا دوربِهاتني اخلُطوتني . العظيم يف إت عندما تقوم
امتني، سوف تكتشف أن املسيح احلي القائم من املوت سوف يوجه اهل

. سلِّم حياتك لقيادته وإتجاهه. حياتك، وهذا هو دوره ووعده
وسوف تسترد أيضاً تلك . وبتوقيته وبطريقته، سوف تولد من جديد
يحها اُهللا دائماً لكاخلطَّةَ العظيمة اليت أرادات . وستكونُ هذه اخلُطَّةُ لك

  .اخلُطَّةَ األعظم يف الدنيا
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   كحيات ه، وعندما تعيشاعببيسوع وبات باإلميان عندما تلتزم
. بانسجامٍ مع خطة اهللا حلياتك، لن يكونٌ أحد مثلَك على األرض

. ف مجيلواحلياةُ اليت حتياها كَتابعٍ ليسوع املسيح ستكونُ مميزةً باختال
ومجالُ إختالف حياتك اجلديدة يف املسيح سوف يفوق بأضعاف مجالَ 
إختالف بصمات أصابِعك، وخامة صوتك، وخصائصك الوِراثية 

(DNA)  .  
هل تريد أن تولَد من جديد؟ هل أنت مستعد التخاذ القرارِ   

باإلعالن نؤمالعظيم ليسوع املسيح؟ وهل األعظم يف العامل، أي أن ت 
 كأن رتليسوع؟ هل قر وطرش ونبِد كاتيح سلِّمبأن ت براغ أنت
تريد اآلنَ أن تلتزِم باالتجاه إلتباعِ يسوع؟ إذا أردت أن تبدأَ رحلَةَ 
اإلميان الروحية مع يسوع، صلِّ بإخالص ومن كُلِّ قلبِك هذه الصالة 

  : هللا
أيها اآلب السماوي املُحب، أنا أعترِف أنين خاطئٌ، وأنا أتخذُ   

أنا أثق بإميان مبوته على الصليب . اآلن إبنك يسوع املسيح مخلِّصاً يل
وأنا اآلن أترك كُلَّ خطاياي وأرجِع . لغفران كُلِّ خطية من خطاياي
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وها أنا يف . ت منفصالً عنكأُريد أن أتصاحلَ معك بعد أن كُن. عنها
هذا املكان ويف هذه اللحظة أُعلن أن يسوع املسيح هو ربي 

إجعلْ . ومخلِّصي، وأنا أُسلِّم حيايت بِدون شروط لقيادته وتوجيهِه
حيايت تنسجم بالتمام مع تلك اخلطَّة العظيمة اليت أردتها أنت دائماً 

 أتبع إبنك يسوع املسيح، أن أعتمد على قوته ساعدين بينما. لحيايت
كد ه، وأن أحيالطَتهذا اخلالص األبدي . وس كراً على توفريِكش

  ." العظيم يل، آمني
: ٢؛ ٦: ١،     فيليب ٣:٣-٢٢: ١بطرس ١،     ٨-٣: ٣يوحنا 

  ١٠-٨: ٢،     أفسس١٣
  

خر عن ذلك، مثَّ إتصلْ إذا صلَّيت هذه الصالة، أخبِر أحداً آ  
فلدينا املزيد من الكُتيبات الروحية اليت تساعدك على السريِ يف . بِنا

  .رحلة إميانِك وإتباعك ليسوع املسيح
   ١٣-٨: ١٠،     رومية ٢١: ٢أعمال 
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، ١١٠٧٢١٠٠رياض الصلح / ١١-٢٣٠٢.  ب.إذاعةُ صوت الغفران، ص: عنواننا الربيدي 
  وت، لبنانبري
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