ﻫﻞ َﺣ َﺪ َﺙ ﺃﻥ َ
ﺃﺭﺍﻙ ﺃﺣ ٌﺪ ً
ﻗﺒﻼ  -ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ
ﺭﺍﺳــــﺦ ﺃﻧﻚ
ﺑﻴﻘﻴﻦ
– ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ
ٍ
ٍ
ﺳـــﺘﺬﻫﺐ ﻟﻠﺴـــــــﻤﺎء ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻮﺕ؟

ﺍﻹﻧﺠـــﻴﻞ
ﺑﺎ ﺷ
ﻬ
ﺎ
ﳌﺪﻳﻮ ﺩﺓ
ﺗﻢ ﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

إن كلمة إنجيل معناها «أخباراً مُســـــِ َّر ًة» .إنها األخبار الســــــارة عن
كيفية حصولك علي عالقة شخصية ،مبنية علي المحبة ،مع اهلل ...عالقة
معني وهدفاً لك في هذه الحياة ،وفي نفس الوقت تمنحك اليقين
تعطي
ً
الراسخ بأنك ســــتقضي األبدية بكاملها معه في الســــــماء .
كثيرين من الناس اليوم َّ
َ
يدعون بأنهم يكرزون باإلنجيل ،ومع ذلك
إن
لكل منهم رســـــالة تختلف عن اآلخر.
عرش
فإنه من الواضح أن ٍ

توب و

على
ح
ع املسي تك !
حيا
ض

أعتمد!

صليبك

أحمل
ر نفسك و سـوع!
أنك
أتبع ي
و

حتول من حياة اخلطية
وأجته ألى اهلل !
قدم أ
ق
ر
ا
ر
وألتزا
م
ش
خص
ى
ل
لم
س
ي
ح
!

عل ا

أج

تقدم لأل

ل
تأخذ
ا
مل
حيات سيح
فى
ك!

ملس

ة!
ياتك
ح
أجته ب سيح !
امل

نحو

ك!

حليات

ردد صالة اخلاطى!

٢

__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

تام أنك
مت ت َ َّوا ً في هذه اللحظة ،هل تعرف،
 - ٣إذا َّ
ٍ
بيقني ٍ
ســــــتذهب إلى الســــــماء؟

ق

د
م الدع
و
ة
ل
ل
م
ألى ق سيح
ل
ي
أ
ت
ى
لبك !

لماذا نستمع للعديد من الرســــائل المختلفة اليوم؟ هل هناك أكثر من
إنجيل؟ ما هو ،تحديداً« ،اإلنجيل» طبقاً للكتاب المق ّدس؟
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

مت الليلة ووقفت أمام اهلل ،وسمعته يســـألك :
 - ٢إذا َّ
ملاذا تعتقد أنني ســأســـمح لك بدخول ســـــمائي»؟ ترى مباذا
ســـت ُِجي ُب ُه؟
__________________________________________________

مام وأعترف
باملسيح عالني

يح

__________________________________________________
__________________________________________________

K LIFE

ربا”

- ١ما ذا ســــــمعت بخصوص اإلجنيل؟

__________________________________________________

__________________________________________________

سلم قلبك للة!

صلى

ثالث أســــــــئل ٍة
قبل أن نبدأ ،هل جتيب علي
ِ
ملســـــاعدتنا؟

(Ronald R. Shea) © 1988

q

ذاهب إلى الســــماء
بأني
ٌ
نعـم ،أنا متيقن متاما ً ّ

q

ذاهب إلي الســـماء
بأني
ٌ
كال ،أنا غير متأكد ّ ٪١٠٠

٣

ٌ
انفصال عن اهلل

الخطية

الســــــــــــــارة عن كيفية اسـتعادة عالقة
لكي نتمكن من فهم األخبار
ّ
ً
الشــــــركة بين اهلل واإلنســــــــان ،البد للمرء أن يدرك أوال كيف
انهارت تلك العالقة وتصدعت .
إن كلمة اهلل تعلمنا إن:

اجلميع أخطأوا وأعوزهم مجد اهلل

رومية ٢٣:٣

ونحن أموات باخلطايا

أفسس ٥:٢

ٌ
خاطئ (غير طاهر
(طاهر روحياً) بينما اإلنســـــــــان
قدوس
إن اهلل
ٌ
ٌ
ً
ً
ً
روحيا) .تماما كما ال يمكن لإلنسان الصحيح بدنيا أن يستحسن الوجود
متعفن وآخ ٍذ في التحلل .هكذا فإن اهلل القدوس
ميت
بقرب جثة
حيوان ٍ
ٍ
ٍ
الكامل ال يمكنه أن يدع إنساناً خاطئاً ،يعوزه الكمال ،يتواجد في محضرة
األنســان ميت فى خطاياة

نتيجة الخطية واضحة :

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

إشـــــعياء ٢: ٥٩

حاجز يفصل
الخطية تخ ِل ُق
ٍ
اإلنســــــان عن اهلل

اهلل قدوس

)ال يطيق األثم(

حيوان ميت متعفن

حـ

ــ
ـــــــــــاجز الخطيـــــة

أنسان خاطىء

)غير طاهر روحيا(

أنسـان نظيف بدنياإ
٤

ِ
قدوس (ال يطيق األثم) وهو غير محدو ٍد .وعلي هذا فقداسته
اهلل
ٌ
ُ
هي ِ«قداسة مطلقة» وبال حدو ٍد! بالتالي ،فأصغر خطية ت َع ُّد
بمثابة َت َع ٍد ال محدو ٍد ضده .لذلك يُ َعلِّم الكتاب المقدس بأنَّه حتى
«أقل» أو «أصغر» خطية هي كافية لفصل اإلنســـــــــــان أبدياً
ِ
عن اهلل .ال يمكن هلل أن يسمح للخطية بالتواجد في حضرته .

٥

مجهودات اإلنســــان عديمة النفع!

ما أكثر محاوالت اإلنسان وسعيه الدؤوب وتفكيره المستمر إليجاد
وسيلة يعبر من خاللها هذا الحاجز الذي يفصله عن اهلل .لقد حاول
هدم ذلك الجدار بواسطة المعمودية ،األعمال الحســـنة ،محبة القريب،
المواظبة علي األســـــرار الكنسية ،االرتباط بأحد الكنائس أو الطوائف
الدينية ،إلخ ...لكن الكتاب المقدس يؤكد علي أنه ال يمكن لعمل اإلنسان
الخاطئ ،مهما كانت جودة هذا العمل ،أن يهدم سياج الخطية الذي
يفصل اهلل القدوس عن اإلنسان الخاطئ
0

(١كورنثوس( ٤ -١ :١٥

اهلل

ســ
ـ ـ ــ
ــ ـ ـ
ــــ

يســوع المســيح

اج
ــ ي

محبـة القريب

وأعرفكم أيها األخوة باإلجنيل الذي بشـــرتكم
ّ
أن
به ،وقبلتموه وتقومون فيه ،وبه أيضا ً تخلصونَّ ...
املســــيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب ،وأنَّه
ِ
ن ،وأنَّه قام في اليوم الثالث حســــــب ُ
الكتِب.
دُف َ

األنجيل هو أن يسـوع
المسـيح مات من أجـل
خطايانا وقام من الموت
ألجـل تبريرنا .

المعمودية

حضور
الكنيسـة

اإلنجــيل

َّ
إن كلمة «إنجيل» تعني خبراً ســـــاراً .وألننا ال نســتطيع البتّة أن
نقترب من محضر اهلل في خطايانا ،فقد أرسل اهلل يســــوع ليموت ألجل
خطايانا ،وبعدئ ٍذ أقامه من األموات في اليوم الثالث.

حفظ الوصـايا العشـر

خط
أل
يـــ

٦

ــة
ــ

المواظبة على
األسرار الكنسية

يقول الكتاب المقدس:
وقد صرنا كلنا كَ نَ ِ
دة ٍ (كخرقة الحائض) ك ُّ
ل
س وكثوب ِع َّ
ج ٍ
أعما ِ
إشـــــعياء ٦:٦٤
برنا
ل ّ
الخطية من خالل أعمالك الشخصية هي قطعاً
إن محاولتك ألن تمحو
ِ
متسخ باستخدام خرقة قذرة مليئة
بال فائدة ،تماماً كمحاولة غسل وجه
ٍ
بالدهون! إنه ال يوجد في طائل اإلنسان (مهما حاول) أي شئ باستطاعته
فعله لمحو حاجز الخطية الذي يفصله عن اهلل( .راجع أيضاً هذه الشواهد
الكتابية :حجي  ،١٤-١٢:٢لوقا  ،١٤-١٠:١٨رومية -٢٧:٣ ،٢٠:٣
 ٥:٤ ، ٣٨و غالطية  ١١-١٠:٣و (٢١

ال

األنسـان
حـاجــــز

خ
ط ي ـة

َه َد َم يســــــــــوع حاجز الخطية بموته ألجل
.خطايانا ،وقيامته ً
ثانية من الموت

كثيرون يؤمنون بصدق بأن يســـوع مات وأنه قا َم ً
ثانية من الموت،
َ
«مات ألجل
ولكن ماذا يعني الكتاب المقدس تحديداً بكون يســــوع قد
خطايانا»؟
وكيف هدم موته الحاجز الفاصل بين اهلل واإلنســـــــان؟

٧

المشــــكلة:

البد هلل من أن يدين الخطاة

ٌ
َ
محالة من أن
وعادل ،فال
قدوس
يخبرنا الكتاب المقدس بأن اهلل ،لكونه
ٌ
يدين الخطاة .
ٍ
ٍ
ال يَغ َُّر ُ
باطل ،ألنه بسبب هذه األمور يأتي غضب
بكالم
د
م أح ٌ
ك ْ
أفسس ٦:٥
اهلل علي أبناء املعصية.
َن من الســــــماء علي جميع فجور الناس
َّ
ألن غضب اهلل مُعل ٌ
رومية ١٨:١
وإثمهم.

الخطوة األولى :اإلحتســــــاب

شخص ِه
َح َم َل المســــيح خطايانا في
ِ
إن الخطوة األولي التي تتعلق بفداء الجنس البشري كانت تقتضي أن
ِ
يحمل المســـيح يسوع خطايا العالم في جســــده علي الصليب .حينما
ِ
ُعل َق يســــوع علي الصليب ،أخذ اهلل جميع خطايا العالم (في الماضي
والحاضر والمستقبل) ووضعها (احتســــبها) علي المســــــيح .
ِ
إثم (خطية) جميعنا
عليه (علي يســـــــوع)
ع
والرب َ
وض َ
َ

اشعياء ٦:٥٣

نفسه ُ خطايانا في جسده ِ علي اخلشـــبة.
الذي حملَ َّ
هو ُ

بطرس األولى ٢٤:٢

ألنَّه ُ(اهلل اآلب) جعل الذي لم يعرف خطي ًة(يسوع املسيح) ،خطي ًة
ِ
اهلل ِ
فيه.
بر
نحن
لنصير
ألجلِنا
ُ
َّ
َ

كورنثوس الثانية ٢١:٥

فى محكمة السـماء صرح واعلن بأن يسـوع مذنب بجميع خطايا البشـرية

اهلل يدين الخطية
بشـدة

۸

إن عدل اهلل يتطلب َّ
أن اإلنســــان البد أن يحاسب علي الذنوب التي
قد اقترفها تجاه اهلل القدوس ،بأن يتحمل دينونة اهلل األبدية( .من فضلك
راجع أيضاً ٢ :تســـــالونيكي  ،٩-٨:١متى  ،٤٦:٢٥رؤيا .)١٠:٢٠
أمّا كيف حررنا المسيح من غضب اهلل بواســـــــطة موته ،فيمكن
خطوات ثالث .
إيضاحه من خالل
ٍ

مذنب بسبب خطايا
البشـرية

وبما أنه يتحتم أن يقتص اهلل من كل من يحمل خطية ،فمن هو اآلن
ص اهللُ من ُه؟
الذي َس َي ْق َت ُّ

۹

الثالثة:الترضية،السدادْ (الكفارة(
اخلطوة
َ

الخطوة الثانية :النيابة
مات المســــيح نيابة عنا

موت املسيح دفع بالكامل استحقاقات خطايانا
ُم ْ
شـبعا ً بذلك مطاليب غضب اهلل العادل

ُرض َي عدل
ألن يســــوع قد مات في مكاننا ،ألجل خطايانا ،فقد اســت ِ
اهلل بالكامل .لقد دفع يســوع عن قصاص جميع ذنوب البشرية .وعلي
إنســـان يختار قبول هذه الفدية فلن يحتاج البتة (علي وجه
هذا فأ ُّي
ٍ
َ
حُ
ْص َّب ِقصاصا ً
اإلطالق)
ن
ي
أن
َم
ت
امل
من
الذي
األبدي
اهلل
غضب
يختبر
أن
َ َ
.لذنوب البشرية.
َ
بالح َزن .إن جعل(اهلل اآلب) نفسه
ـــر بأن
يســـحق ُه َ
َّ
أما الرب َف ُس َّ
تعب نفســــ ِه يرى ويشــبع.
من
...
إثم
المسيح)ذبيحة
(يسوع
ِ
اشعياء ١١ - ١٠ :٥٣
الخل قال« :قد أُ َ
فلما أخذ يســـوع َّ
كمل»َ .
رأس ُه وأسلَ َم.
ون َك َ
س َ
يوحنا ٣٠ :١٩
الروح.
َ
إ َّن عبارة «قد أكمل» هي في الواقع عبارة «قانونية»كانت تســـتخدم
في روما في زمن املســـيح في حالة الســـداد الكامل للدين (كيتل،
اجمللد الثامن صفحة  ٥٧و  .)٦٠وحينما صرخ يسوع تلك العبارة قبيل
موته فإنه كان يشـــير إلى أنه قد أمت َّ دفع مستحقات اخلطية بصورة
أُنظر أيضا ً كولوسي ١٤ – ١٣ :٢
كاملة نهائية.

وحيث كان من المحتم أن يدين اهلل كل من يحمل خطية ،فقد َّ
صب اهلل
غضبه علي يســـــــوع نيابة عنا ،وهكذا صار يســـــوع «بديال عنا»
ِ
َح َم َل قصاص خطايانا ومات بدال عنا

ِ
ِ
ألجل معاصينا ،مسحوقٌ
تأديب
ألجل آثامِنا
ح
وهو مجرو ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
داته) ُ
شــــفينا
بجل َ َ
ســــــالمنا عليه ،وَب ِ ُ
حب ُ ِره ( َ
اشعياء ٥:٥٣
و نحو الساعة التاسعة صرخ يســـوع بصوت عظيم قائال ً
»إلهي ،إلهي ملاذا تركتني؟ «

متى ٤٦:٢٧
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وهكذا ،فقد هدم يســوع الجدار الفاصل بين اهلل واإلنســـــــان من
خالل تسديده لمستحقات خطايانا بواسطة موته علي الصليب
كيف ميكن ملوت املســـيح أن يُ َع َّد وافيا ً لسداد ليس فقط مستحقات
خطايانا اآلن ،بل خطايا جميع البشر في كل العصور؟ ذلك ألنه ...

١١

ﻳﺴـﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﷲ

ﻳﺴـــﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﷲ! ﺇﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﺯﻝ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻵﺏ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ! ﻟﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﺇﻧﺴـــﺎﻧﺎً
ِ
ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ َﻳ ُﻜ َ
ﻒ ﻭﻟﻮ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻟﺤﻈ ٍﺔ
ﺑﺒﺴﺎﻃ ٍﺔ ﻣﻦ ِ
ﻭﺍﺣﺪ ٍﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﷲ !
ﺃﺟﺎﺏ ﺗﻮﻣﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺑﻲ ﻭﺇﻟﻬﻲ .ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻳﺴـــــﻮﻉ ﻷﻧﻚ ﺭﺃﻳﺘﻨﻲ
ﻳﺎ ﺗﻮﻣﺎ ﺁﻣﻨﺖ! ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻭﺍ ﻳﻮﺣﻨﺎ ٢٩-٢٨:٢٠
ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﻮﺣﻨﺎ ٥٩-٥٨:٨ ، ١:١ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴـﻔﺮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ١٤ -١٣:٣

ﻭ ﻳﻮﺣﻨﺎ  ، ٣٠:١٠ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ  ،١٦:٣ﺗﻴﻄﺲ  ،١٣:٢ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ ،٢:٢
ﻋﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ . ٨:١
ﺇﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻭﻥ ﻟﻼﻫﻮﺕ ﻳﺴــــــﻮﻉ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﻧﺔ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ .ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ
ﻳﺴﻮﻉ :
ﺃﻣﺎ
ﺃﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﺃﺳـــﻔﻞ ،ﹼﺎ
ﺃﻣ ﺃﻧﺎ ﻓﻤﻦ ﻓﻮﻕ .ﺃﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻻﻢ ،ﹼ
ﺃﻧﺎ ﻓﻠﺴــــﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻻﻢ .ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﺃﻧﻜﻢ ﲤﻮﺗﻮﻥ ﻓﻲ
ﺧﻄﺎﻳﺎﻛﻢ ،ﻷﻧﻜﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮﺍ ﺃﻧﻲ ﺃﻧﺎ ﻫﻮ ﲤﻮﺗﻮﻥ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﻳﺎﻛﻢ
ﻳﻮﺣﻨﺎ ٢٤-٢٣:٨

)ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً :ﻳﻮﺣﻨﺎ  ،٣١:٢٠ ، ٢٧-٢٥:١١ﺳـــﻔﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ٢٠:٩
ﻭ  ، ٣١-٣٠:١٦ﺭﺳـــﺎﻟﺔ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ (١٣:٥

ﺍﷲ ﺇﻧﺴــــﺎﻧﺎً؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺻﺎﺭ
ّ

ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ َﺗ َﻌﻠ ْﻤ َﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﷲ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺻﻐﺮ ﺧﻄﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭ ٍﺩ ﺿ ّﺪﻩ .ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﺪﻳ ٍﺔ ﻻ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ
ﺗُ ْﻌ َﺘ َﺒ ُﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌ ٍﺪ ُ
ﺇﻧﺴــــﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ
.ﺗﺴﺪﺩ ﻷﺟﻞ ﻛﻞ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﺃﻱ
ٍ
ﻭﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﻭﺣﻴﺪﺗﻴﻦ ،ﻓﻘﻂ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ
:ﺑﺤﻴﺚ ﺗُ َﻮ َﻓ َﻰ ﻣﻄﺎﻟﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ »ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ« ﻏﻀﺐ ﺍﷲ ﻟﻔﺘﺮ ٍﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ٍﺓ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭ ٍﺩ ﻏﻀﺐ ﺍﷲ ﻟﻔﺘﺮ ٍﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩ ٍﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻣﻦ)ﺃﺑﺪﻳ ٍﺔ( ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺨﺺ ُ
ٌ
ﺍﻟﻮﻗﺖ .ﻭﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺔ
ِ
ً
ﺍﻻﻧﺴـﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ  -ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ – ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ ﺍﷲ
-١
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﻷﺑﺪﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺑﺪﻱ
 -٢ﻳﺴـــــــــــﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴــــﻴﺢ ،ﻭﻫﻮ ﺍﷲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ )ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺴﺪ( ﻓﻲ
ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻗﺼﺎﺹ ﺍﷲ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻣﻦ .ﻭﻟﻜﻮﻧﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﷲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﻤﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ
ﻭﻓﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎً
َ
ﻛﺎﻥ
ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺗﻀﺤﻴ ٍﺔ ﺫﻱ ﻗﻴﻤ ٍﺔ ﺃﺑﺪﻳ ٍﺔ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﻗﺪ ﺳﺪﺩ ﻭ َ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻳﻔﺎء ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺟﻴﺎﻝ.
0

ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ :ﺍﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺴــــﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ

ﻟﻘﺪ ﺃﺗ ﱠﻢ ﻳﺴـــﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺨﻼﺹ ﺍﻹﻧﺴـــــﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ .ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺒﻠﻤﺎ
ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﻫﺎ ﺍﷲ ﺑﻮﺍﺳــــﻄﺔ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴـــﻴﺢ
ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﱠﺎ ﺃﻥ ﻧﺆﻣﻦ )ﻧﺜﻖ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ،
ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺗﻪ .
ﺇﺫ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــــﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺒﺮﺭ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺱ ﺑﻞ ﺑﺈﳝﺎﻥ
ﻳﺴــــﻮﻉ ﺍﳌﺴـــﻴﺢ ،ﺁﻣﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﹰﺑﻴﺴــــﻮﻉ ﺍﳌﺴـــﻴﺢ
ﻟﻨﺘﺒﺮﺭ ﺑﺈﳝﺎﻥ ﻳﺴـــﻮﻉ ﻻ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺱ .ﻷﻧﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺱ
ﻏﻼﻃﻴﺔ ١٦:٢
ﺪ ﻣﺎ .
ﻻ ﻳﺘﺒﺮﺭ ﺟﺴــــ ﹲ
ﺃﺣﺐ ﺍﷲ ﹸﺍﻟﻌﻻﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﻟﻜﻲ
ﻷﻧﻪ ﻫﻜﺬﺍ
ﹶ
ﻻ ﻳﻬﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ ،ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﹸ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﹸ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ —.
ﹸ

ﻳﻮﺣﻨﺎ ١٦:٣

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋ ٍﺔ ﻭﺳﺘﻮﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻨﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻴﺴـــﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴـــﻴﺢ .ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ :ﻳﻮﺣﻨﺎ  ٧:١ﻭ ٢٩:٦ ،٢٤:٥ ،١٨:٣ ، ١٢ﺍﻟﺦ .

ﻳﺴــــﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ

0

ﺍﻷﻳﻤــــﺎﻥ

0

١٢

ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻓﺪﻳﺔ ﺃﺑﺪﻳﺔ ِ.ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﻀﻊ ﺃﻣﺎﻡ
ﻛﻞ ﺇﻧﺴـــــﺎﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺳﺪﺍ ٍﺩ ﻳُ َﻔﻀﻠﻬﺎ :ﺇﻣﺎ ﻳﺴـــــﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺴـــــﻴﺢ ﺃﻭ ﺃﺑﺪﻳﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ .

ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ )ﺍﻟﺜﻘﺔ( ﻫﻮ ﺍﻟﻴ ّﺪ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
َﻧ ْﻘﺒَﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ﺍﻟ ُﻤ َﻘ ﱠﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻓﻲ
ﻳﺴـــــﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴــــﻴﺢ

ﻷﻧﻪ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻻﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﷲ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ،
ﺍﺳـــﺘﺤﺴـﻦ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﺺ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺠﻬﻻﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺯﺓ.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ٢١:١

0

١٣

النعمة :عطية مجانية

مقابل أو أيّة
بدون
ٍ
أن كلمة «نعمة» تشـــير إلى الشيء الممنوح مجانا ًٍ ،
ً
فمثال ،إذا قدم لك صديقك الحميم هدية ثم حاولت أن تدفع له
التزامات.
ٍ
ثمنها ،هل تستطيع ،آنذاك ،أن تســـميها «هدية»؟ بالطبع ال! إنها تتحول
ّ
المادي! في الغالب
َين في ذات اللحظة التي يقبل فيها منك مقابلها
إلى د ٍ
ً
ً
سيشعر صديقك بالمهانة الشديدة وهكذا سيسحب الهدية متراجعا وقائال:
مجبر علي ذلك ،إنها هدية ،فهل تقبل هديتي
إنني لم أقدم هذه لك ألنني
ٌ
أم ال؟

الهدية :في اللحظة التي تقدم فيها شـــيئاً
كمقابل لها ،ال َت ُع ْد لها
ٍ
اعتبار كهدي ٍة ،بل تتحول إلى َدي ٌ
ْن !
أدنى
ٍ
ال أنهـا هدية
بدون مقابل
أقبلهـا على
هذا األساس أو
ال تقبلها أبدا

النعمة :البد أن تكون بالمجان

حينما يشـــــرع االنســـــان في الحصول علي الحياة األبدية بواســـطة
أعماله الذاتية فإنه يكون قد تخلى بالكامل عن قبول عطية اهلل المختصة
بالحياة األبدية كهبة مجانية مقدمة «بالنعمة «.
د نعم ًة .
رومية٦:١١
وإن كان باألعمال
فليس بع ُ
َ
بنعمته  ،فقط وال غير » ،يخلصنا«.

ألنكم بالنعمة مُخلصون ،باإلميان ،وذلك ليس منكم .هو
عطية اهلل ليس من أعما ٍ
ل كيال
يفتخر أح ٌ
د .أفسـس ٩-٨:٢
َ

لذلك ،فالكتاب المقدس ُي َعلِّم بأن اهلل يســــحب ويلغي عرض الحياة
األبدية من ّ
نفس ُه بإمكانية نوالها من خالل مجهوده
أي شخص يُ َعلِّ َل َ
الذاتي وأعماله الصالحة ،وهذا يسئ هلل ويهينه أشــــد إهانة بمحاولة
جعله مديناً لإلنســــان الخاطئ .
ون بالناموس.
قد تَبَطَّلت ُ ْ
م عن املســــيح أيها الذين تَتَبَ َّرر ُ َ
سقطتم من النعمة .
غالطية ٤:٥

ا

ل ح يـــــ

ـاة األ
بديـــة

ال مقابل
أنها عطيـة مجانيـة
أقبلها علىهذا األسـاس
أو ال تقبلهـا على األطالق

األيمان
زائد
الوصايا
العشـر

ِ
ِ
سبيل
سبيل نعم ٍة ،بل علي
أما الذي يعمل فال حتسب له األجرة علي
ٍ
دين .
رومية ٤:٤

فقط ،عندما تضع نقودك في جيبك وتمد نحوه يدك الفارغة ،يمكنه آنذاك
أن يجدد عرضه بتقديم الهدية لك .
.وهذا بالضبط هو ّ
الحق فيما يتعلق بعرض اهلل المختص بالحياة األبدية
إن البشر يحاولون شــــــراء الحياة األبدية من خالل طاعتهم للوصايا
العشـــــر ،العيشـــة الطيبة أدبياً والمهذبة أخالقياً ،التردد علي الكنيســــة
أو ممارســـــة بعض الفروض الدينية األخرى .لكن اهلل ال يمكنه أن
يكون مديناً لإلنســــــان بأية كيفي ٍة! وهو غير ٌ
مدين بالحياة األبدية لكائن
من كان .إنه يقدمها فقط كهب ٍة وهدي ٍة وعطية مجانية .

۱٤

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

وهكذا ،فإن مجرد محاولة الحصول علي الحياة األبدية من خالل أعمال
الشـــــريعة يُ َع ُّد رفضاً للطريق الوحيد الذي من خالله يقدم اهلل الحياة
األبدية ،أي بواســـطة نعمته ،فقط وال غير! وحينما يرفض اإلنســــان
العرض الكريم المقدم من اهلل للحياة األبدية فإنه في الواقع يعلن اختياره
الحر لمواجهة ونوال الدينونة األبدية .
ّ

۱٥

التوبة

التوبة ،غالباً ،هي الكلمة التي قد أُســـييء فهمها في
الكثير من اللغات (ومنها اإلنجليزية (.علي سبيل المثال
ما الذي ال تعنيه التوبة ال ُم َخلِّصة؟
صة ال تعني الشعور باألسف ألجل ذنوبك.
 .١التوبة الم َ
ُخلِّ َ
صة ال تعني الرجوع عن خطاياك أو إصالح حياتك.
 .٢التوبة الم َ
ُخلِّ َ
 .٣التوبة الم َ
صة ال تعني الرغبة في تســــليم حياتك هلل من أجل أن
ُخلِّ َ
يتولى قيادة مســيرتك .
صة ليس لها (بالمرة) ٌ
التوبة الم َ
دخل بالشعور بالندم علي خطاياك أو
ُخلِّ َ
قرارك بالرجوع عنها .إن اهلل يرغب في أن يخلصك بالكيفية التي أنت
عليها .يقول الكتاب المقدس :
ح ألجلِنا .
ونحن بع ُ
ألنه ُ
د خطاة ٌ َ
مات املســـــــــــي ُ
ُ

ما هي التوبة ال ُم َخلِّصة؟

رومية ٨:٥

التوبة الم َ
ُخلِّصة هي أن تتوقف عن ثقتك في إمكانية حصولك علي الحياة
األبدية من خالل الفرائض الدينية ،أو طاعة الشــــريعة اإللهية.
إن كلمة «توبة» (كما يشير إليها الكتاب المقدس) تأتي في اللغة اليونانية
(الموحي بها العهد الجديد) بمعنى «تغيير الشخص لتفكيره» .إن أولئك الذين
يعتقدون في إمكانية الحصول علي الحياة األبدية من خالل األعمال الحسنة،
يطلب منهم الكتاب المقدس أن يغيروا تفكيرهم أو «يتوبون» .عليهم التوقف
عن الثقة في أعمالهم واإلتيان إلى اهلل علي أساس النعمة من خالل اإليمان
وحده.
في (متى  )٩-٧:٣نقرأ عن بعض الرجال المتدينون الذين اعتقدوا في يقينية
ذهابهم للســــماء علي أساس انتســــابهم العرقي و َت َح ُد ُر ُه ْم من إبراهيم أبو
ــس لهم ديانتهم،
اليهود .وألن اهلل نفسه قد سبق واختار اليهود
وأس َ
كشعب له َ
ٍ
فقد اعتقد أولئك الرجال في حتمية ذهابهم للســـماء ال محالة بســــبب انتمائهم
لتلك الديانة .ولكن يوحنا المعمدان أخبرهم بضرورة توبتهم ،وهذا كان يعني
ضرورة توقفهم عن الثقة في ديانتهم كنهج يوصلهم للســــــماء.
ٍ
ِ
برج في أورشـــليم وســـقوطه على
إن (لوقا  )٥-١:١٣يخبرنا عن انهيار ٍ

۱٦

شخص لقوا مصرعهم علي الفور .ولقد اجتهد الذهن اليهودي في البحث عن
١٨
ٍ
ِ
علَّ ٍة لإلجابة علي ســــر وقوع هذه المأساة ،وقد توصلوا إلى أن اهلل هو الوحيد
إنســـــــان.
القادر علي معرفة خفايا أســـــرار عقل و دفائن نوايا وأفعال قلب أي
ٍ
ومن الجائز ،لهذا الســبب ،أنهم قد اســـــــتنتجوا أن أولئك الثمانية عشـــــــــــر
الذين لقوا حتفهم بسبب سقوط برج ســـــلوام عليهم كانوا بالضرورة أســـــــوأ
خطاة في أورشــــــــــليم بكاملها! وأن اهلل هو الذي َّ
رتب اجتماعهم في الوقت
ً
والمكان المعينين ،في ذاك اليوم ،ليوقع عليهم دينونته العادلة ويميتهم جميعا!
وهذا يفترض ،ضمناً ،أن أســـــوأ الخطاة المستبيحين هم المستحقون لدينونة
اهلل! وأن بقية ســـكان أورشـــليم (وقد نجوا من مواجهة هذه الكارثة المؤلمة
بسقوط البرج وانهياره) البد ،بالضرورة ،أن يكونوا قد عاشوا حياة مرضية
هلل ال تستوجب قضاءه .وتصديق مثل هذا االفتراض يحتم بالتالي االعتقاد بأن
الخالص يتأتى بواسطة أعمال الشريعة .ولقد َ
حذ َر يســــوع أولئك المؤمنون
بتلك النظرية َّ
بأن الدينونة اإللهية األبدية إنما تنتظرهم! وقد حثهم علي التوبة،
بالتخلي عن كل رجا ٍء في تأمين موقفهم بالنســـبة هلل من خالل أعمال الشريعة،
والثقة في اهلل وحده من جهة خالصهم.
ِ
في (عبرانيين  )١٤-٩:٩ي ْ
ُطلق الكتاب المقدس علي األســـــرار (الكنســـية)
ِ
والفرائض الدينية ،التي دأب البشر علي محاوالتهم للوصول هلل من خاللها
«األعمال الميتة»! وفي نفس السفر قبل عدة إصحاحات (تحديداً  )١:٦نقرأ
بوضوح أن أســـاسات اإليمان المســــــيحي هي« :التوبة من األعمال الميتة
واإليمان باهلل » ،وهذا يعني ضرورة توقف وتوبة المرء عن الثقة في األعمال
الميتة السابق اإلشــــارة إليها (من فرائض دينية وأســـرار كنســـيّة الخ )...قبلما
(.أو باألحرى من أجل أن) يتمتع باختبار اإليمان الخالصي األصيل في اهلل .
إن الوصية الكتابية إنما هي في غاية الوضوح والصراحة :إذا ظن اإلنســــان
أن ديانته قادرة علي الوصول به للســـماء ،فعليه بالتوبة (متى  .)٩-٧:٣وإن
ٌ
كفيلة بالوصول به للســـماء ،فعليه بالتوبة (لوقا
اعتقد بأن إطاعته لوصايا اهلل
 .)٥-١:١٣وإن افتكر بأنه ينبغي أن يتمم بعض الطقوس واألســـرار الكنســية
ً
َ
أي من
مقابل حصوله علي الخالص فالبد أن يتوب ًويتوقف كلية عن ثقته في ٍ
كوسائط للخالص (عبرانيين  .)١:٦تماما كالمرأة التي صادفناها في صفحة
هذه
ٍ
 ١٤عليه أن يعيد «نقوده»إلى جيبه ويقبل الحياة األبدية كهب ٍة مجاني ٍة !
إن اإليمان في يســـــــوع لن يخلصك إذا ظننت أن إيمانك بأن يســـوع قد
مات من أجل خطاياك البد أن تصاحبه معموديتك ،أو مواظبتك علي حضور
االجتماعات الكنســية ،أو إطاعتك للوصايا العشــــر كأشــــيا ٍء «مساعد ٍة»
لإلتيان بك للســــــــــــماء .ألنك ،ببســـــاطة ،ال يمكنك «إضافة» يســــوع إلى
قائم ٍة تحوي العديد من األشـــــياء التي تعملها أو المزايا التي تتحالها لتصل
للســـــــماء .البد أن ترفض تماماً جميع هذه األشــــياء باعتبارها عديمة الجدوى
وكلية العجز والعقم ،وبدون أدنى فاعلية خالصية ،وتثق في يســــــوع وحده .

۱۷

التوبة خُ
املَلِّصة؟
شـــكرا
ال أحتاج أى من تلك
األشــياء لكى أخلص

الخـالص
من خـالل
التدين
المعمودية
حضور الكنيسة
األعمال الحسنة
محبة القريب
حفظ الوصايا العشرة
األسرار الكنسية

إن كان اإليمان هو اليد التي تقبل الخالص بواســطة يســـوع المســـيح،
فإن التوبة هي اليد التي ترفض الخالص بأي ِة كيفي ٍة مغاير ٍة .
إن اإليمان الم َ
ُخلِّص ال يصادق – فقط – علي كون موت يســــوع
ً
«ضرورياً» بل يجب أن يصادق علي كونه «كافيا»! وإنه في ذاته
كلي الكفاية لوفاء مطاليب الخطية بالكامل بدون أي مجهود إنســـــاني
أعمال حســـن ٍة ،وأنه عطية مجانية م َ
ُق َّدمة – فقط  -باإليمان وبدون
أو
ٍ
أعمال حســـن ٍة لها .أنظر أيضاً
إضافة أي مجهود إنســـــاني أو
ٍ
غالطية ٢١: ٢و١٤-١٠ :٣و ٥-١ :٥و رومية . ٥ :٤
من فضلك ارجع لصفحة  ...٣بماذا كانت إجابتك علي الســـــؤال
«علي أي أســـاس يمكن هلل أن يســـمح لك بدخول الســـماء»؟ إن
كنت قد أجبت بأن عليك أن تمارس المعمودية ،أو تحيا حيا ًة ً
طيبة،
ِ
أو أي شيء آخر بخالف (أو إضاف ٍة إلى) ثقتك في يســــوع ،فعليك
بالتوبة .عليك بالتوقف عن الثقة في (أو االتكال علي) أية أعمال
دينية قمت بها في الماضي أو تعزم تتميمها في المســـتقبل ،وتثق في
المســـــــــــيح وحده .

١٨

وحتى ُنلّخص ما ســـــبق

حيث أن الخطية تفصل اإلنســـــان عن اهلل ،وحيث أن يســــوع قد قام
بســــداد مســــــتحقات خطايانا في الصليب ،فيمكن لالنسـان ان يكون
له عالقة باهلل فقط من خالل يسوع المسيح
قال له يســـوع« :أنا هو الطريق واحلق واحلياة .ليس أحد يأتي
إلى اآلب إال َّ بي
يوحنا ٦:١٤

الخالص

«.

تقرير «عدم
المذنوبية» أو
اســتحقاق وقوع
أي
الدينونة علي ٍ
من خطاياك ،وتأكيد
حصولك علي الحياة
األبدية في الســـماء

أ

يســــــــــــــــوع هو اهلل

يمنح مجاناً
ألي من

يســــوع المســـــيح

-١
الخـــالص
يتوب عن
من خـــالل األعمال الميتة

ب
وأنه مات
ألجل خطايانا

التدين
المعمودية
حضور الكنيسة
األعمال الحسنة
محبة القريب
حفظ الوصايا العشرة
األسرار المقدسة

ت
وأنه قام من
الموت

-٢

و يؤمن

هل اعتدت علي االعتقاد ّ
بأن اتبّاع
بعض المثاليات األخالقية و تتميم
بعض الفرائض الدينية هو من
الضروريات الحتمية إلمكانية ذهابك
للســــــــماء؟

هل تفهم ما فعله يســــــــــوع
علي الصليب ألجلك؟ هل
يمكنك التعبير عن ذلك بكلماتك
الشخصية  -أنت  -اآلن؟

هل ســــبق ألي شخص ً
قبال أن
ص ِّدق وتأَ َم ْل أن تُ َخلِّصك
ٍ
هل ال تزال تُ َ
أوضح لك هذه الحقائق ،بذات
مثل هذه األشــــياء؟
الكيفية ،من قبل؟
واآلن ،وكأفضل ما يمكنك معرفته وإدراكه ،هل تؤمن فيما أََتمَّه
يســـــــوع ألجلك علي الصليب ،وأن كل ما عمله هو كل ما تحتاجه
(إلى األبد) ليزيح عنك خطاياك ويضمن لك مكاناً في الســــــــــماء؟

نعم

q

ال

q

۱۹

الضمان

إن كنتً ،
فعال ،قد وضعت ثقتك في المســــــــــيح وحده ،وإن كنت (افتراضياً)
متزعزع ،أنك ٌ
ذاهب للســـــــــماء؟
بيقين غير
ربما تموت الليلة ،فهل تعلمٍ ،
ٍ
قال يســــــــوع .
إن من يســــمع كالمي ويؤمن
احلق
احلق أقو ُ
َّ
َّ
ل لكمَّ :
بالذي أرســــلني فَلَه ُ حياة أبدية ،وال يأتي إلى دينونة ،بل قد
انتقل من املوت إلى احلياة.

احلق
احلق أقو ُ
ل لكم …
َّ
َّ

يوحنا٢٤ :٥

ما هو َ
«ك ّم» يقين يســــوع تجاه هذا
األمر؟

إن من يســــمع كالمي … هل ســـمعت «كالم» المســـيح من
َّ
خالل صفحات هذا الكتيب؟
ويؤمن بالذي أرســــلني… هل تؤمن بأن اهلل قد أرســـــل يســــــوع
ليموت ً
نيابة عنك؟
فَلَه ُ حياة أبدية …
وال يأتي إلى دينونة …
بل قد انتقل من املوت إلى
احلياة .

طي
هل يشـــير النص لكون هذا األمر ّ
المســـتقبل ينتظر نوالك إياه فيما بعد،
أ ّم إنك حصلت عليه بالفعل؟

إذا ســـقطت في الخطية غداً ،أو الشـــــهر القادم ،هل من الممكن أن
يقول الكتاب المقدس:
تفقد عطية الحياة األبدية؟

فبهذه املشيئة نحن مقدســــون بتقدمي جســــد يســـوع
مرة واحدة .وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم
املســــيح ّ
ويقدم مرارا ً كثيرة تلك الذبائح عينها ،التي ال تســــتطيع البتة
م عن اخلطايا (املاضي واحلاضر
أن تنزع اخلطية .وأما هذا فبعدما ّ
قد َ
واملســــتقبل) ذبيحة واحدة ،جلس إلى األبد عن ميني اهلل ...ألنه
بقربانٍ واح ٍ
د قد
أكملَ إلى األبد املُق َ َدســــني .
َ

عبرانيين ١٢-١٠:١٠و١٤

ً
أي من خطاياك ســــدد يســــوع الحســـاب
طبقا للكتاب المقدس :عن ٍ
عندما مات؟

q
q
q

خطاياك الماضية.
خطاياك الماضية والحاضرة .

جميع خطاياك،
والمســــتقبلة .

لألبد،

الماضية

والحاضرة

هل يقول الكتاب «ربما ال» (أو «من
المحتمل ّ
أال») أم «ال يأتي»؟

طبقاً لهذا ّ
النص ،ماهي المدة التي تم خاللها تقديســـــك ،بواســـــطة موت.
المســـيح يســـــوع؟

في أية لحظة ينتقل الشخص من الموت
إلى الحياة؟

q

مرة في األســــبوع

q

َّ
كل مر ٍة فيها تعترف بذنوبك
وتطلب المغفرة

ص من اإلنجيل :كيف يمكنك التيقن من أنك َخلُ ْص َت ً
طبقاً لهذا َ
فعال؟
الن ّ

q

مرة في الشــــهر

q

مرة واحدة إلى األبد
ّ

يمكنك ً
فعال التأكد من
q
أنك q
خلصت إن كانت حياتك قد

يمكنك ً
فعال التأكد من أنك
خلصت إن كانت في حياتك
أثمار األعمال الحســـــنة .

يمكنك ً
فعال التأكد من
q
أنك q
خلصت إن كنت ،بعد مرور

يمكنك ً
فعال التأكد من أنك
خلصت إن كنت قد ســـمعت
اإلنجيل وآمنت به .

بدأت تتغير ،مظهر ًة أن اهلل
بالفعل قد أتى إلى حياتك .

۲۰

آ ِم َناً إلى األبد

ِ
العديد من السنين م َن اليوم،
الزلت تســـــــــلك مع
المســــــيح .

يوحنا األولي ١٣-١٠:٥

صلة الهامة لموت ربنا
الضمان األبدي :ال ُم َح ِ

ال يفقد المرء عطية الحياة األبدية بســـــبب الخطية .هذا هو الســــبب
الرئيســـي الذي ألجله مات المســــيح ...ليســــدد مســــتحقات ذنوبك!
ولكونه مات ألجل جميع الخطايا ،إلى األبد ،خطايا الماضي والحاضر
والمســـتقبل ،فلذلك هو قادر أن يعلن بالكامل وبصفة أبدية أنك «بال
ذنب» ...ليس فقط فيما يخص خطايا الماضي ،بل جميع خطاياك بدون
ٍ
اســـتثناء :الماضي والحاضر والمســـتقبل! ورفضك تصديق ذلك
كليةً ،
معناه رفضك اإليمان باإلنجيل ً
ً
وتفصيال! (من فضلك راجع
جملة
الصفحات . ) ١١-٧
١

۲۱

ً
صً
ضرورية للنعمة
لة
األمان األبديُ :م َح ِّ

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

إذا حدث ،بعد أن وضعت ثقتك الكاملة في شخص المســـيح أنك واجهت
من يطالبك بحفظ «شـــــــرائع اهلل» ألجل اســـتمرارية خالصك .

هل تســـــتطيع ،بمنتهى الصدق ،أن
تقول أن الحياة األبدية تتأتى بالنعمة
)هبة مجانية(

نعــم

ال

q

q

أم

هل تعتقد (داخلياً في أعماقك) بأن
خالصك يعتمد علي حفظ وتتميم أعمال
الشــــريعة؟

q

q

تبعاً لذلك ،إن كان هناك من ينكر ،برعون ٍة ،تعليم الكتاب المقدس المتعلق
بالضمان األبدي ،فما هي (برأيك) المقومات التي من خاللها يســـعى
للوصول هلل ،هل من خالل النعمة أم بواســــطة أعمال الشـــــريعة؟
__________________________________________________

هل يمكن ّ
شخص أن يتبرر (يخلص) بهذه الكيفية؟ راجع ،من
ألي
ٍ
فضلك ،الصفحات ) (١٥-١٤ماذا يقول الكتاب المقدس عن الكيفية التي
بها يتبرر اإلنســــان؟ لمســـاعدتك أنظـر رومية ٢٣-٣

__________________________________________________
__________________________________________________

جزء آخر من اإلجنيل قال يســـــــوع ׃
في ٍ
خرافي تســــمع صوتي ،وأنا أعرفها فتتبعني .وأنا
د
أعطيها حياة أبدية ،ولن تهلك إلى األبد ،وال يخطفها أح ٌ
من يدي .أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ،وال
د أبي ) .يوحنا ( ٢٩-٢٧ : ١٠
يقدر ُ أح ٌ
د أن يخطفها من ي ِّ
ِ
بحســـب هذا النص السابق ،أية نوعية من الحياة َيعد يســـــوع بأن
ي َُق ِّدم؟
أبدية
مشروطة
مؤقتة
ا

q

q

q

وإن كانت حقاً أبدية كما قال يســـــــــــوع ،فهل من الممكن تحت أية
ظروف فقدانها؟ ______________________________________
ٍ

٢٢

__________________________________________________

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

__________________________________________________

هل أنت أعظم من اهلل؟

__________________________________________________

في ضوء النص السابق ،إن كنت قد آمنت بإنجيل الخالص ،هل من
الممكن (حتى بالنســـبة لك شخصياً) أن تفعل شيئاً يترتب عليه َت َع ُر َ
ض َك
لوقوع دينونة اهلل األبدية؟ ________________________________
للمزيد من الشــــــــواهد الكتابية الخاصة بالضمان األبدي أُنظر( رومية (٣٩ -٣٧ :٨
)أفسس  (،)١٤ -١٣ :١يوحنا (،)٤٠ -٣٧ : ٦عبرانيين (٥ :١٣

هل يعني ذلك ،أن نســــــتمرفى فعل الخطية؟

ليســــت هناك خطية يمكنها أن تجرد المؤمن من امتالكه
علي الرغم من أنه ِ
الحياة األبدية ،التي مُن َح ْت له مجاناً ،مرة وإلى األبد ،فإن الخطية ال تزال لها
عواقب وخيمة ال تمتد نتائجها فقط إلى الحياة الحاضرة ،بل واآلتية أيضاً.
ً
أوال :هناك نتائج طبيعية للخطية ،فالشخص الذي يفرط في شرب الخمر
من الممكن بســـــــهولة أن يقتل نفسه أو أحد الضحايا األبرياء من خالل
تصادم بالســـــــيارة .والشخص الذي ينغمس في الممارسات الجنسية
حادث
ٍ
النجســـــة من الممكن أن يصاب باإليدز ويموت .أن معرفة المســـــــــيح
واللقاء معه كمخلص يكفل لإلنســـــــــان النجاة من الجحيم ،ولكنه لن
ينقذه من العواقب الطبيعية الوخيمة المترتبة علي العيشة المستبيحة أو
المتهاونة( .أنظر غالطية  (،)٨ -٧ :٦يعقوب . (۱۷-١٤:٢
ثانياً :هناك نتائج أبدية للخطية .أن الحصول علي تذكرة مجانية لمباراة
دخوال لإلســتاد األوليمبي ،ولكنه ال يكفل له مقعداً
ً
رياضية يكفل للواحد
أمامياً في مقصورة الشـرف! علي نفس القياس ،فإن الحصول مجاناً
بيســــــــوع المســـيح ،يضمن
علي عطية الحياة األبدية بواسطة اإليمان
ِ
َمن له مركزاً متميزاً
ً
دخوال لملكوت اهلل األبدي ،ولكنه ال يُؤ
لإلنســـــــان
في هذا الملكوت! إن مركزنا في السـماء ،والمكافآت المتعلقة بهذا المركز
تعتمد ً
كلية علي الحياة المقدسـة وأعمال التقوى التي نحياها ونمارسها
اآلن ،هنا علي األرض (كورنثوس األولى ١٧-١١ :٣و ٢٧-٢٤ :٩و
كورنثوس الثانية  .)١١-١٠ :٥وبرغم أنه كثيراً ما تبدو ملذات ومباهج
الخطية (اآلن في هذه الحياة) أكثر أهمية من انتظار رجا ٍء ال يزال بعيداً
يتعلق بمكافأة مستقبلية في الســماء ،فإن الكتاب المقدس يعلمنا عن أولئك
الذين يقايضون ميراثهم (مكافأتهم المستقبلية في السماء) بملذات الخطية
الحاضرة ،ســوف ينتحبون بحرق ٍة ومرار ٍة يوماً حينما يرون تلك المكافآت
التي ال يستطيع اللســــــان وصفها وقد خســــروها بسـبب سعيهم وراء
مباهج وملذات الدنيا الزائلة مدة وجودهم علي األرض (عبرانيين :١٢
)١٧-١٤و( لوقا )٢٧-١١ :١٩و(متى .)٣٠-١٤ :٢٥
2

۲٣

وع ِم َقهُ
َو ِّط ْد إيمانك َ

األيمـــــان

خالل األيام المقبلة سيبدأ الشيطان في شن هجومه الضاري ضدك،
ً
  محاوال تقويض وهدم إيمانك بالمســــيح( .بطرس األولى  ٨ :٥وأفسس
  ١٦ :٦ومتى (٢٣-٣ :١٣
ِ
إليك ٌ
بعض من أهدافه المحددة:
 - ١زرع بذار الشـــــــــك واليأس بغرض ســـــــــلبك فرح ويقين
حصولك ونوالك الحياة األبدية .
 - ٢إبعادك بقدر اإلمكان من كل ما ينميك في معرفة الحق.
 - ٢إبعادك بقدر اإلمكان من كل ما ينميك في معرفة الحق.
  -٣إعاقتك عن مشاركة اختبار إيمانك بالمســـــــــيح مع اآلخرين وهنا
بعض النقاط التي يمكنك االسـتفادة منها لتصمد راســـــــخاً أمام هجماته .
وطد أيمانك
و عمقه
لكى تقدر أن
تثبت ضد سهام
الشريرالملتهبة

أكاذيب

الشك
يأس

ترس َّ األيمـان

۲٤

)أفسس (١٧-١٠ :٦

 - ١بما أن اإلنجيل هو حجر زاوية اإليمان المســـــــــــيحي ،فإن
الشـــيطان ســــيبدأ هجومه الفوري بمحاولة جعل حقائق اإلنجيل تختلط
وترتبك بالنســــبة لك .ولكي تصمد أمام هذا االعتداء وشـــيك الحدوث ،عليك
أن ترســـــــخ في الحق الخاص باإلنجيل .ولكي يتأتى لك ذلك فأنت تحتاج اآلن
كامل.
أن تقطع مع نفســــــك عهداً بأن تقرأ هذا الكتيب مر ًة يومياً،
لشــــــهر ٍ
ٍ
قلب!
ال تتوقف بعد عشــــرة أيام أو خمسـة
عشر ،حتى إذا حفظته عن ظهر ٍ
ٍ
متســــع من
وجود
بعدم
بإيحائه
عزيمتك
شئ ال تدع الشيطان يثبط
وقبل أي ٍ
ٍ
الوقت لديك ،أو بأن هناك أشــــياء ذات أهمي ٍة أكبر عليك إنجازها! أنها كذبة
كالســــيكية للشيطان ،فحاذر من أن تصدقه أو تُذعن له ) متى ٩-١ :١٣و :٨
٢٢-٢١ولوقا ٤٢-٣٨ :١٠و ٣١-١٦ :١٢و ٢٠-١٦ :١٤وأفسس ( ١٦ :٥

 -٢ال تحاول أن تحصل علي أيَّة تأكيدات تخص عالقتك بالمســـيح
أو أن تنمو في معرفة المزيد من الحقائق الروحية عن طريق «مشــــــاعر
هادئ» داخل رأســـــــك! إن ما
غامضة» أو اإلصغاء إلى «صوت داخلي
ٍ
«نشعر» به في قلوبنا ليس له أية مصداقية لقيادتنا للحقائق الروحية بأكثر
مما يمكن انطباقه علي حقائق الجغرافيا أو الرياضيات! هل جربت أن تقود
ســـيارة فوق المتعرجات الجبلية ،لمئات األميال عبر الضباب الكثيف معتمداً
علي «مشاعرك» أو «عواطفك»؟ بالطبع ال! ولكن ،بكل أســـــف ،هناك
الكثيرون ممن يفعلون مثل ذلك (مع ما فيه من غباء شدي ٍد) محاولين بذلك
التقدم في حياتهم المســــــــيحية.
 -٣لكي يســــــاعدنا في نم ّونا في الحق الروحي ،فإن اهلل قد أعطانا مصدراً
بعزم علي قراءة
للحق مؤكداً وراســـــــخاً .هو الكتاب المقدس .صمم
ٍ
الكتاب المقدس كل يوم .ابدأ بقراءة «رســـــــــــــالة غالطية» .أنها دفاعية
القديس بولس عن اإلنجيل وعن عقيدة النعمة .اقرأ إصحاحاً واحداً يومياً
مرات!
حتى تنتهي من قراءة الرســــــــالة كلها (ســــــتة إصحاحات) خمس
ٍ
وهذا سيســــــتغرق منك شهراًِ .في الشهر التالي :اقرأ الرسالة بكاملها مر ًة
ُرس َ
ـخ َك في العديد من األساســــيات المختصة
يومياً .إن قيامك بهذا سيثبتك وي َ
باإليمان المســــيحي .مهيئاً الدعامات الجوهرية الالزمة لنموك الروحي.

الشـــعور قد يكون انعكاس
لهمســــات الشـــيطان
أحاسيس
أرتعاش جسدى
شحنات كهربائية
األحساس بوخز خفيف
سهرات روحانية
تشنجات جسدية

    إذا ً اإلميان باخلبر ،واخلبر بكلمة اهلل

لكتاب
ا مقدس
ال

ابن إيمانك علي
ِ
كلمة اهلل
رومية ١٧:١٠

ِحالما تتوطد و َت ْر َسخ معرفتك لإلنجيل ،يلزمك أن ترتبط بكنيســـــــــة
كتابيّة جيدة .وحتى يمكنك التمييز ،بهذا الخصوص ،اســـأل الراعي« :كيف
يمكن لإلنســـــــــــان أن يذهب للسـماء؟» فإن أجابك :من خالل العيشة
الصالحة ،طاعة الوصايا العشــــر ،المعمودية ،االعتراف للكاهن ،عضوية
الكنيســـــــة ...أو أية إجابة أخرى مشابهة وغير صحيحة (بحســـــب الكتاب
المقدس) فعليك أن تســـتدير علي عقبيك لتبحث عن كنيســــة أخرى !
وإن كان الراعي نفســـــــــه ال يعرف اإلنجيل ،أي دعامة أســــاس اإليمان
المســــيحي ،فهذا ٌ
جلي أنه ال يعرف ألف باء المســـــيحية! ال تكلف
دليل ٌ
نفســـك إعادة التفكير بخصوص تلك الكنيسة التي ال يعرف راعيها كيفية
الذهاب للســـــماء! أبحث عن كنيسـة جيدة كنيسـة كتابية .

۲٥

قدم شـــــكرك هلل يومياً
ِّ

طبقاً للكتاب المقدس ،هناك العديد من األشـــياء الرائعة التي حدثت معك شخصياً
في نفس اللحظة التي فيها فهمت اإلنجيل وآمنت بالمســـــيح وحده كمخلصك .
َ
غفران لجميع الخطايا التي من الممكن لك أن تتعثر
حصلت علي
× لقد
ٍ
فيها و َت ِّزل.
(رومية ( ١:٥
حصلت علي الحياة األبدية كعطية مجانية .
َ
× لقد
) يوحنا ( ۲۸:١۰, ٢٤:٥
مضمون وم َّ
ٌ
× َّ
ُؤ َم ٌن و ُمؤَك ٌد.
)يوحنا(٣- ١ :١٤
إن أمر ذهابك للسماء
صرت ابناً (أو بنتاً) هلل .
َ
( يوحنا (١٢ :١
× لقد
َ
ٌ
َ
تجتازفيه ،وهو موجو ٌد دواما
× لقد صار لديك صديق يتفهم كل ما يمكن أن
َ
لمعونتك في ســـاعة الحاجة( .عبرانيين ،١٦-١ ٥ :٤ ،١٨ :٢مزمور (٥ :٦٨

رجال كانوا
 )١٩-١١نقرأ أن يســــــــوع أبرأ عشـــــر َة
ٍ
في (لوقاِ :١٧
وفرحة
التطهير
بنشـــــوة
طريقهم
في
منهم
ع
تســــ
ذهب
،
ص
مصابين بال َب َر
ٌ
ِ
الشــــــــفاء دون أن يكلفوا ذواتهم مشقة التوقف لتقديم الشـــكر له! فال تحتذ
مثال أولئك البرص التســــع غير ال ُم ْم َتنِّين! يمكنك إظهار شـــكرك هلل علي
ما صنعه ألجلك من خالل العيشة بالكيفية المســـرة له ،في الطاعة لمشيئته
واتّباع وصاياه ،والسلوك المتفق مع كلمته( .لوقا ،٤٣-٤٠ :٧يوحنا األولى
 ،١٩ :٤يوحنا )٢١ :١٤
0

٢

تحدث عن اإلنجيل

تصور أنك َ
كنت تســـــير يوماً تحت إحدى البنايات وكان هناك «بيانو»
يســـــحب إلحدى الشــــقق في الطابق العاشر وفجأة انفلتت الحبال التي ترفعه
بشخص ،لم
وإذا به يهوى تجاهك بدون أن تدرك أنت ذلك! وفي لمح البصر إذا
ٍ
البرق ويدفعك بعيداً لينقذك من الموت،
يســــبق لك لقاءه أبداً ،يندفع بســــرعة
ِ
ً
َ
َّ
ولكن المقابل الذي دفعه كان فادحاً جدا إذ لق َى مصرعه بعد دقائق معدودات،
حيث ارتطم البيانو به مفتتاً عظامه .وبينما هو مم ٌدد يلفظ أنفاسه األخيرة إذا
بيده المرتعشة تخرج من جيبه رســــالة يقدمها لك طالباً منك أن تقوم بتوصيلها
له ...هل تراك تفعل؟ الشك أنك ،بكل االمتنان ،ستقوم بذلك .
َّ
إن يســــوع ،الذي بذل حياته ألجلك ،قد ترك معك رســـالة كهذه .هذه
الرســــالة المعروفة ب «اإلنجيل»« :وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع
واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها»( .مرقس )١٥ :١٦انظرأيضا
(متى  ،٢٠ -١٨ :٢٨أعمال  ،٨ :١رومية.)١٥ -١٤ :١٠هل أنت ت ّواٌق
لحمل الرســـالة التي تركها يســـــــوع معك ،عازماً علي تتميم ما َكلََّفك القيام
به؟
إذا رغبت ،يمكنك ،ببســــاطة ،أن تسأل صديقاً ،أو أحد المعارف :هل َحد َ
َث
ً
َ
راســــخ
بيقين
أن أراك أح ٌد قبال  -من الكتاب المقدس – كيف يمكنك أن تتأكد ٍ
ٍ
أنك ســـتذهب للســـــــماء حينما تموت؟
فإذا أجابوا بالنفي ،يمكنك أن تبادر« :هل تســــمح لي؟» إن غالبية البشر
تواقون لمعرفة اإلجابة علي مثل ذلك الســـــــؤال الحيوي الجوهري
قاطع .وحالما تلمح اهتمامهم،
بيقين
ِو كثيرون يرغبون في معرفة ذلك
ٍ
ٍ
اجلسهم جانباً وابدأ في مشاركة هذا الكتيب معهم .وهم بالمقابل ،سيصبحون
مدينين لك مديونية أبدية !
أيضاً
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» بخصوص كتيب اإلنجيل «

إن هناك العديد من الرسائل المتنوعة عن «ما هو اإلنجيل» تنتشر اليوم عبر
األثير وينادى بها من فوق المنابر في مختلف أرجاء العالم .وهي عاد ًة ما
تتباين ،تار ًة بإثارة عواطف الخاطئ الهالك وتشجيعه علي «دعوة يســــوع
أن يأتي لقلبه» ،وتار ًة بالتحذير من الدينونة العتيدة وحث غير المؤمن أن
بســـواء،
يتوب عن خطاياه .وال عجب أن المؤمن وغير المؤمن ،ســــواء
ِ
ّ
ركوا ليواجهوا الحيرة المربكة .وإذا حدث ُ
قد تُ ُ
وق ِّد َم اإلنجيل بوضوح ودقة،
ِ
فإن المسـتمع عاد ًة ما «يُ َف ْلتر» (يمرر من خالل مصفاة) كلمات ال ُم َب ِّشــــر
خليط من أفكار سـابقة مشـــوهة وغير صحيحة كتابياً ال تزيد في الواقع
عبر ٍ
أناجيل مزيف ٍة ،ســــبق ترددها علي مســــامعه ،مما يعوق فهمه
عن كونها
ٍِ
َ
صة بيســـــوع المســــيح .ومع أخذ كل ذلك في االعتبار،
للرســــالة المُخل َ
فإن كتيب اإلنجيل هذا قد كتب ،ليس فقط ليوضح تلك المفاهيم األســـاســـية
لإليمان الخالصي ،كموت الرب َ
اري ،وعقيدة «النعمة» ،بل ليناقش و
الك َف ِّ
يصحح العديد من المفاهيم الخاطئة المرتبطة باإلنجيل المســيحي.
وحتى َت َت َب َّس ْط الكثير من الموضوعات الالهوتية المعقدة فإن كتابة وتنقيح
هذا الكتيب قد استغرق خمسة ســــــــــنوات .ونحن (بخالف هذا الكتيب) ال
ِ
بأكثر وضوح ودقة.
متداول يقدم اإلنجيل
كتاب
ٍ
نعرف أي ٍ
ٍ
ــــــــرة قلوبنا أن نرى كتيب «اإلنجيل» وهو يُتداول علي
إن شهوة و َم َس
َّ
ً
نطاق .إن المؤلف يتنازل كلية عن أية مســــتحقات ،وأية هيئة
أوســـع
ٍ
مســــيحية تبادر بالطلب تمنح تواً تصريحاً مكتوباً لترجمته وطبعه مباشر ًة
و نتيجة جهود العديد من الكنائس و الهيئات المســــيحية فقد َتم ْ
َّت بالفعل
ترجمة هذا الكتيب للعديد من لغات العالم الرئيسية .وإذا كنت تتمنى أن تراه
فنرج اتصالك بنا .هلم نعمل ســـوياً
ً
متداوال في دول ٍة (أو بلغ ٍة) لم يصلها بعدُ ،
ً
لجعل كتيب اإلنجيل متاحا للجميع بكل اللغات.

» بخصوص المؤلف «

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

٢٧

إن مصير اإلنســـــــان األبدي يعتمد علي موقفه من يســــوع المســــيح.
ولذلك فإن إيضاح اإلنجيل هو أهم أمرعلي وجه اإلطالق  -في العالم.
وقد نجح هذا الكتيب بجدارة في تتميم ذلك الغرض .وأنا شخصياً في غاية
االمتنان ألجل طريقة المعالجة التي تناولت التوبة إذ جمعت البســاطة
مع العمقَّ .
إن هذا الكتيب لهو أداة في منتهى الفائدة ألي شخص يرغب
في قيادة اآلخرين للمسـيح .
كرتيز هتسون
رئيس ومحرر ســــــــيف الرب
ٌ
ممتاز ...فغالبية الناس يعتقدون أنه التحول عن
أن توضيح «التوبة»
الخطية ً
بدال من أن يدركوا أنها تغيير تفكيرهم بخصوص كيفية حصولهم
علي الخالص .لقد قدمت مســـــــاهمتك المميزة وهي ال تقدر بثمن.
كتاب آخر ككتيبك قد نجح في إيضاح اإلنجيل بهذه
أنا ال أعرف أي ٍ
الكفاءة .
ايرل د رادماشار
ماجستير ،ودكتوراه في الالهوت
مســـتشار وأســـتاذ علم الالهوت النظامي
المعهد الالهوتي الغربي
أيام صارت فيها الدعوة التبشـــيرية تقدم بدون أدنى مراعاة للدقة،
في ٍ
ٌ
بيان عن اإلنجيل في نقاءه وقوته بنفس الكيفية
كم هو منعش للنفس رؤية ٍ
عرض واضح
التي يظهرها به الكتاب المقدس .وألولئك الباحثين عن
ٍ
لإلنجيل الســـتعماله في قيادة النفوس للمســيح  ٬هذا الكتيب يقدم ،لكم
.جميعاً اإلجابة .
جون ف والفورد
دكتوراه في الالهوت
مســـتشار  -معهد داالس الالهوتي

للحصول على نسخة من هذا الكتيب بأى لغات أخـرى أو ألنزال ملفات
 PDFعلى الكمبيوتر برجاء زيارة الموقع
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