
صديقــي العزيــز: اســمح لــي أن أوجــه إليــك أهــم ســؤال بــل األهــم فــي الحيــاة. 
واعلــم أن علــى جوابــك عــن هــذا الســؤال يتوقــف مصيــرك األبــدي. أما الســؤال 
فهــو : هــل أنــت ُمَخلَّــٌص؟ ال أقصــد بذلــك مــدى صالحــك، وال إن كنــت عضــواً 
فــي كنيســة مــا، بــل! هــل أنــت ُمَخلَّــٌص؟ هــل أنــت متأكــد مــن أنــك ســتؤخذ إلــى 

الســماء حيــن تمــوت؟

يقــول هللا أنــك يجــب أن تولــد ثانيــة لكــي تذهــب إلــى الســماء. هــذا مــا قالــه الرب 
يســوع لنيقوديمــوس، حســب )يوحنــا 3 :7( : »يجــب أن تولــدوا مــن فوق«.

يقــدم لنــا هللا فــي الكتــاب المقــدس خطتــه عــن كيــف نولــد ثانيــة، والتــي تعنــي 
كيــف نخلــص. خطتــه بســيطة! ويمكنــك أن تخلــص اليــوم! كيــف؟

أوالً، يجــب أن تــدرك يــا صديقــي، بأنك خاطــيء »إذ الجميع اخطــأوا وأعوزهم 
ــوت  ــك بالم ــوم علي ــت محك ــك خاطــيء فأن ــة 3 :23(. وألن ــد هللا« )رومي مج
»ألن أجــرة الخطيــة هــي مــوت« )روميــة 6 :23(. وهــذا يعنــي االنفصــال عــن 

هللا إلــى األبــد فــي الجحيــم.

»وضــع للنــاس أن يموتــوا مــرة ثــم بعــد ذلــك الدينونــة« )عــب 9 :27(. ولكــن 
هكــذا أحبــك هللا حتــى بــذل ابنــه الوحيــد، يســوع، ليحمــل خطيتــك ويمــوت بــدالً 

. عنك

»ألنــه جعــل الــذي لــم يعــرف خطيــة )أي يســوع(، خطيــة ألجلنــا لنصيــر نحــن 
بــر هللا« )2 كورنثــوس 5 :21(.

كان علــى يســوع أن يســفك دمــه ويمــوت »ألن نفــس الجســد هــي فــي الــدم« 
ــب 9 :22(.  ــرة« )ع ــل مغف ــفك دم ال تحص ــدون س ــن 17: 11(. »وب )الويي

إذا أردت أن تعرف المزيد عن هذه األمور، إتصل بنا على العناوين 
المذكورة في هذه النبذة، وليباركك هللا. 

إذا أردت أن تصلي إلى هللا من أجل حاجة معينة لك، أو إذا أردت نسخة 
مجانية إلنجيل المسيح يرجى اإلتصال بنا على البريد اإللكتروني: 

info@arabicbible.com
أو أن تراسلنا على هذا العنوان: 

Arabic Bible Outreach Ministry

P.O. Box 486
Dracut, MA 01826 USA
www.arabicbible.com
قم أيضاً بزيارة الموقع التالي: 

www.alnour.com

ال تثــق بشــعورك، فالشــعور يتغيــر. تمســك بمواعيــد هللا. فهــي ال ولــن تتغيــر. بعــد 
أن ننــال الخــالص توجــد أشــياء ثالثــة لنمارســها يوميــاً مــن أجــل نمــوك الروحــي:

: أي كلَّم هللا. - صّلِ

- اقرأ الكتاب المقدس: أي دع هللا يكلمك.

- اشهد: أي تكلم لآلخرين عن هللا.

ــن  ــة ع ــهادة علني ــيح كش ــوع المس ــرب يس ــر ال ــة ألم ــاء طاع ــد بالم يجــب أن تعتم
خالصــك، مــن ثــم انضــم دون تأخيــر إلــى كنيســة تؤمــن بالكتــاب المقــدس: »فــا 

ــاوس 1 :8(. ــا« )2 تيموث ــهادة ربن ــل بش تخج
فــكل مــن يعتــرف بــي )يشــهد لــي( قــدام النــاس أعتــرف أنــا أيضــاً بــه قــدام أبــي 

ــذي فــي الســموات« )متــى 10 :32(. ال
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ــا«  ــيح ألجلن ــات المس ــاة م ــد خط ــن بع ــه ونح ــا ألن ــه لن ــن محبت ــن هللا بي »ولك
)روميــة 5 :8(. 

مــع أننــا ال نقــدر أن نفهــم ذلــك، فقــد قــال هللا أن خطايــاي وخطايــاك قــد وضعــت 
علــى يســوع حيــن مــات بــدالً عنــا. لقــد أصبــح بديــالً عنــا. هــذا صحيــح. وحاشــا 

هلل أن يكــذب.

 صديقــي العزيــز : إن »هللا اآلن يأمــر جميــع النــاس فــي كل مــكان أن يتوبــوا« 
)أعمــال 17 :30(.

هــذه التوبــة تعنــي تغييــر الفكــر واعتــراف الشــخص هلل مقــراً بأنــه خاطــي، وأيضــاً 
بأنــه يقبــل مــا فعلــه يســوع ألجلــه علــى الصليــب.

ــا  ــالً : »ي ــس وســيال قائ ــي حســب )أعمــال 31 و16 :30( ســأل بول ســجان فيلب
ســيدي مــاذا ينبغــي أن أفعــل لكــي أخلــص؟ فقــاال آمــن بالــرب يســوع المســيح 

ــص«.  فتخل
ــك،  ــدالً عن ــك، ومــات ب ــذي حمــل خطيت ــه هــو ال ــى أن ــكل بســاطة عل ــه ب آمــن ب

ــوات. ــن األم ــه هللا م ــن وأقام ودف

ــة  ــاة األبدي ــي الحي ــه ف ــب بحق ــكان المؤمــن أن يطال ــد أن بإم ــوة تؤك ــه بق إن قيامت
ــه. ــل يســوع مخلصــاً ل ــن يقب حي

ــوه فأعطاهــم ســلطاناً أن يصيــروا أوالد هللا أي المؤمنــون  »وأمــا كل الذيــن قبل
ــا 1 :12(. باســمه« )يوحن

»ألن كل مــن يدعــو باســم الــرب يخلــص« )روميــة 10 :13(. وكلمــة »كل 
مــن« تشــملك أنــت بالــذات، وكلمــة »يخلــص« ال تعنــي »ربمــا« أو »يمكــن«، 

ــص«. ــاً يخل بل«حتم

أخي القارئ العزيز :

بــكل تأكيــد، أنــت تــدرك بأنــك خاطــيء، فــاآلن وحيثمــا كنــت، ارفــع قلبــك بتوبــة 

صادقــة إلــى هللا بالصــالة.

 نقــرأ فــي لوقــا 18 :13 عــن خاطــيء صلــى قائــالً : »اللهــم ارحمنــي انــا 
الخاطــيء. وهــذا نـــزل إلــى بيتــه مبــرراً«. بإمكانــك أنــت أن تصلــي : »اللهــم أنــا 
ــى  ــأن يســوع كان بديــالً عنــي حيــن مــات عل أعتــرف بأنــي خاطــيء، وأومــن ب
ــن  ــا م ــت كله ــه كان ــه وقيامت ــه ودفن ــفوك وموت ــه المس ــأن دم ــن ب ــب. أوم الصلي
أجلــي. وهــا أنــا اآلن أقبلــه مخلصــاً لــي. أشــكرك علــى غفرانــك لخطايــاي، وعلــى 

ــن«. ــك، آمي ــك ورحمت ــة، ألجــل نعمت ــاة األبدي ــة الخــالص والحي هب
تمســك بكلمــة هللا واطلــب خالصــه باإليمــان. آمــن فتخلــص. ال كنيســة وال محفــل، 

وال أعمــال صالحــة تقــدر أن تخلصــك. تذكــر أن هللا أنجــز الخــالص. كامــالً!

خطــة هللا البســيطة للخــالص هــي : أنــت خاطــيء. لذلــك، مــا لــم تؤمــن بيســوع 
الــذي مــات بــدالً عنــك، فانــك ســتقضي األبديــة فــي جهنــم النــار. إن أنــت آمنــت 
ــاك  ــع خطاي ــران جمي ــال غف ــك تن ــم، فإن ــن وأقي ــب ودف ــذي صل ــه كمخلصــك ال ب
وعطيتــه : الخــالص األبــدي باإليمــان. قــد تقــول بــكل تأكيــد إن ذلــك لــن يكــون 
بتلــك الســهولة. نعــم، بتلــك الســهولة! هــذه حقيقــة كتابيــة، إنهــا خطــة هللا وتدبيــره. 

آمــن يــا صديقــي بيســوع واقبلــه مخلصــاً لــك فــي هــذا اليــوم.

 إن كانــت خطــة هللا ليســت واضحــة تمامــاً. اقــرأ هــذه النبــذة مــرة تلــو األخــرى، 
ــاذا  ــه م ــم »ألن ــن كل العال ــن م ــك أثم ــا. إن نفس ــى أن تفهمه ــا، إل دون أن تتركه

ــم كلــه وخســر نفســه!« )مرقــس 8 : 36(. ينتفــع اإلنســان لــو ربــح العال
ــد كل  ــماء وتفق ــر الس ــك تخس ــك فإن ــرت نفس ــك، إن خس ــالص نفس ــن خ ــد م تأك

ــذات. ــة بال ــذه اللحظ ــي ه ــك ف ــوك! دع هللا يخلص ــذا أرج ــيء، ل ش

قــوة هللا ســتخلصك، وتحافــظ علــى خالصــك، وتمّكنــك مــن أن تحيــا حيــاة مســيحية 
منتصــرة: »لــم تصبكــم تجربــة إال بشــرية ولكــن هللا أميــن الــذي ال يدعكــم 
تجربــون فــوق مــا تســتطيعون بــل ســيجعل مــع التجربــة أيضــاً المنفــذ لتســتطيعوا 

ــوا« )1 كــور 10 :13(. أن تحتمل
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