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الله يريد عالقة مع اإلنسان

الله

صالح الله
العالقة املتناغمة

اإلنجيل معناه »الخر الساّر«. إنه الرسالة الرائعة من الله للبرش. لطاملا أراد عالقة متناغمة 

مع مخلوقاته، الرجال والنساء عىل حدٍّ سواء. يف البداية، بعد خلق األرض، خلق اإلنسان 

)آدم وحواء( ووضعهام يف جّنٍة جميلة حيث استطاع فيها أن يعيش يف رشكٍة من املحّبة 

والسعادة معهام.

ا.  َوَرأَى اللُه كُلَّ َما َعِملَُه َفإَِذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ

 َوبَاَركَُهُم اللُه )بارك الرجل واملرأة(.

َوَغرََس الرَّبُّ اإِللُه َجنًَّة يِف َعْدٍن رَشًْقا، َوَوَضَع ُهَناَك آَدَم الَِّذي َجَبلَُه.

التكوين 1: 31 

التكوين 1: 28 

التكوين 2: 8 
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العالقة املكسورة

لألسف، مل يستمّر التاريخ بهذا التناغم. اختار اإلنسان أن يفعل إرادته الخاّصة وأن يعيش ُمستّقالً 

بعيًدا عن الله. ويف مواجهة إغواء الشيطان )الذي مل يُظِهر له أيّة محّبٍة(، قّرر اإلنسان أن يستمع 

العامل  الخطّية  دخلت  الطريقة،  وبهذه  إياها.  الله  أعطاه  التي  الوحيدة  الوصّية  بعصيان  إليه 

وفصلت اإلنسان عن خالقه وأفسدت ما قد صنعه الله. انكرست عالقة املحّبة املتناغمة.

َفاْخَتَبأَ آَدُم َواْمَرأَتُُه ِمْن َوْجِه الرَّبِّ اإِللِه يِف َوَسِط َشَجِر الَْجنَِّة.

َملُْعونٌَة األَْرُض ِبَسَبِبَك.

الَْمْوُت،  َوِبالَْخِطيَِّة  الَْعالَِم،  إِىَل  الَْخِطيَُّة  َدَخلَِت  َواِحٍد  ِبإِنَْساٍن  َا  كَأَنَّ ذلَِك  أَْجِل  ِمْن 

َوهكََذا اْجَتاَز الَْمْوُت إِىَل َجِميعِ النَّاِس، إِْذ أَْخطَأَ الَْجِميُع..

التكوين 3: 8

التكوين 3: 17

رومية 12:5

الله

العالقة املتناغمة

عصيان الوصّية الوحيدة

الخطّية 
ضّد الله
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هل نحن مختلفون؟

هل أخطأت أنت أيًضا من قبل؟

الخطّية ليست ُمجرَّد قتٍل وكذٍب ورسقٍة وغريها. الخطّية هي أن تفعل إرادتك بدالً من مشيئة الله. 

الخطّية هي أن تعيش بدون الله، دون أن تربطك به أيّة عالقٍة. تصوَّر طفالً يترصَّف كام لو كان والداه 

غري موجودين وال يعمل سوى ما يريده بالضبط وال يهتّم مبا يُحّباه له. يا للحزن الذي ميكن أن يُسبِّبه 

هذا لهام! ولكن هذه هي الطريقة التي يترصَّف بها كثريون مّنا تجاه الله! نحن نرفض عالقة املحّبة 

التي يريد الله تكوينها مع كّل واحٍد مّنا. ولهذا السبب ال نتبع توجيهه ونعيص الرشيعة التي أعطاها 

لنا لخرينا، وبدالً من ذلك نصنع الرّش. دعونا نكون صادقني، نحن جميعنا خطاٌة أمام الله: ليس فقط 

بسبب أفعالنا ولكن أّوالً وأخريًا بسبب أصل الرّش فينا: استقاللّيتنا عن الله.

ِملَْنا كُلُّ َواِحٍد إِىَل طَِريِقِه.

لَْيَس بَارٌّ َوالَ َواِحٌد.

إِِذ الَْجِميُع أَْخطَأُوا َوأَْعَوزَُهْم َمْجُد اللِه.

إشعياء 53: 6 

رومية 3: 10 

رومية 3: 23

الله

عدم اإلميان

اللعن

العنف

الطمع

الفجور الجنيّس اإللحاد
إرادة الّذات

إرادة الّذات
الخداع

الكذب الغّش

محّبة املال
السخرية

أنصاف الحقائق

الحسد
الكراهية

الفساد تجاهل الله
االفرتاء الكرياء
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الكامل  الله  يعمله  أن  ميكن  الــذي  ما 

الُقّدوس العادل مع أناٍس مثلنا؟

يجب معاقبة الرّش والعصيان والظلم، أليس كذلك؟ لقد أصبحنا مذنبني يف جميع الجوانب: تجاه الله 

س: »ألَنَّ  ا من الخطايا، يقول الكتاب املُقدَّ وتجاه الناس. وحّتى إذا اعتقدنا أننا ارتكبنا عدًدا قليالً جدًّ

« )يعقوب 10:2(. ومع ذلك، فإن  َا َعَثَ يِف َواِحَدٍة، َفَقْد َصاَر ُمْجرًِما يِف الْكُلِّ َمْن َحِفَظ كُلَّ النَّاُموِس، َوإِنَّ

الله ُقّدوٌس ويكره الرّش والخطّية. وبرّه يتطلّب الدينونة.

، َوالَ تَْسَتِطيُع النَّظََر إِىَل الَْجْوِر. َّ َعْيَناَك أَطَْهُر ِمْن أَْن تَْنظَُرا الرشَّ

الرَّبُّ ... الَ يَُرُِّئ الَْبتََّة.

ُ ِبرَّ اللِه، َفاَمَذا نَُقوُل؟ أَلََعلَّ اللَه الَِّذي يَْجلُِب الَْغَضَب ظَالٌِم؟ َولِكْن إِْن كَاَن إِْثَُنا يَُبنيِّ

حبقوق 13:1 

ناحوم 3:1 

رومية 5:3 

الدينونة

عدم اإلميان

تجاهل الله
الفساد

أنصاف الحقائق خطاياي

االفرتاء الكرياء

الكراهية

محّبة املال

الخداع

الحسد

الغّش

الفاحشة

العنف
اللعن

السخرية

الكذب

اإللحاد

الطمع

الفجور الجنيّس

الله
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الله محّبٌة أيًضا!
نتوّقع الدينونة بالفعل من الله الُقّدوس العادل الذي يكره الرّش. ولكن الله محّبٌة أيًضا. نعم، بدالً من 

إظهار غضبه بدينونة الجنس البرشّي املذنب، أوقف تنفيذ دينونته وأظهر محّبته بإرسال ابنه. أخذ 

ابن الله األبدّي هيئة إنساٍن وحمل اسم »يسوع« الذي يعني »الله يُخلِّص«. وعىل النقيض مّنا، عاش 

إنسانًا كامالً يُظِهر املحّبة للجميع ويسلك يف رشكٍة كاملة مع الله اآلب. عىل النقيض من صالح يسوع، 

انكشف رّش البرش. وضعوه للموت بصلبه. وعىل الرغم من أن يسوع كان كُّلّ القدرة، إاّل أنه سمح 

لهم بعمل ذلك ومات طوًعا.

ألَنِّ لَْم آِت ألَِديَن الَْعالََم.

لِكنَُّه أَْخىَل نَْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصائًِرا يِف ِشْبِه النَّاِس. َوإِْذ ُوِجَد يِف الَْهْيَئِة كَإِنَْساٍن، َوَضَع نَْفَسُه 

لِيِب. َوأَطَاَع َحتَّى الَْمْوَت َمْوَت الصَّ

الَِّذي لَْم يَْفَعْل َخِطيًَّة، َوالَ ُوِجَد يِف َفِمِه َمكٌْر.

ألَنِّ أََضُع نَْفيِس ... لَْيَس أََحٌد يَأُْخُذَها ِمنِّي، بَْل أََضُعَها أَنَا ِمْن َذاِت.

يوحّنا 47:12 

فيلّبي 2: 8-7 

1 بطرس 22:2 

يوحّنا 10: 18-17 

الله

الروح القدس

االبن

اآلب

يسوع
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ملاذا أخىل يسوع حياته؟

ارتكبها  أنه  لو  يُعاَمل كام  آثامنا مام جعله  الصليب، أخذ عىل نفسه جميع  ر يسوع عىل  ُسمِّ عندما 

كانت  التي  الله  من  الدينونة  وتحّمل  نفسه خطايانا  الله. وضع عىل  وبني  بيننا  نفسه  بنفسه. وضع 

تتطلّبها جميع خطايانا. يا ملحّبة يسوع لنا! أخذ مكاننا ليتحّمل كّل غضب الله الذي استأهلناه.

َوُهَو َمْجُروٌح ألَْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق ألَْجِل آثَاِمَنا. تَأِْديُب َسالَِمَنا َعلَْيِه، َوِبُحُرِِه ُشِفيَنا.

الَِّذي َحَمَل ُهَو نَْفُسُه َخطَايَانَا يِف َجَسِدِه َعىَل الَْخَشَبِة )الصليب(.

َلَْمِسيُح اْفَتَدانَا ِمْن لَْعَنِة النَّاُموِس، إِْذ َصاَر لَْعَنًة ألَْجلَِنا.

إشعياء 5:53 

1 بطرس 24:2 

غالطية 13:3 ا

الله

الدينونة

الخطايا

15
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هل موت يسوع كاٍف فعالً؟

أقيم يسوع من املوت بعد ثالثة أيّاٍم من موته، وبعد أربعني يوًما صعد إىل السامء. تُثِبت حقيقة أن 

الله أقام يسوع أن ذبيحته كانت كافيٌة متاًما وأن الله كان راضًيا، وأن مشكلة الخطّية قد ُحلّت بصفٍة 

نهائّية. يا له من تناقٍض بالنسبة للمزعومني أنبياء وقادة وعلامء الدين! لقد ماتوا جميًعا ... وماذا بعد 

ذلك؟ يسوع هو ابن الله وصار إنسانًا ومات وأقيم وهو اليوم يحيا!

ُهوِر لُِيْبِطَل الَْخِطيََّة ِبَذِبيَحِة نَْفِسِه. َولِكنَُّه اآلَن َقْد أُظِْهَر َمرًَّة ِعْنَد انِْقَضاِء الدُّ

الَِّذي أُْسلَِم ِمْن أَْجِل َخطَايَانَا َوأُِقيَم ألَْجِل تَْرِيرِنَا.

هَذا ُهَو يُوَحنَّا الَِّذي َقطَْعُت أَنَا َرأَْسُه. إِنَُّه َقاَم ِمَن األَْمَواِت!

ِِن اْعرَتَْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ يَُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقلِْبَك أَنَّ اللَه أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت، َخلَْصَت.

العرانّيني 26:9 

رومية 25:4 

مرقس 6:16 

رومية 9:10 

الله
االبن

الروح القدس

اآلب
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ماذا يجب أن أفعل؟

إن مجيء يسوع وعمله من أجلنا عطّيٌة من الله، والعطّية تكون مجانّيٌة متاًما. ولكن إذا رفضنا قبولها 

يقوله  مبا  الشخيّص  اإلميان  من خالل  كيف؟  ولكن  يسوع.  لقبول  إًذا  بحاجٍة  نحن  نتلكها!  ال  فنحن 

س: أنني خاطيٌء وعاجٌز عن خالص نفيس ولكن يسوع، الله االبن، الذي صار إنسانًا ومات  الكتاب املُقدَّ

ا. ٌد، وهو ُمخلِّيص حقًّ عىل الصليب وهو اآلن قائٌم وُممجَّ

إذا آمنت بهذا وقبلت يسوع الذي أخذ بدالً منك دينونة الله وتُبَت واعرتفت له بخطاياك، فسوف يُخلِّصك 

الله من ذنبك ألن ذلك هو ما أدين به يسوع عىل الصليب. هذا هو التحويل الوحيد املقبول أمام الله.

ألَنَُّه هكََذا أََحبَّ اللُه الَْعالََم َحتَّى بََذَل ابَْنُه الَْوِحيَد، لَِكْ الَ يَْهلَِك كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل 

تَكُوُن لَُه الَْحَياُة األَبَِديَُّة.

رُنَا ِمْن كُلِّ َخِطيٍَّة. َوَدُم يَُسوَع الَْمِسيحِ ابِْنِه يُطَهِّ

 يَُسوَع، الَِّذي يُْنِقُذنَا ِمَن الَْغَضِب اآلِت.

 َفُتوبُوا َواْرِجُعوا لُِتْمَحى َخطَايَاكُْم.

يوحّنا 16:3

1 يوحّنا 7:1

1 تسالونيك 10:1

أعامل الرسل 19:3

الله

الله

إرادة الّذات

التوبة

الدينونة

خطاياي

عدم اإلميان

اللعن
العنف

الطمع

الفجور الجنيّس

الفاحشة

الكرياء االفرتاء
تجاهل الله الفساد

أنصاف الحقائق

السخرية

الكذب

خطاياي

اإللحاد

الحسد

الغّش

الكراهية

محّبة املال

الخداع
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هل ميكن أن أفعل ما أريده بعد ذلك؟

مل يرد الله فقط أن يُخلِّصك من الدينونة األبديّة. يريد تغيري حياتنا حّتى نعيش يف سالٍم وننعم بعالقٍة 

سعيدة معه. عندما نتوب، يُحوِّلنا الله بالكامل. ننال الروح القدس الذي يعطينا الرغبة والقّوة لفعل 

ما يريده الله لنا والذي يساعدنا عىل االبتعاد عن الرّش. »املسيحّي« الذي يعيش يف الفجور ألنه يعتقد 

أنه يف أماٍن من الدينونة إّنا يخدع نفسه وحسب. إنه يُظِهر من خالل سلوكه أنه رمّبا يكون قد َقِبَل 

ديًنا ما ولكنه مل يأخذ خطوة التوبة باإلميان بيسوع ُمخلًِّصا له. املسيحّي الحقيقّي يُسبِّح الله ويُحّب 

يسوع ويفعل ما يرضيه.

إًِذا إِْن كَاَن أََحٌد يِف الَْمِسيحِ َفُهَو َخلِيَقٌة َجِديَدٌة: األَْشَياُء الَْعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا الْكُلُّ َقْد َصاَر 

َجِديًدا.

، إِنِْجيَل َخالَِصكُُم، الَِّذي ِفيِه أَيًْضا إِْذ آَمْنُتْم ُخِتْمُتْم  الَِّذي ِفيِه أَيًْضا أَنُْتْم، إِْذ َسِمْعُتْم كَلَِمَة الَْحقِّ

وِس. ِبُروحِ الَْمْوِعِد الُْقدُّ

ٌف. ا َثَُر الرُّوحِ َفُهَو: َمَحبٌَّة َفَرٌح َسالٌَم، طُوُل أَنَاٍة لُطٌْف َصالٌَح، إِميَاٌن َوَداَعٌة تََعفُّ َوأَمَّ

2 كورنثوس 17:5

أفسس 13:1 

غالطية 5: 23-22 

الله

عالقة متناغمة

اإلميان
التواضع الرحمة

األمانة

العدل

السالم

املحّبة

اللطف

الكتاب 
املقدس

مشيئة الله

االعرتاف بيسوع ربًّا

الصر

الفرح
املساعدة

الرعاية



23 22

ماذا سيحدث إذا مل أفعل أّي يشٍء؟

فعل الله من جانبه كّل يشٍء رضورّي حّتى نتمكّن من اإلفالت من الدينونة. منذ ما يقرب من ألفّي سنٍة، كان 

ر أيًضا بشّدٍة من أنه إذا رفض املرء يسوع فسوف يأت عليه غضب  صبوًرا وأراد خالص جميع الناس. ولكنه يُحذِّ

الله. أّما إمكانّية التوبة وقبول يسوع ُمخلًِّصا فتنتهي عند موتنا أو عند مجيئه. عندما يعود يسوع سوف يدين 

س يف سفر الرؤيا(، وبعدها سوف يدين كّل فرٍد عىل حدٍة: أولئك الذين ماتوا من  العامل )بحسب الكتاب املُقدَّ

قبل والذين سيبقون عىل قيد الحياة عند مجيئه. أولئك الذين مل يبالوا بالله والذين مل يؤمنوا بيسوع والذين مل 

يتوبوا قط عن خطاياهم سوف يوضعون يف مكاٍن ال يتكلّم فيه الله فيام بعد. لن تكون التوبة ممكنًة بعد اآلن؛ 

سوف يكون مكانًا للبكاء والندم الشديد والعذاب الذي ال مفر منه: بحرية النار.

َوَرأَيُْت األَْمَواَت ِصَغاًرا وَِكَباًرا َواِقِفنَي أََماَم اللِه، َوانَْفَتَحْت أَْسَفاٌر، َوانَْفَتَح ِسْفٌر آَخُر ُهَو ِسْفُر الَْحَياِة، َوِديَن األَْمَواُت 

ِمامَّ ُهَو َمكُْتوٌب يِف األَْسَفاِر ِبَحَسِب أَْعاَملِِهْم. َوَسلََّم الَْبْحُر األَْمَواَت الَِّذيَن ِفيِه، َوَسلََّم الَْمْوُت َوالَْهاِويَُة األَْمَواَت 

الَِّذيَن ِفيِهاَم. َوِديُنوا كُلُّ َواِحٍد ِبَحَسِب أَْعاَملِِه. َوطُِرَح الَْمْوُت َوالَْهاِويَُة يِف بَُحرْيَِة النَّاِر. هَذا ُهَو الَْمْوُت الثَّاِن. وَكُلُّ 

َمْن لَْم يُوَجْد َمكُْتوبًا يِف ِسْفِر الَْحَياِة طُِرَح يِف بَُحرْيَِة النَّاِر.

َولِكنََّك ِمْن أَْجِل َقَساَوتَِك َوَقلِْبَك َغرْيِ التَّائِِب، تَْذَخُر لَِنْفِسَك َغَضًبا يِف يَْوِم الَْغَضِب َواْسِتْعالَِن 

َديُْنونَِة اللِه الَْعاِدلَِة.

ُ ِمَن اللِه َديَّانًا لِألَْحَياِء َواألَْمَواِت. َونَْشَهَد ِبأَنَّ هَذا ُهَو الُْمَعنيَّ

يُْنونَُة. ُوِضَع لِلنَّاِس أَْن مَيُوتُوا َمرًَّة ثُمَّ بَْعَد ذلَِك الدَّ

رومية 5:2 

أعامل الرسل 42:10 

العرانّيني 27:9 

الرؤيا 20: 15-12

الله

الدينونة

العنف

السخرية

الكذب

الفاحشة

عدم اإلميان

أنصاف الحقائق الخطايا تجاهل الله
اإللحاد

االفرتاء

الحسد

الكرياء

الكراهية

محّبة املال

الغّشالخداع

الطمع

الفساد

اللعن

الفجور الجنيّس
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ما جوابك؟

جوايب: ...................................

َقِبَل ماليني الناس يسوع ومل يندموا قط. إذا كنت ُمجرَّد عضٍو يف ديٍن ما أو كنيسٍة أو طائفٍة، فمن املحتمل 

أنك تحمل املُسّمى املسيحّي، ولكنك لن تخلص ولن تجد السالم الحقيقّي. ولكن تب عن حياتك املاضية 

واقبل يسوع ربًّا وُمخلًِّصا شخصيًّا لك ولن تندم أبًدا. سوف تتمكّن بعد ذلك من تسبيحه وعبادته عىل األرض 

ويوًما ما سوف تقيم معه يف السامء يف فرحٍ ال حدود له!

العرانّيني 3: 8-7

وُح الُْقُدُس:  لِذلَِك كَاَم يَُقوُل الرُّ

وا ُقلُوبَكُْم». »الَْيْوَم، إِْن َسِمْعُتْم َصْوتَُه َفالَ تَُقسُّ

2 بطرس 9:3

 الَ يََتَباطَأُ الرَّبُّ َعْن َوْعِدِه ... لِكنَُّه يََتأَنَّ َعلَْيَنا، َوُهَو الَ يََشاُء أَْن يَْهلَِك

 أُنَاٌس، بَْل أَْن يُْقِبَل الَْجِميُع إِىَل التَّْوبَِة.

1 تيموثاوس 2: 5-3

ُمَخلِِّصَنا اللِه، الَِّذي يُِريُد أَنَّ َجِميَع النَّاِس يَْخلُُصوَن، َوإِىَل َمْعرَِفِة الَْحقِّ يُْقِبلُوَن. ألَنَُّه يُوَجُد إِلٌه َواِحٌد َوَوِسيٌط َواِحٌد 

بَنْيَ اللِه َوالنَّاِس: اإلِنَْساُن يَُسوُع الَْمِسيُح.

أعامل الرسل 31:16

آِمْن ِبالرَّبِّ يَُسوَع الَْمِسيحِ َفَتْخلَُص أَنَْت َوأَْهُل بَْيِتَك.
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أعامل الرسل 2: 42-41

الخطوة التالية

إذا اعرتفت بخطاياك وآمنت بالرّّب يسوع بقبوله ُمخلًِّصا شخصيًّا لك، فسوف تخلص 

وتبدأ حياًة جديدة رائعة مع الله.

َفَقِبلُوا كَالََمُه ِبَفَرحٍ، َواْعَتَمُدوا ... وَكَانُوا يُواِظُبوَن َعىَل 

لََواِت. ِكَِة، َوكَرْسِ الُْخْبِز، َوالصَّ تَْعلِيِم الرُُّسِل، َوالرشَّ

أويص:

س يوميًّا، • بقراءة الكتاب املُقدَّ

• والتحّدث مع الله كّل يوٍم من خالل الصالة،

س بسؤال الله أن يُرِشدك  •  وإيجاد مؤمنني يخضعون للسلطان الكامل للكتاب املُقدَّ

إىل األشخاص املناسبني،

• واملعموديّة )أعامل الرسل 38:2(.
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