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 ي ليسلسلة التراث النج

اإلن  الت  يغن  ييلج التراث  ف  ي بالكتابات  الذ   يظهرت  ف  يعصر اإلصالح  السادس    يتم  القرن 
رجم إلى لغات كثيرة وشعر القرون التالية. ومن هذه الكتابات ما ت    يظهرت ف  يعشر وكذلك الكتابات الت

إليه.   المؤمنين  لحاجة  ومرات  مرات  طباعته  إعادة  إلى  بالحاجة  لوثر    فهنالكالناشرون    لفن اوككتابات 
اإلنجيل  الفكر  وقادة  )البيوريتان(  المتطهرين  جماعة  كتابات  من  وكثير    يومجموعة  وقفت  المصلح.  ما  ا 

 . لغتنا العربية يوتوزيعها ف  دون ترجمتها ضخامة هذه الكتابات حائال  

الشرق األوسط بعض   يف  ئ القار   يالشرق األوسط أن تضع بين يد   يويسر الرابطة اإلنجيلية ف
 .طةرة ومبس  ختصصياغة م يية، فبهذه الكتابات باللغة العر 

 لتعم الفائدة.  مجاًنا يليوقد حرصنا أن نقدم كل كتابات سلسلة التراث النج

ونمو وتقدم    ي د الفاد جللجميع لم  كبيرة  ل الرب هذه السلسلة سبب بركة روحيةجعوإننا نصلى لي
 كنيسته. 

 ( MERF) الشرق األوسط يالرابطة اإلنجيلية ف
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 مقدمة المؤلف 

 ئ إلى القار 

أن يختاروا    يلهم ف  علنون بوضوح، بسلوكهم وتصرفاتهم أنه ال رغبة  ي    -هذه األيام  يف  -عظم الناس إن م  
ح لك ما هو  أن أوض     ب حاولت  هذا الكتي     ىالمسيح. وف  يف  ي المسيح، وال يشتاقون إلى البركات األبدية الت

 دية. جر فيه ب تفك    ي، لك ين ينشغل به المسيحأيجب  يالموضوع العظيم الذ 

ا. لكن كان  أنا أيض    يهشند يي  ، األمر الذ يره قلمسط   ا ي  أكتب، أو أن ترى شيئ    يأننك  هش  د قد ي
ع  ي  عل بعض  ألن  هذا  أفعل  ن    يتاظأن  قد  م  القليلة،  رديئة  بطريقة  مسوداتها  الترتيب شو  شرت  ا  مم  ،هة 

 ب. إلى أن أبذل محاولة لكتابة هذا الكتي    ياضطرن

أعرف أن بعض األشخاص الذين أكتب   ي ؛ ألنزجايوإساطة  بكتب ب أأن    ي عن قصد ف  ولقد لجأت  
 إليهم ليس لديهم من المال ما يعينهم على شراء الكتب، بينما البعض اآلخر ليس لديهم وقت لقراءتها. 

  ي ال أرغب ف   يا أنن أود أن يكون واضح    ينتقاد، فإن لها طابع اال  اب أمور  هذا الكتي   ي  وجدت ف  قد ول
م لك العون والمساعدة وما من شأنه أن يحث آخرين  د   ما يق  ب  تكأن  أ   ى اإلساءة إلى أحد. لست أرجو سو 

 على أن يكتبوا بتفصيل أكثر.   -  يندر مأققد يكونون  -

 ل ينجعمل اإل يخادمك ف 
 ي ر ث وليم جو 
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 األول  الفصل

 خالصنا أمر من د التأك  

ال إلى  ؤ الس  جيهو تب  بل ربما قمت    . هذاكال  ؤ دار بذهنك س  ربما؟  ايقي  حق  امن  ؤ م  جعل اإلنسان  ي  يما الذ ت رى  
ات   نال  أن  أ  يننكأيم؟"  ي حينا مسأرى هل  ت  : "نفسك قائال   ة؟ "  ي طخمن ال  يصنبأن يسوع المسيح قد خل    أكيد 

 " ؟"هل أنا أحب هللا بالحقيقة 
تظن   تقديم    قد  أن  األولى  إلى    للوهلة  نحتاج  لكننا  وميسور.  سهل  أمر  كهذه،  أسئلة  عن  إجابة 

ما قاله    -على سبيل المثال    -لنتأمل    .أر من احتماالت الخطذ   يحوالحذر، فالمسيح يسوع نفسه    ي و   ر تال
ف م إنج   ي المسيح  كثيرين    فصلال  ،ىتيل  أن  من  إنهم    السابع،  له  سيقولون  الناس  أو  نت من  باسمه،  بأوا 

:  7  ى" )متإ ن  ي ل ْم أ ْعر ْفك ْم ق ط !ب كثيرة باسمه، ومع ذلك فإنه يقول لهم: "ئ، أو عملوا عجا أخرجوا شياطين  
22  ،23) . 

منين  ؤ نا مكحتاج أن نعرف ما إذا  نلنا، و ب  د من أن يسوع قد ق  حاجة إلى التأك    يمن ثم فنحن ف
 .د موقفكم لك المساعدة لتتعرف على ذلك، وتحد   هذا الكتاب أن نقد    فيحقيقيين. ويسرنا 

اإلمكان أن نعرف على وجه اليقين أن المسيح    يهو أنه ف   يق أساسنطل   من م  دعنا نتحرك أوال  
ال من  خلصنا  ر خطيسوع  وجعلنا  والعي  ية  له،  ا  د ك  أتة  الشديدة  بالصعوبة  ليس  ذلك  يتصورها    لتيمن  قد 

الم  .البعض  لنا  يق  ال ثفعلى سبيل  المقدس    يفول هللا  يمكننا أن نكتشف إن كنا فعال  نإالكتاب    ي ننتم   ه 
ر  ب وا  "  :للمسيح مْ ج  ك  ن وا أ ْنف س  ؟ اْمت ح  يم ان  ْم، ه ْل أ ْنت ْم ف ي اإل  ك  ثم يقول لنا الرسول   (.5:  13رنثوس كو   2" )أ ْنف س 

،  38:  8  المسيح يسوع ربنا )رومية  يف  ييفصلنا عن محبة هللا الت  يءش  بولس إنه على يقين من أنه ال
، امن هذا أيض    ان  تيق   م    -العهد القديم    يف  -اود  ا أن هللا يحبنا. لقد كان د قين  ي  مكننا أن نعرف (. لذلك ي  39

؟مطلع المزمور السابع والعشرين " يإذ يقول ف اف  ي، م م ْن أ خ  ص   " ا لر ب  ن ور ي و خ ال 

: إن كل  يأمل األمر على النحو اآلتتك، فعليك أن تد من أن هللا هو مخلص  متأك     غير    وإن كنت  
المسيح   يسوع  يقبلون  هللا  "  -  هللا  أوالد    دعون  ي  الذين  أ ْوال د   وا  ير  ي ص  أ ْن  ْلط ان ا  س  ف أ ْعط اه ْم  ق ب ل وه   ين   ال ذ    " ك ل  

 يتحدث بها الكتاب المقدس عن قبوله؟  يالمسيح بالطريقة الت فهل قبلت   .(12: 1  وحناي)

هللا ضد خطاياهم،    ضب  بنفسه غ    ال  م   تحم  هل تؤمن أن المسيح مات كبديل عن الخطاة،    ى،معنب
أنك خاطئ؟ وهل رجعت    نيابة   المسيح    لت  هل حو    ؟طية ا عن كل خ تمام    عنهم؟ هل تعرف  إلى  وجهك 

على    د ستنتمك؟ هل ترتاح و عل   ي  لك    يلك، وكنب جصلى من أي  يسود عليك، وككاهن لك    ،يسوع كملك لك
إلر  ضح ي    كي المسيح يسوع وحده ل من كل قلبك وكل خصه  ح شتفر   و  ره  تشك    أن  يفترغب  هل    ؟ى هللاك 
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 ،كذافإن كنت قد قبلت المسيح هأكثر من هذا؟  بقبول المسيح  إذن    المقصود   ، ماكيانك؟ حسن ا أيها العزيز
 أوالده.  إلى هللا وأنك واحد من  يفالكتاب المقدس يؤكد لك أنك تنتم 

خلصنا، بل إن حياتنا     قد نود أن نقول إنه أمر على جانب كبير من األهمية أن نعرف أن هللا
تتوقف على هذا األمرنفس   ذلك ف  .ها  الذحذ   ي  المسيح    إنوعالوة على  الباب  بأن  الحياة   ىيؤد   يرنا  إلى 

أن نكون متأكدين    ي(. من أجل ذلك ينبغ 14:  7  ى)مت  ه  ون  د ج  ون هم الذين ي  يل رب، وقلك  ضيق، والطريق  
ل ن اا قد وضعنا أنأن  إلى الحياة. ىالطريق المؤد  يف ْرج 

ن االكتاب المقدس    عد  ن  وإذا أردنا أن نكون على يقين من ذلك، ل   فالكتاب المقدس هو القانون    ،ي ْعل م 
  إلى هللا، فعليك إذن أن تقبل    ي يوضح بجالء أنك تنتم  دسدام الكتاب المق  به. وما  يجب أن نسترشد    يالذ 

  ا، حقيقي    امسيحي  ح أنك لست  ظهر لك بوضو األمر بفرح. ومن الجهة األخرى، إذا كان الكتاب المقدس ي  
ساعدنا  الكتاب المقدس الذي ي    وى رشد آخر إلى الحق، سيوجد م    فال تحاول أن تهرب من هذه الحقيقة. ال

 همه.الروح القدس على ف

ن من انتمائنا إلى هللا، ومن  ويمكننا التيق    . ن أم القين حقيي من ؤ ا من  ا معرفة إن ك  ن  ن  ك  مْ ي    ..ةوالخالص
 . المسيح أم ال خالص بيسوع  لا نلنا قد  ناذا كإعرف ما  ناألهمية بمكان أن  

أنت نفسك غير    ربما كنت    ؟من الناس غير متأكدين من هذه األمور  إذن لماذا نجد أن كثيرين  
ا، إن  حسن    ".ان  تيق   لست م    يكون كذلك لكنأ؟ قد  يق ي حق  يحيتساءل: "هل أنا مست  ما  ار  كثي متأكد بالفعل، و 

 : كثيرين مثلك ليسوا على يقين. لكن لماذا؟ دعني أعرض بعض األسباب 

 : نع األشياءص    يرقه ف يتعلق باهلل، وبط  : إن الناس ل يعرفون ما أولً 

سيح إلى العالم، أو بعبارة أخرى  ملارسل ابنه يسوع  ا على أن ي  بر  جْ دركون أن هللا لم يكن م  ي    هم الف
 هَكَذا َأَحب  حبنا: "أيدفعه إلى فعل ذلك. فقد صنع هللا هذا، ليس الستحقاق فينا، بل ألنه  يءلم يكن فينا ش

يد   ت ى ب ذ ل  اْبن ه  اْلو ح  ال م  ح  (. لم يكن هناك سبب أمام هللا يجعله يحبنا. الحق إن أحد  16:  3  وحناي)  "هللا  اْلع 
فيه صالح على اإلطالق،    يء ش  : أنه ال يمها ه تعل    ي الحقيق  ي على المسيح  ي ينبغ  ي األمور األولية الت

ا   يءكل ش  يوأن الخطية تؤثر ف بنفسه، األمر  المسيح  يلذ يتعلق  ه ئ اجر   أن يضع كل    يالحقيق   ييدفع 
المسيح يسوع، ناظر   بالتمام على  الوحيد الصالحجاإل إليه نظرة     اواتكاله  باعتباره  القادر أن  ،  الل  والوحيد 

السرور على قلب المسيح،    دخل  اآلن يحيا بقصد أن ي    يالحقيق  يلنا الصالح. من ثم فإن المسيح  يصنع  
عن    ئ ا نعرف شي  صنع األمور. فإن كنا ال  يطريقه هللا ف  يلك ه ت  .هئسما  يإلى أن يصير مثله ف  اع  تطل   م  

إن  .  هللا  ي مامه فتهو ب   يمن المسيحؤ إن رجاء الم  .منون ؤ ا من طريقة هللا فال يكون بمقدورنا أن نتأكد من أن
قيون، قي على أن بعض الناس ليسوا على يقين من أنهم مؤمنون ح  .الخطاة ص خل   هللا وحده هو القادر أن ي  
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  ون أن الناس يأتون إلى المسيح بوسائل  كر يد وال    ،عة تنو   ألنهم ال يعرفون أن هللا يتعامل مع البشر بطرق م  
 لفصل بداية ا  يعن ذلك ف  حالما ناداه )يمكنك أن تقرأ  ا إلى يسوعكز   ىلقد أت  .تفاوتةمختلفة وبسرعات م  

أيام )أعمالنج إالتاسع عشر من   بينما كان على بولس أن ينتظر لمدة ثالثة    اختبار  ن  (. إ9  يل لوقا(، 
 اواحد    ا ليس هناك نموذج    .اإلتيان إلى اإليمان بالمسيح يختلف عن اختبار شخص آخر  ي شخص ما ف

 .ايصبح المرء مسيحي  به   امعين   ابعينه، أو نمط  

التقديس.   من  واحدة  درجة  على  المسيحيين  المؤمنين  من  اثنان  هناك  ليس  الطريقة،  وبنفس 
حزنة. أخطاء م    يا فزالت كثيرة، وأحيان    يفرتفعة، بينما يقع البعض اآلخر  فالبعض يحيا حياة صالحة م  

ب  يتمتع  البعض  فو ركة هللا  بإن  بينما نرى    ييعيشون  بطريقة خاصة،  وأحباء  به كأصدقاء  وثيق  اتصال 
 .منون حقيقيون ؤ ا إلى هللا. ومع ذلك فالجميع مرب  من ذلك ق   أقلاآلخرين 

 مناء مع هللا. ا غير أ  نهو أن،  حقيقين  نيسيحي ا منعدم تأكدنا من كون   ي: قد يكون السبب فاثانيً 
ه للجهاد ن تدمنا ال نلتمس غفران هللا ومعو   بأن ذلك خطأ، وماعلمنا    مع،  طية ماخ  يين فستمر   فما دمنا م  

أن   عجب  فال  الشر،  غير  نضد  انتمائ    كون  من  أن  متأكدين  نرفض  كنا  وإن  هللا،  إلى  الحق  ننا  فعل 
 ا؟ حيرة: هل نحن نحب هللا حق   يرب ونتساءل فبد أن نضط   كلمته، فال يحسب ما يقوله هللا فبوالصواب 

صيبنا  منين حقيقيين، فال عجب أن ت  ؤ معرفة ما إذا كنا م  يإن لم يكن لدينا رغبة صادقة ف  ا:ثالثً 
واال فالحيرة  فنحن  لذا  كله،  األمر  بشأن  مولودين    يرتباك  نحن  هل  لنرى  الجهد  بذل  إلى  الحاجة  شديد 

" .  ثانية بولس:  ن  يقول  اْمت ح  ؟  يم ان  اإل  ف ي  أ ْنت ْم  ه ْل  ْم،  ك  أ ْنف س  ر  ب وا  ك مْ ج  أ ْنف س  )وا  إن    .(5:  13رنثوس  و ك   ۲" 
ت ك ْم و اْخت ي ار ك ْم  ا ا كما يقول بطرس: "ا كبير  أن نبذل جهد    ياألمر يقتض ْعو  ل وا د  ْخو ة  أ ْن ت ْجع  ا اإل  د وا أ ي ه  ْجت ه 

محاولة لحسم  وال نقوم بأية  ،  تنا الخاصةااهتمام   يوقتنا ف   ي فإن كنا نقض  .(۱:  10  رسبط  ۲" )...ث اب ت ْين  
 وم تحيرين.   ربينضط   هذه المسألة الهامة، فال نندهش إن كنا نظل م  

ي  :  ارابعً  البعض  النسان فت   إن  كون  على  للدللة  الصحيحة  العالمات  غير  عالمات  عن  ش 
ا ينتمون إلى هللا. يظن بعض أنفسهم، تتملكهم الحيرة، هل هم حق    يرون هذه العالمات فوإذ ال ي    ا.مسيحي  
المثال-الناس   ي    -على سبيل  الحقيقيين ال  المسيحين  م  أن  أنفسهم  طلق  خطئون  هم  كانوا  فلما  ثم  ا، ومن 

من وقت    خطئون ي  منين  ؤ أن الم  ناي ر ي    دسخطئون، فإنهم يظنون أنهم ليسوا مؤمنين. بيد أن الكتاب المقي  
الرسول  آل بولس  إن  بل  ك  يصفخر،  )روم  مع   راعصحياته  أيض  نجو .  (25-14:  7ة  يالخطية  أن  د  ا 
مباشرة لصلواتهم، لكن األمر ليس    ستجابات ا  ام  ئأن المسيحيين الحقيقيين يتلقون دا بعض اآلخر يظن  ال

تأمل ما يقوله صاحب    .يمن الحقيق ؤ ة المباشرة من عالمات المتميستجابة الحهكذا، وال يمكن اعتبار اال
ن  ي؟" :13المزمور  ْجه ك  ع  ت ى ت ْحج ب  و  ؟ إ ل ى م  ان ي ك ل  الن  ْسي ان  ت ى ي ا ر ب  ت ْنس     "إ ل ى م 
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ا من الروح القدس يشهد لهم أنهم من خاصة هللا، خاص    احساس  إد على ذلك إن آخرين ينتظرون  ز  
ن ا أ ن ن ا أ ْوال د  يقول: "الذي    8  من رومية  16هذا يتطلعون إلى العدد    ىوف د  أل ْرو اح  ا ي ْشه  ه  أ ْيض  وح  ن ْفس  ا لر 
إلى    يتمن د الروح القدس لنا أننا ن، وعندئذ فقط يؤك   أوال    يلكن هؤالء ينسون أن اإليمان بالمسيح يأت  ."هللا  

ا إ ْذ  اهللا: " د  اْلق د وس  ل ذ ي ف يه  أ ْيض  وح  اْلم ْوع  ت ْمت ْم ب ر  ْنت ْم خ  فإذا ما تطلعنا إلى عالمات    .(13:  1  " )أفسسآم 
  للتدليل على كوننا مسيحيين مؤمنين، فإننا نرتبك ونتحير   -ست عالمات على اإلطالقيل  يهو -مثل هذه  

 هللا. إلى يتمن أمر كوننا نفي 

ما   نعرف  أن  أهمية  قد رأينا اآلن مدى  نقف من هللا موقلعلنا  كنا  أهمية  ا صحيح  ف  إذا  ا، ومدى 
ا.  ا حقيقي  مسألة كون اإلنسان مسيحي  في    ا لماذا يتحير الناس ويرتبكون التأكد من ذلك. ولعلنا قد رأينا أيض  

كما ينسون أن هللا يتعامل مع الناس بطرق    ؛ا يستحقونهعطية من هللا وليس أمر    ص  إنهم ينسون أن الخال
ا  وينسون أيض    ؛ا مع البعض اآلخريئ  طا، وأقل سرعة أو به مع البعض سريع  عة. فيكون تعامل  تنو   كثيرة وم  

يختلفون  الحقيقيين  المسيحيين  التقديسفي    أن  الناس أيض    .درجة  إلى عالمات  ويتحير  يتجهون  ا عندما 
 .منينؤ ق على جميع الم، إنها عالمات ال تصد  اغير حقيقية للتدليل على كون المرء مسيحي  

نذكر أيض   الت ولتوضيح األمر  بكون    يا بعض األخطاء األخرى  يتعلق  فيما  الناس  فيها  يقع  قد 
 ا: حقيقي   ااإلنسان مسيحي  

م  .  1 يكون  أن  يمكنه  اإلنسان  ال  انتمي  إن  ذلك  مع  وهو  أبدية  حياة  له  هللا،  يقول   إلى  يعرف. 
ي ة  ك ت ْبت  هذ ا إ ل ْيك ْم،  "  الرسول يوحنا: ي اة  أ ب د  ن ين  ب اْسم  اْبن  هللا ، ل ك ْي ت ْعل م وا أ ن  ل ك ْم ح  : 5حنا يو   1" )أ ْنت م  اْلم ْؤم 

 ا فيهم.ا مؤمنين ال يعرفون أن حياة هللا حق  ناس  رض أن هناك أ  تقوله هذا يف  ى(. وف13

عند كل    ي واحدة من التساو نتماء إلى المسيح، ليس على درجة  . إن أمر التأكد واليقين من اال ۲
ي  د ، ":  24:  9  مرقسفي    وردت   ييمكنه أن يقول عبارة مثل تلك الت  نسان ال إ مؤمن. فهنالك   أ وم ن  ي ا س 

إ يم ان ي م   ْن ع د  في    يء يمكن أن يفصلنا عن محبة هللا التيخر أن يقول إنه ال شآ بينما استطاع    ."ف أ ع 
 (. 39، 38: 8  وع ربنا )روميةيسالمسيح 

دائم  3 ليسوا  الحقيقيين  المسيحيين  الموج  . إن  الحجج  قادرين على اإلجابة على جميع  هة ضد ا 
ال ٌم ب م ْن آم ْنت  ا أنهم يؤمنون بالمسيح، "م يعرفون دائم  إيمانهم، ومع ذلك فجميعه     تيموثاوس   2" )أل ن ن ي ع 

1 :12.) 

بداية في    العذارى الحكيمات والعذارى الجاهالت، الوارد ل  ث  ا ثقة زائفة بالمسيح، فمن م  وهناك أيض  
وكأنهم مسيحيون حقيقيون، دون أن يكون    ن ، نتعلم أن كثيرين يمكن أن يبدو ىت ل ميج نإمن    25  الفصل

 بربنا يسوع المسيح.  يوشخص يقي مان حقيإ يلهم أ
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أدركت   قد  تكونوا  أن  أننا أرجو  اآلن  من  في    م  التأكد  إلى  الحاجة  حقيقيين.  أشد  مسيحيين  كوننا 
 م اآلن أن التأكد من ذلك أمر ممكن.م قد عرفت  ك  ولعل  
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 ي الفصل الثان

 بها الناس إلى المسيح  ي يأت ي تل الب  الس  

  . الناس إلى اإليمان بالمسيح يسوع   ىدع بها ي    يهذا الفصل نود أن نتحدث عن الوسائل المختلفة الت  يف
اعتبارنا.  في    الطريقة. هذا أمر تحتاج إلى أن نضعه  بنفس  إن كل الذين يأتون إلى المسيح ال يأتون إليه

شخص    يار أبا مع اخت اإلقبال إلى المسيح يمكن أن يتطابق تمام  في    أن نتوقع أن اختبارنا  يفال ينبغ 
 آخر.

ا من حياتهم. ويبدو أن  ر جد  وقت مبك   في    دعون من هللاي    -على سبيل المثال-فإن بعض الناس  
 ( الطفولية  منذ  المقدسة  الكتب  يعرف  كان  أنه  نجد  إذ  النوع،  هذا  من  كان  : 3ثاوس  و ميت   2تيموثاوس 

أن   ي(. أ15:  1  (. ومن المعروف أن يوحنا المعمدان كان قد امتأل من بطن أمه بالروح القدس )لوقا15
ا من حياتهم. ونفس  ر جد  ك   بوقت مفي     من تيموثاوس ويوحنا المعمدان ليكونا من خاصته هللا دعا كال  

أ   يوجد  إذ  اآلن،  الناس  بعض  مع  يحدث  أن  يمكن  يخل   األمر  هللاناس  من  في    صهم  ويحفظهم  طفولتهم 
ن إلى من يحثهم على الصالة أو  لديهم، ال يحتاجو   اا مألوف  أمر    يخطايا كثيرة، وتبدو حياة اإليمان المسيح

ألنهم يحبون هذه األمور بالفعل ويهتمون بها. إن الذين    ،أو عمل إرادة هللا  ياإلصغاء إلى التعليم المسيح 
لكنهم يعرفون    ،صاروا مؤمنينتى  رة من عمرهم قد ال يعرفون بالتحديد مسنوات مبك   في    يأتون إلى المسيح

إلى طاعة أعمق. إن مثل ه  تىم إلى اإليمان به منذ ؤ يدعوهم هللا  يتيقنوا أن هللا قد دعاهم  الء لهم أن 
 حداثتهم. 

أنهم يكتشفون أن هللا   إذ يحدث  السرعة.  بالمسيح فجأة، وعلى وجه  إلى اإليمان  يأتون  وآخرون 
إلى نفسه. هذا هو بالنسبة لزكاالذي    يحبهم ويدعوهم  ال  .حدث  آخر   يءرب ترك كل شإذ حالما دعاه 

أن نالحظ أن زكا كان من قبل يريد أن يرى المسيح، بل إنه كان    ي ا ينبغن(. على أن19  اوتبع الرب )لوق
ي   أن  استعداد  أيض  عر   على  نتذكر  أن  ويجب  ليرى يسوع.  بتسلقه شجرة  للسخرية  نفسه  أن يسوع قد ض  ا 

ا بأن يضع  ليه بعمق حتى إنه كان سعيد  تحدث إلى قلبه، وأن ما قاله يسوع استولى على زكا وسيطر ع
، أصبح اآلن يهتم بالفقراء  اشع  ج  ا طماع  ه إلى يسوع، فبعدما كان قبال  ئي جمب  اكص. وتغير ز خل   م  الفي    ثقته

د عالمات  ع  . كل هذه األمور ت  أ يرتكب الخطبهم وخدعهم. أدرك زكا أنه كان قبال    ىوبالناس الذين وش
يكونون    مع أنه جاء إلى المسيح في هدوء وصمت. وهكذا نرى أن الناس ال  ، صهعلى أن المسيح قد خل  

وإن كان البعض    ،ا قلقين بشأن خطيتهم أو فيما يتعلق بقداسة هللا أو وصاياه قبل مجيئهم إلى المسيحدائم  
أن    نظر هللا قبل أن يهتدوا، إالفي    ذنبون يهتمون بهذه األمور ويقضون الوقت الطويل ليكتشفوا كم هم م  

 كا.حالة ز في  الجميع ليسوا بالضرورة هكذا، وهذا ما يظهر
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اللص فوق   لهميمث   الء ؤ ه ،ال عندما يقربون من الموت إ ون إلى المسيح تأ ي ر الخاآل بل إن البعض  
ي  .43-40:  23ا  لوقفي    عنه  أنقر الذي    الصليب، لم  التائب  اللص  أن  إال  ت  أ فمع  المسيح  في    إلى 

. لقد اختلف صهخل  أن هللا قد  في    اء حقيقة وليس هناك أدنى شكجاللحظات األخيرة من حياته إال أنه  
ا، ب  نذ وأدرك أن يسوع لم يكن م،  همحل   في    ا ليسئ  ر وقال له إن يسوع لم يفعل شيخهذا اللص مع زميله اآل

ا على  ق  عل  وعرف اللص أن يسوع ملك رغم أن يسوع كان م    .زاء ما فعالجبينما هو وزميله كانا يناالن  
بذلك من اهتمامه    اا للمجد بعد الموت، وكان أكثر اهتمام  ب بأن هناك مكان  ئالصليب، وآمن هذا اللص التا

له هو كل ما يحتاج إليه.   سوع ير  ك  نفسه لرحمة المسيح، وأدرك أن مجرد تذ   لقد استودع    . بحياته الحاضرة
ساعة الموت هو اآلن حقيقة ينتمي إلى  في    اهتدى إلى المسيح الذي    رينا أن اللص األمور ت    وجميع هذه

قوسين أو أدنى من الموت.   رينا أن بعض الناس يأتون إلى المسيح وهم قاب  هللا. وهكذا فإن حالة اللص ت  
أن مثل ه إنناؤ على  قليلون.  أن  في    الء  إلى  الحاجة  اآلن، ونحن  يصغن  أشد  للتوبة  دعوة هللا  في    إلى 
ة، فجأإلى المسيح    آخرون    يتيأ ا، و البعض إذن من هللا منذ ميالدهم تقريب    ىدع جل. ي  ؤ ن  صحة كاملة وال

ون  أيته ي  عادة    قترابهم من الموت. لكن الناس  ايأتون إليه مع    وقليلون    ،بة الرب يسوعك محتجذبهم إلى ذل
ي   المسيح عندما  فيقلقدركون  لقبول  ي  و أنهم خطاة،  إذ  أنهم بال معونة وتحت ن وتنزعج ضمائرهم،  دركون 

 دينونة هللا.

  ظاقبها يعمل هللا. فهو يعمل على إي   يالسرعة التفي    حاالت مثل هذه، توجد اختالفات في    وحتى
يدركون أنه    ذ  ئند ع  –يان فيلب جمثلما فعل مع الرسول بولس ومع س–  يدركوا أنهم خطاة  ية لكأفجالبعض  

ي  ٌر:"  .خالص أنفسهمل  ءيش  يأال قدرة لهم على عمل   م ت ح  ٌد و  ل    ف ق ا ل  و ه و  م ْرت ع  اذ ا ت ر يد  أ ْن أ ْفع  ، م    " ؟ي ار ب 
؟وصرخ السجان: "  .(6:  9مال الرسل  )أع ل  ل ك ْي أ ْخل ص  اذ ا ي ْنب غ ي أ ْن أ ْفع   (. 30:  16مال الرسل  " )أعم 

حياتهم عند اتصالهم بغيرهم من  في    اير  غي ول خالص هللا بشروطه وبطريقته، ويظهرون تبإنهم مستعدون لق 
 .المسيحيين، كما فعل بولس بعد اهتدائه. يحدث هذا عندما يدرك الناس فجأة أنهم خطاة

فقد   رى.شديد حتى ال تكاد ت    ءطبا تحدث هذه األمور خالل فترة طويلة من الوقت وبكن أحيان  ل
من الوعظ أو بعض    يءوذلك من خالل بعض الفقرات الكتابية أو ش  ،اظهر هللا للناس خطيتهم تدريجي  ي  

الت شيئ    إلى  تنهض   ياألفكار  يعرفون  ثم  هللا.  أمام  مذنبون  أنهم  يدركون  لتجعلهم  فشيئ  أذهانهم  أنهم  ا  ا 
خطية، وهكذا لن بائو و هم مملمن ثم يدركون أن  يا،مجرد بعض الخطافي    خطايا كثيرة وليسفي    مذنبون 

و   ييأت  القدس  )يالروح  خطية  على  ويوض8:  16حنا  يو بكتهم  الظهور    ح(.  أن  الناس  هؤالء  لمثل  هللا 
ا بالمسيح بينما نحن لم نؤمن به حقيقة. إن  فال يجوز أن نتظاهر أن لنا إيمان    .ييكف  ن البمظهر التدي  

 (. 8:  16حنا  يو يؤمنون بابن هللا )الء على خطية ألنهم ال ؤ ت مثل هكيب دسالروح الق
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اال   ىتي ؤ وهكذا   إلى  وفبالناس  خالصهم،  بأمر  لكي    ى هتمام  أفعل  "ماذا  السؤال:  هذا  أذهانهم 
ه ؟أخلص؟" إذ " ر  ن ْفس  س  ل ه  و خ  ال م  ك  بح  اْلع  ان  ل ْو ر  ْنس  اذ ا ي ْنت ف ع  اإل  وقد يصل األمر    .(26:  16  " )متىأ ن ه  م 

ي  عض  بب أن  بشأن خطي الناس  قلقين  قد تصبحوا  يكونوا  أن  يخشون  أو  يموتوا،  أن  يخافون  إنهم  هم حتى 
 أخطأوا ضد الروح القدس. 

أن هللا كان    داخل أذهان مثل هؤالء؛ فيرون  في    ضع هللا بهدوء أفكار الرحمةيوعند هذه النقطة  
 .يالماض في  إلى المسيح بخضوع، مهما كانت حالته يا مع أعظم الخطاة، وأن هللا يقبل كل من يأت رحيم  

 ىطلب الخالص. وففي    اا وحماس  ص الخطاة تجعل الناس أكثر شوق  وهذه المعرفة بأن هللا يخل   
لكسب خالصهم. لكن هللا يؤكد لهم أنه ال يمكن    يمكانهم أن يعملوا ما يكفإا أن ب حماسهم يظنون أحيان  

ي وٌر ه و  أل  "،  ه بطريقة كهذهألحد أن يعبد   ا  (. إن هللا يجعلهم أكثر وعي  19:  24 " )يشوعن ه  إ لٌه ق د وٌس و إ لٌه غ 
 أفضل ما يمكنهم القيام به من أعمال.في  ثر حتىؤ وكيف أن الخطية ت ،ا لحالتهم الخاطئةوإدراك  

دركون أنه  ي    ي وبالتال لوا األمر؛  ريد الناس أن يخلوا إلى أنفسهم ليتأم  ا ما ي  وعند هذه النقطة غالب   
وأنه كان علي يحاربوا ضد هللا،  أن  الغباء  إلى هللاهم  كان من  يرجعوا  ذلكفي    أن  قبل  كثيرة  ثم   .مرات 

كمكي در  م  ون  يكونون ؤمن يكونون  عندما  سعداء  وكثير في    ين  الروح  طويل  كان  هللا  وأن  هللا،  مع  سالم 
الصالة   على  يعزمون  الطريقة  وبهذه  معهم.  طلب  الرحمة  هللا  للرحمةإلى  صالتهم،  .  ا  يرفعون  هم  وبينما 

في    ريدون استجابة لصلواتهم ويكونون طلقون على أنفسهم أنهم خطاة وهم يقصدون ذلك حقيقة. لكنهم ي  ي  
إنهم    .خلصهمم  ستجابة، فهم اآلن يطلبون هللا بشوق ولهفة ليرحمهم ويؤكد لهم أنه  ب لنوال االحالة ترق  

خالل فترة من  -حدث  ت بالرب يسوع. نحن ال نقول بأن جميع هذه األمور    يان حقيق يكونون مهيئين إليم
عتاد أن نجد  لكن حينما تحدث مثل هذه األمور، فمن الم    .إلى اإليمان بالمسيح  يلكل إنسان يأت  -الوقت 

 هللا.  ا يخلصون بنعمة  ناس  أ  

ذلك ش  وال ريب   ينتج عن  أن  دون  الخطية  بسبب  ويضطربون  يقلقون  قد  الناس  صالح.    يءأن 
هلل. فعندما يعمل هللا فإن القلق بشأن خطية واحدة يقود إلى القلق   يوهذا أمر يختلف عن العمل الحقيق 

النا  يستيقظ  بالعمل  الخطية بجميع أشكالها. فعندما يقوم هللا  إلى  القلق  يمتد  س  بشأن خطية أخرى حتى 
نظر هللا. أما الذين يضطربون بشأن بعض الخطايا الخاصة،  في    ليروا أنهم خطاة ومذنبون بصفة خاصة 

الواقع  في    يظنون أنهم  ذنبون أمام هللا، بل هم عادة  وم    اةلفتة للنظر فقط، فهؤالء ال يكتشفون أنهم خطالم  
  بل إنهم   ،داخلهم أشبه بمرض في    كثيرة، وبالتأكيد هم ال يرون أن الخطية  أفضل من اآلخرين من نواح  

لكن عندما يكون    !ر إثارةأكثآخر    ءيهم عندما يشد انتباههم شتبعتأ  يسون ما يتعلق بالخطايا القليلة التين
 حياة الناس، فإنه ال يكون لهم هدوء وسالم حتى يجدوا رحمته. في   هللا هو العامل
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هذه األمور قد صارت واضحة أمامك، فربما يكون قد أصبح لديك اآلن اعتقاد  وبقدر ما تكون  
؟  ي وحاجت   يت يرؤية واضحة لخط  ي  اك، وقد تتساءل: "هل كان لد ي على خطا  ي مق الكافبأنك لم تقلق بالع  

 هل أنا مستعد لإليمان بالرب يسوع؟" 

 أسألك أربعة أسئلة: ببساطة  نيدع

أن تطلب يسوع المسيح    يوأنه ينبغ   ؟ص نفسك من الخطيةخل   هل تعرف أنه ال يمكنك أن ت    :أولً 
ا ق ْد ه ل ك  صك؟ وأن المسيح يسوع "خل   لكي ي   ل  ص  م  ي خ  اء  ل ك ْي ي ْطل ب  و   ؟ (۱۰:۱9 )لوقا "ق ْد ج 

  يعتباره الوحيد القادر أن يخلصك ويأتاهل تعرف أنك تحتاج إلى الرب يسوع المسيح، ب  ا:ثانيً 
 آخر؟   ءيالرب يسوع قدره الواجب فوق كل ش يبك إلى هللا؟ هل تعط 

ت    ا:ثالثً  وتهل  خلفك  خطية  كل  تترك  أن  بعيد  تريد  وت  حول  تكرهها  عنها،  "ا  ضدها؟  ل ذل ك  قاتل 
ْن  ا ف أ ْقب ل ك مْ اْخر ج وا م  س  وا ن ج  . و ال  ت م س  ْم و اْعت ز ل وا، ي ق ول  الر ب  ه  ْسط   (.17: 6رنثوس  كو  ۲" )و 

 كر وخضوع وطاعة؟ هللا لك بش   هما يقولجميع أن تعمل في  هل ترغب  ا:رابعً 

، وإن كان يسوع المسيح هو كل يروح  صالح    يإن كان هللا قد أتى بك لتعرف أنك ال تمتلك أ
عمل إرادته، فأنت عندئذ في    ترغب   كيمك أن تتحول عن كل خطية، وقادك لحاجتك، وإن كان هللا قد عل  

 البحث عن هللا وعن خالص هللا!في  صادق
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 الفصل الثالث 

 ا الدليل على كون المرء مسيحي  

أريد منك أن    .تفكر فيه  يلك  الك ت يب هذا  في    أوجهه لكالذي    ؟ هذا هو السؤاليق يحق  يح يهل أنت مس
مخلص هو  المسيح  يسوع  أن  أتأكد  "كيف  نفسك:  شملتنيتسأل  قد  هللا  رحمة  وأن  إنق    "؟ي ،  في    لنا 

 . نفسه حضر الناس إلىبها يعمل هللا لي   يالوسائل المختلفة الت استطاعتنا أن نعرف هذه األمور، وتأملنا

ما إذا كان اإلنسان    لنان  بي   ت    يا، والتلبعض العالمات األكثر وضوح    اوصف    قدم  ن  واآلن نود أن  
لخالصنا من الخطية. وقد قال بولس    ي أمر ضرور   . من هذه العالمات: اإليمان، فاإليمان  احقيقي    امن  ؤ م  

يح  ف ت ْخل ص  : "ىان فيلبوسيال لسج   وع  اْلم س   (. 31: 16الرسل  " )أعمالآم ْن ب الر ب   ي س 

ب وغامض حتى  يغر   يء، شي ر   س    ءييظنون أن اإليمان ش  –بعض األحيان في  -  على أن الناس 
شك   ال   .يظنها الكثيرون   يالء أقول: ليس اإليمان بالصعوبة الت ؤ إنهم ال يستطيعون الوصول إليه. لمثل ه

ى ي ْكت ب  ف ي  ه، لكن الكتاب يقول: "ثد حْ ن  نستطيع نحن أن نصنعه أو    هللا، وال  أن اإليمان عطية   أل ن  م وس 
يم ا ا«. و أ م ا اْلب ر  ال ذ ي ب اإل  ي ْحي ا ب ه  ا س  ل ه  ان  ال ذ ي ي ْفع  ْنس  : »إ ن  اإل  ذ ا:اْلب ر   ال ذ ي ب الن ام وس  »ال  ت ق ْل  ن  ف ي ق ول  هك 

ي ر  اْلم س  ؟« أ ْي ل ي ْحد  م اء  د  إ ل ى الس  ْن ي ْصع  : م  ْلب ك  يح   ف ي ق  د  اْلم س  ي ة ؟« أ ْي ل ي ْصع  او  ، »أ ْو: م ْن ي ْهب ط  إ ل ى اْله  ح 
ز  ب    .م ن  األ ْمو ات   يم ان  ال ت ي ن ْكر  ل م ة  اإل  « أ ْي ك  ْلب ك  ف ي ق  ، ف ي ف م ك  و  ْنك  ؟ »ا ْلك ل م ة  ق ر يب ٌة م  اذ ا ي ق ول  ا:  لك ْن م  ه 

ْلب  ي ْؤم ن  ب ه   أل ن ك  إ ن  اْعت ر ْفت  ب ف م ك   . أل ن  اْلق  ل ْصت  ، خ  ْلب ك  أ ن  هللا  أ ق ام ه  م ن  األ ْمو ات  وع ، و آم ْنت  ب ق  ب الر ب   ي س 
، و اْلف م  ي ْعت ر ف  ب ه  ل ْلخ ال ص   :أل   ".  (10-5  :10  )رومية  "ل ْلب ر   ْن ي ْؤم ن  ب ه  ال     ن  اْلك ت اب  ي ق ول  .  ..ي ْخز ى ك ل  م 

»  (.13، 11: 10 " )روميةأل ن  »ك ل  م ْن ي ْدع و ب اْسم  الر ب   ي ْخل ص 

فالحقيقة أن اإليمان مسألة    ا.ا صعب  ومن هنا نرى أن بولس يريد أن يقول: إن اإليمان ليس أمر  
يعن  فاإليمان  والقلب.  باإلرادة  واالاال  ىتتعلق  فيه  والراحة  المسيح  يسوع  إلى  واالستناقتراب  عليه  د  تكال 

وزنا فيه. اإليمان مسألة تتعلق باحتياجنا إلى المسيح يسوع والتطلع إليه من أجل الخالص  نكواكتشاف  
ْلط ان ا  قبول المسيح يسوع بهذه الطريقة. ويقول لنا يوحنا: "  ىمن الخطية، ويعن ين  ق ب ل وه  ف أ ْعط اه ْم س  ك ل  ال ذ 

وا   ير  قال   .اإلتيان إلى المسيح برغبة شديدة وشوق جارف  يعن ي(. اإليمان  12:  1حنا  " )يو أ ْوال د  هللا  أ ْن ي ص 
ايسوع: " ار ج  ْن ي ْقب ْل إ ل ي  ال  أ ْخر ْجه  خ  م  ، و  ين ي اآلب  ف إ ل ي  ي ْقب ل  ا ي ْعط    ي عن يمان  ياإل  .(37:  6حنا  " )يو ك ل  م 

ي األ ْرض  ":  ل خالصهنوافي    لتفات إلى المسيح والرغبةاال م يع  أ ق اص  وا ي ا ج  عياء  شإ" )ا ْلت ف ت وا إ ل ي  و اْخل ص 
45  :22) . 

عتقاد منذ  اال  ييعن   ال  فاإليمان    .ايدور الحديث حوله اآلن، ليس صعب  الذي    من ثم فإن اإليمان،
ا، لكن لى، مثل هذه األمور صعبة جد  جأو أن المسيح مات أل يأو أن هللا يحبن يالبداية بأن هللا قد اختارن
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  بنا إلى الخالص أمر   ييأتالذي  إن اإليمان .ا من هذا القبيلبنا إلى بركة هللا ليس شيئ   ييأتالذي  اإليمان
 شخصه. في  ستناد عليه والثقةلتفات إليه وااليسوع واالفي   حتياج والرغبةيتعلق باال

ه أو القول مكنهم ادعاء  ي   ص، يرى البعض أنه يفوق توقعاتهم وأنه الاإليمان المخل   وحتى مثل هذا  
قد   إنهم  الناس  يقول  عندما  أنه  ويرون  ينطو ج  به،  ذلك  فإن  المسيح،  يسوع  إلى  من    ي ذبوا  كثير  على 

لنا أن نخلص كحد أدن   أن نمتلك هذا اإليمان   ي ينبغ  ىالغرور. لكننا نقول بالرغم من ذلك إنه إن كان 
فائدة. وإذا لم نؤمن، نظل   ندعه يذهب. وبدون هذا اإليمان الواثق ال  بنا إلى يسوع المسيح وال  ييأتالذي  

،ا"  :نونة من هللايتحت د  ين  يد    ل ذ ي ال  ي ْؤم ن  ق ْد د  ْن ب اْسم  اْبن  هللا  اْلو ح  من هنا    .(18:  3حنا  " )يو أل ن ه  ل ْم ي ْؤم 
ادعائه، فلو أننا ال نستطيع القول بأنه من حقنا، فال رجاء لنا  في    ابالغ  ا م  ص ليس أمر  فإن اإليمان المخل   

 . على اإلطالق

ا. لكن يوحنا  يتأكدوا بأن لهم إيمان  يزال الكثيرون يقولون إنه ليس بإمكانهم أن    بالرغم من ذلك ال
ه  يؤمن "الذي    رسالته األولى بأن اإلنسانفي    يخبرنا ة  ف ي ن ْفس  اد  ه  ه  الش  ْند  (.  10:  5حنا  يو   1" )ب اْبن  هللا  ف ع 

لقد    ،االمسيح ونستند عليه. كيف يمكننا أن نعرف هذا؟ حسن  في    أو بعبارة أخرى يمكننا معرفة أننا نثق
صبح على اقتناع بأننا  ن  نا  نذلك إ  ؛مانينا لإلالفصل السابق أننا سوف نكتشف أن هللا قد أعد  في    أوضحنا

ي   ال  وأننا  ن  هالكين،  أن  وبالتالخل   مكننا  الخطية،  من  أنفسنا  أن    يص  القادر  هو  وحده  المسيح  أن  ندرك 
 ا ا. إن استعداد  صنع لنا خير  يمكن أن ي  ي  الذ   نحن نعلم أن هذا هو األمر الوحيد   .ال  امكا  يخلصنا خالص  

 قبل اإليمان.  يا ما يأت مثل هذا غالب  

فتأت الحقيق  ىأما األمور األخرى  ثقتنايمع هذا اإليمان  المسيح فنحن في    . فإن كنا قد وضعنا 
كل هذه   .م أنفسنا له من كل القلب سل   ن  من تعليمه و   هل  نأن نفي    سيطر على حياتنا، ونرغب ريده أن ي  ن  

، إلى جانب غيرها من األمور. لكن بالرغم من وضوح هذه األشياء  ياألمور تتواكب مع اإليمان الحقيق 
أن معرفة  يمكننا  ذلك  ومع  لنا،  ن  نبالنسبة  للروح  في    دركا  العادية  المعونة  بواسطة  سليمة  بطريقة  أنفسنا 

 القدس ما إذا كان لنا إيمان بالرب يسوع المسيح. 

أ    يمكنن وي   بعض  قد   أن  لك  ق  م  لو  المساعدة  من  يأت د  ا  اإليمان.  هذا  ماهية  عن  المزيد  لك    ي مت 
 ي ختلفون بوسائل وطرق مختلفة. ففيختبره أناس م    إذ   الكتاب المقدس بطرق مختلفة،في    وصف اإليمان

األحيان   اإلوص  ي  بعض  الرغبة  يمانف  وفاالفي    بأنه  هللا  مع  وي    ىتحاد  معه.  هذا   يسم   السالم  إشعياء 
ي األ ْرض  مان بالتطلع إلى هللا: "ياإل م يع  أ ق اص  وا ي ا ج   (. 22: 45عياء شإ" )ا ْلت ف ت وا إ ل ي  و اْخل ص 

اال يبدو  عمال  قد  ضعيف  لتفات  الجد    ا  ما  إلى  ننظر  قد  ألننا  اإليمان،  أعمال  من  على    ا  نجرؤ 
ومع ذلك فقد   .ر على التحدث إليهس  نج  وقد ننظر إلى شخص ال  ،مكننا لمسهقتراب إليه، أو ما ال ي  اال
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علن عن نفسه أنه  يمان يخلصون من الخطية. إن هذا اإليمان ببساطة ي  إ وعد هللا أن الذين يلتفتون إليه ب
المقدس  يتحدث عنه الكتاب  الذي    تحاد مع هللا. هذا هو اإليمان االفي    هللا والرغبة  التطلع إلى  لتفات أواال

" ان اعندما يتحدث عن "اإلرادة":  ي اة  م ج  ْذ م اء  ح  ْلي ْأخ  ف  ي ر ْد  ْن  م  (. ويوصف هذا اإليمان  17:  22  ارؤي)"  و 
 (.6:  5ى ا بأنه "الجوع والعطش من أجل البر" )متالمتطلع إلى هللا أيض  

يسوع في    و "الراحةأ  ،تكال عليه"ستناد على هللا واال بعض األحيان يوصف اإليمان بأنه "اال  ىوف
 ينة أسالم تام أصحاب اآلراء الممك  في    شار إليه بأنه الثقة باهلل. يقول إشعياء: إن هللا يحفظالمسيح". وي  

 (. 3: 26عياء شإتتكل عليه وتتمسك به. ) يتة على هللا والتالقلوب المثب   ي ذو 

اإليمان بنفس الطريقة أو إلى   إمكانه أن يختبر  في    ل إنسانأكرر أنه ليس ك    يوبرغم ذلك، دعن
  ، ن لهم إيمان ا عظيم اأ بالوصف ب   نين يخصهمأناس  م عي    العهد الجديد عنفي    نفس المدى. يتحدث يسوع

  درك أنه بينما كانمكننا أن ن  . ومن أقوال المسيح يسوع هذه ي  (10:  8ى  )مت  المائةنذكر منهم حالة قائد  
نظن    أن  يال ينبغ  لذلك  .إال أن جميعهم لم يكونوا يملكون إيمان ا عظيم اا،  ي  من يملكون إيمان ا حقيقهناك  
 ا. إيمان ا حقيقي  يكون   يناها لكوصف يالتجميع الطرق والوسائل بعلن عن نفسه مان عليه أن ي  يأن األ

أيض  ولنتذك   اإل ر  أن  يختلفيا  نفسهتقو في    مان  للشخص  بالنسبة  حتى  يكون أحيان  ف  .ه،  إيمان    ا 
فيه الشك أو عدم اإليمان بدرجة    نموف عندما ي ثرة، ثم ال يلبث أن يضع  ؤ اهرة وم  ظبدرجة    اوي  قإنسان ما  

 أقوى. 

نفسه بطرق مختلفة. لكن األمررأ   يعلن عن  مان  يصميم قلب اإلفي    يوجد الذي    ينا أن اإليمان 
المسيح، فعندما يكون اإلنسان    يسوعبللخالص    هللا  خطةفي    د سرورك وكفايتكجهو هذا: أن ت  يالحقيق 
 ، بعدل عن الخطاة(  أن هللا قادر أن يعفو    ى عن الخطاة )مما يعنا هلل من أجل موت المسيح بديال  شاكر  

عن كل    يالتخل     يعني ص  ص الخطاة. إن اإليمان المخل   خل   ي  الذي    يكون لدى ذلك اإلنسان اإليمان  عندئذ  
ي   المسيح لحمل العقاب بالعمل من أجل نوال عطف هللا، ويستند بدال    يناد فكر   من ذلك على ما فعله 

اإلالم   هذا  الخطية.  على  موجود يستحق  و  في    مان  قد  إنسان  ثانيةكل  مسفي    يأ  ،لد  ،  يقي حق  يحيكل 
 تحدثت عنها.  يه بجميع الوسائل والطرق التر نفس  ظه  بالرغم من أن اإليمان قد ال ي  

السؤالوعلى   فإن  نفسالذي    ذلك  إلى  يوجهه  أن  اإلنسان  راض    ه يحتاج  أنا  "هل  هو:    ببساطة 
المسيح وم   المبالرب يسوع  إليه؟ وهل  م؟ وهل هو  ظ التقدير األع  ييجد منالذي    الشخص سيح هو  رتاح 

لد  الحقيقاب  ي  عزيز  اإليمان  إن  هللا؟"  إلى  الوحيد  الطريق  واال   يعتباره  الرضا  يهو  بالمسيح  سوع  كتفاء 
وم   خطايانا  حامل  الوحيد خل   باعتباره  لخالص   .صنا  هللا  بطريق  الرضا  إنه  القلب،  من  إيمان  هذا  ألن 

وافقة وتصديق على وسيلة هللا للخالص، وقبولها بسرور من خالل يسوع  إنه م    .الخطاة من خالل المسيح



19 
 

ونستند بالتمام على المسيح يسوع  مقدورنا أن نعرف هل نحن نرتاح  بر مرة أخرى أن  أكر     يودعن   .المسيح
  آخر. إن   يءفوق كل إنسان وفوق كل ش  ر يسوع المسيح حق قدره  قد   حضرنا إلى هللا، وهل نحن ن  ي    يلك

ي ة  " ،يمكن أن يهلك  ا كهذا الؤمن إيمان  ي  الذي  ي اة  األ ب د   (.16: 3حنا  و " )يب ْل ت ك ون  ل ه  اْلح 

إلى درجة كبيرة    يشبه اإليمان الحقيق ف ي  زي  نسان إيمان م  لكن، هل من الممكن أن يكون لدى اإل
عجبون اليوم بيسوع، ختالف بينهما؟ مهما يكن من أمر فإن هناك كثيرين ي  حتى إننا نعجز عن إدراك اال

الت ي    يمثلما آمن به كثيرون عندما رأوا معجزاته  مكننا أن نكتشف الفرق بين هذا اإليمان  صنع، فكيف 
 الصادق؟  يالخادع وبين اإليمان الحقيق الزائف 

  ساعدة ولو ضئيلة م م  ن يقد   أمكنه  ا عن فكرة أن اإلنسان ي  طلق  أن اإليمان الزائف ال يتخلى م    :أولً 
يدفعفي   الزائف  فاإليمان  الخطية.  من  خالصه  يقد     أمر  أن  إلى  سالناس  كالذ ال  ؤاموا  الرجل   ي  قدمه 

ي ة ؟" :25: 10  اقلو في    المذكور ي اة  األ ب د  اذ ا أ ْعم ل  أل ر ث  اْلح  ا يريد أن يستحوذ على  ف أيض  ئا ز واإليمان ال"  م 
فإن هذا اإليمان الزائف ال    يبالمسيح وحده، وبالتال  يء أخرى إلى جانب المسيح، بمعنى أنه ال يكتفأشيا

، وال يلقايتكل على المسيح   رجاءه بالتمام عليه وحده. يتكاال  كامال 

أو أن يصنع سالم ا بينهم    ،ليهمع  مسيحال يريدون أن يملك ال  زائف،اإليمان الأن أصحاب    نًيا:ثا
الواقع، ال يقبل المسيح  في    مهم ويرشدهم ويقودهم. فاإليمان الزائفجميع األوقات، أو أن يعل   في    وبين هللا

 . يكملك وككاهن وكنب

ال  ثالًثا: اإليمان  مز أن  ليس  المسيح  استعد  ائف  يتبع  األفي    ألن  أو  الخسارةل الضيق  أو  أما  .  م 
 من تضحيات  أو م عاناة.  فه ذلكإال المسيح وحده مهما كل   د فال يري ياإليمان الحقيق

 ذلك  من  .يالحقيق  إليمانوا  فأخرى بين اإليمان الزائ  ختالفات الفصول التالية ا في    نورد وسوف   
مال الرسل نسان )أعلإل  داخليةالحياة ال  لتطهير  فاعليةر واليأثتيملك الالذي    هو وحده  يأن اإليمان الحقيق

 . اضائل الروحية األخرى أيض  ف ا جميع الالك يكون دائم  هن،  يلحقيقد اإليمان اجا يو يثم وح ،(9:  15
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 الفصل الرابع 

 ا مزيد من األدلة على كون المرء مسيحي  

نفكر فيه هو: كيف يمكن أن نعرف ما إذا كان إنسان ما   كيب لهذا الكتي  في    ههأوج  الذي    إن السؤال
ح ظهر  إلى هللا. توجد عالمات ت    يمقدورنا أن نعرف ما إذا كنا ننتمفي    ا؟ إنا حقيقي  ا مسيحي  مؤمن     وتوض 

لع إلى يسوع المسيح، حتياج والتط  اال  ىيعنالذي    ما إذا كنا قد ولدنا ثانية. وإحدى هذه العالمات، اإليمان،
 منا. عل  ا وم  نْ ك  ل  صنا وم  خل  عتباره م  إ شئ آخر ب يأ شخص و  ياك قدره وإعطائه مكانته الفريدة فوق أمع إدر 

ت   أخرى  عالمة  إلى  نشير  أن  نود  مؤمن  واآلن  اإلنسان  كون  على  وه برهن  المسيح  ىا.  ين  يأن 
لْوا خليقة  ين هم خليقة جديدة، فإنهم قد يالحقيق  ٌد ف ي  "  ،جديدة  ج ع  ان  أ ح  ةٌ إ ْن ك  يد  د  ل يق ٌة ج  يح  ف ه و  خ  "  .اْلم س 

يوجد   يمن مسيحؤ كل م  يفف  ،بأنه "إنسان جديد"  10:  3ىكولوسفي    منؤ ف الموص  (، وي  17:  5و ك2)
  نسان جديد يريد أن ينمو إمن هللا. إن المؤمن    اأن تكون أكثر تقوى وأكثر اقتراب  في    نوع من الحياة ترغب 

م    ،التقوى في   أكثر  يكون  أن  لبويشتاق  إذ  هلل،  خالقه  جيتالذي    الجديد   س  شابهة  صورة  حسب  دد 
   ا للحياة المسيحية.(. هذه عالمة واضحة جد  10: 3يولوسك)

ؤثر في  مكننا أن نرى بوضوح ما إذا كان شخص ما يملك هذه الحياة الجديدة من هللا، ألنها ت  وي  
  .فهمه وإدراكهفي    هفإن ذلك يكون له تأثير    ا حقيقي    ا سيحي  كل جزء من شخصيته. فعندما يكون اإلنسان م

، بل يثق  اسطحي    ال  التعاليم المسيحية تأم  في    ليملك طريقة جديدة للتفكير، فهو ال يتأم   يالحقيق  يفالمسيح
، ليس على  يالتعليم المسيحفي    قمْ فيها ويستند عليها ويعرف أن حياته تعتمد على صدقها، إنه يفكر بع  

د الريب فيه، أمر يحيا له المؤمن  كؤ و م  ي أنه أمور خاضعة للبحث والجدل، بل على أساس أنه أمر يقين
 ويموت من أجله. 

 ا. إنه اآلن يرى عالمات العمل هللا حولهيفهم الحياة بطريقة جديدة أيض   يكما أن المؤمن المسيح
ح  فس  ماح الشر وي  بح ج  العادية للحياة، يكْ األمور  في    العالم. إن المؤمن يرى أن هللا يعملفي    كل مكانفي  

ا حساس  السماء وعلى األرض. والمؤمن أيض  في    الخليقة من حوله،في    المجال للخير، كما يرى عمل هللا
 ا. حياته تمام  في  اآلخرين، كمافي  لعمل هللا

 

تجد   إلى  الحقيق وباإلضافة  المؤمن  ذهن  و ىد  رغبات  أن  نجد  تصير  أ،  قلبه  فالقوة  شواق  جديدة. 
وقلوبهم قاسية من نحو    ،فال يهتمون بما هلل  "ا من الحجرمنين "قلوب  ؤ كة لحياته تتغير. يملك غير المحر  الم  

تجاهات، وبرغبات  ده بسلسلة جديدة من االزو   ا إلى اإليمان بالمسيح، فإنه ي  هللا إنسان   يهللا. لكن عندما يهد 
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األمام.   إلى  تدفعه  جديدة  وأهداف  المسيحجديدة  يرغب   يفالمؤمن  ويحفظ  ه  إل  ىرضي  أن  في    اآلن  ه 
يعت في    وصاياه، كما يرغب  المؤمن خبالمسيحيين اآل   ينأن  لهم. إن قلب  يفعل ما هو صالح  رين، وأن 

اليث  ييحالمس ضد  يشير  كل  ضد و   خطية ور  هللا    شىء  خطعلى  إليه  الأأنه  الجديدة  القوة  هذه    ة كحر  م  ، 
األوصاف   ىهذه ه  .شعب هللا  يوصايا هللا وف  يهللا نفسه وف في    مسرتها  تجد   يالمسيححياة  في    والدافعة 

ا يصف بها حزقيال هذا القلب الجديد عندما يقول على فم هللا : "  يالت وح  ل  ر  ا، و أ ْجع  يد  د  ْلب ا ج  ْم ق  يك  و أ ْعط 
ْن ل ْحم ك   ر  م  ج  ْلب  اْلح  ل ك ْم، و أ ْنز ع  ق  اخ  ة  ف ي د  يد  د  ل ك ْم ج  ل ك ْم، و أ ْجع  اخ  وح ي ف ي د  ل  ر  ْلب  ل ْحم . و أ ْجع  ْم ق  يك  ْم و أ ْعط 

ا. ت ْعم ل ون  ب ه  ت ْحف ظ ون  أ ْحك ام ي و  ي، و   (.27-26: 36الي" )حزقت ْسل ك ون  ف ي ف ر ائ ض 

جديد، وجزء ا من نوع  هل لك قلب للرب ولشعبه ولحفظ وصاياه؟ هذا جزء من كون المرء إنسان  
نا  نا وأعين  نا. فإنه كما استخدمنا مرة ألسنت  أثر به أجساد  ت . والحق أن هذا التغيير تاا مسيحي  من كونه مؤمن  

 أمام هللا. ومرضى   لحنا ألغراض خاطئة، نريد اآلن أن نستخدم أجسادنا فيما هو صا نا وأيدينا وأقدام  نوآذا

التجديد، هذا  أو  التغيير  هذا  اإلنسان م  هو جزءالذي    إن  يؤثراا مسيحي  من  ؤ من كون  كل  في    ، 
ار  د بالمسيح يسوع نرى "من، على األقل إلى حد ما، وعندما نتح   ؤ جانب من جوانب حياة الم اْلك ل  ق ْد ص 

ا يد  د   (. 17:  5كو2" )ج 

نفعل ما منفعتنا الخاصة نريد أن لا نهتم بكل ما هو  فقد كنا يوم    .تغير إلى األفضلت هتماماتنا  ا إن  
رضى الرب نريد أن ن    :ريد. لكن اآلن تغيرت اهتماماتنانزين للحصول على كل ما  تحف  هو لخير أنفسنا، م  

 رضيه.  أن نفعل ما ي  في  وته يزدهر، ونرغب كيسوع المسيح، وأن نرى مل

تأدية  ر عبادتنا عن عادة أو  بدنا إلى هللا تصد  ديدة. فمن قبل كنا إذا تع  جصبح  ا ت  نا أيض  وعبادت  
ا لنا  شيئ    ىمن القلب، ولم تكن تعن  اتنا لم تكن أبد  اد  ببنا إلى عبادة هللا، لكن ع   ى  تلواجب. ربما نكون قد أ  

أن خل  اشخصي   بعد  اآلن  لكن  أيض  .  تغير هذا  ي    ا. أصبح  صنا هللا،  القدس  ف في    عينناالروح  بد تع  نالعبادة 
عبادة هللا كما  في    فشلنا ما  (. ومع أننا كثير  23:  4بالروح وبالحق بحسب وصف المسيح نفسه لذلك )يو

 من قبل. اعبادتنا لم يكن موجود  في  اوحقيقي   اا صادق  ، لكن هنالك شيئ  ينبغينشتاق أو كما  

  التي الحالة  في    كون نواجباتنا. نجتهد اآلن أن  في    نقوم بها بعملنا ونفكر  التيكما تتجدد الطريقة  
ين  الر ب  غ  "   ۱۱:12رومية  في    يصفها الرسول بولس اب د  ، ع  وح  ار  ين  ف ي الر  ، ح  اد  ل ين  ف ي االْجت ه  " ْير  م ت ك اس 

ده، وعند العمل  ج  مهللا وأن ن    ىرضن  تنا اليومية من أجل أن  واجبا    ىعملنا وففي    ل شئك  يؤد  ريد أن نن  
  الصالة.في  أن نتذكر أن هللا معنا، ونتحدث إليه  ا نود  بقدر استطاعتن    -اأيض  

عالق تناو  األخرين  تتجدد  أزوا.  مع  نكون  أن  اآلن  أفضل،    اج  فنريد  وإخوة  أفضل،  وآباء  أفضل 
نا لبركات هذه الحياة يتغير إلى  ن استخدام  فإ  أفضل. باإلضافة إلى ذلك،  ايران  جخوات أفضل و أو   مهات  أو 
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علينا   هللا  أنعم  إذا  بالتالاألفضل.  فإننا  الملبس،  أو  الراحة  أو  النوم  أو  الشراب  أو  في    نرغب   يبالطعام 
إل األشياء  هذه  والاستخدام  هللا.  الن  ن    رضاء  لهذه  ت  ع  ريد  أن  وتش  ستنفد  م  وقتنا  كلكل  النريد    .انتباهنا  د  

طريقة  في  ناس  شأن. بل نود أن تنضبط نفو  ي ين ذو م  ا مهناس  يجعل منا أ   ىالطعام أو الشراب أو الملبس لك
 استخدام هذه النعم والبركات.

نكون مؤمنين مس فعندما  ثم  م  ن    ،ني يحي من  وي  صبح  الوجوه.  ن  ختلفين من كل  أن  ذلك ْجم  مكن  ل 
إلى    ي تمنرضاء هللا، يمكننا أن ننال اليقين بأننا ن إ في    ا نرغب سين. فإذا كنا حق  قد  صبح م  بالقول: نريد أن ن  

عالمة على أننا    عد  منا يوحنا أن ذلك ي  عل   ريد أن نحفظ وصايا هللا. وي  سيقول لنا إننا ن    ر ناهللا، ألن ضمي
اي اه  نعرف هللا: " ص  ف ْظن ا و  ْفن اه : إ ْن ح  ب هذ ا ن ْعر ف  أ ن ن ا ق ْد ع ر   (3:  2يو1) ".و 

  عليه هو: هل أنا أحفظ وصايا هللا؟ فإن كنت  جيب  يحتاج كل منا أن ي  الذي    من هنا فإن السؤال
ا من نوع جديد.  إنسان    ثانية وصرت    ت  ولد   ين وعالمة على أن  ،ي  أفعل، فهذا داللة على حياة هللا الجديدة ف

أنا    ي وبالتال تلك الوصايا  أهل  أ  حر  ت    التيحفظ  الخطية؟ هل  السرية والخطايم  الخطايا    ي الت ا  حارب ضد 
 بنفس القدر  عمل ما هو واجب على  في    ر من الفشلحذ  أترس و تة؟ هل احهم  م  يظن البعض بأنها غير  

نى  توأع   م  ت هل أه  .(رفعل الش  طية مثل  خعد  ر به من فعل الشر؟ )ألن عدم فعل ما هو خير ي  ذ  حتأالذي  
ا يمكن  يا لدينا خطا لخطر الوقوع فيها بصفة خاصة؟ )ألننا جميع    اض  عر  م    يفسنأرى    التيب الخطايا  جن  تب

الخطايا،    د حارب بشدة ضي    يالحقيق   ي(. إن المسيح يفيها بسهولة بسبب طبيعتنا ومزاجنا الذهن  سقط  نأن  
في    خير ممكن. هذا هو تأثير حياة هللا الجديدة  ل  أن يعمل ك  في    شر، ويرغب   يب أتجن  في    ويعمل بقوة

يحترم جميع وصايا هللا    يالحقيق  ين المسيحإد.  د  جهو عالمة على أنه شخص م الذي    المؤمن، األمر
ليه وأنه  إ  يبع هللا و نتمنت رينا أننا  رادة هللا بأكثر كمال. وذلك هو طريق التقديس، وهو ي  إ   طيع  ويريد أن ي  

 لجديدة.ه اقد أعطانا حيات  

ك يكون  جد    لقد  "صعب  أنه  تظن  وقد  مستواك،  فوق  القداسة  عن  الحديث  الناس هذا  على  ا 
تذك   ولكن  نفأر  العاديين"،  هللا  هن  ي    س  بأن  للسع  يعط  وعد  والقدرة  القوة  وليكونوا   يشعبه  القداسة  نحو 

اسمه. لقد وعد   يق تا تهابه وتقلوب  عطينا  قال إنه سوف ينزع القلوب الحجرية وي  الذي    ن هللا هوإسين.  قد  م  
ا  يض  ألخطاة، يعطيهم  لحياة جديدة   ييعطالذي    قلوبنا ويعطينا روحه القدوس. إن هللافي    شريعته  أن يضع  

 لحياة.دة اجفي  القدرة على أن يحيوا له

أيض  ذك  لنتو  أنر  الم  ها  جميع  المسيحي ؤ ليس  الحياة  ي ظ ن  ي منين  هذه  الالجد هرون  بنفس  . درجةيدة 
خر تكون موجودة، البعض اآل  ىا ويراها الجميع وفمنين تكون الحياة الجديدة واضحة جد  ؤ بعض الم  يفف

ق   الوضوح. وكما  بمثل هذا  فيما سبق  لكن ليس  ا  ألنا  المسيحينه اليوجد  المؤمنين  تشابهان  ن م  ي ثنان من 



23 
 

فيه بدرجة    الجديدة  اآلخر تبدو الحياةا للحياة الجديدة والبعض  ظهر عالمات واضحة جد  البعض ي  فا:  مام  ت
 ا.أقل وضوح  

منين الحقيقين لديهم حياة جديدة من هللا، وإن هذه  ؤ الم  بصراحة إن جميع   مع ذلك فالبد أن نقول  و 
( ۲4إلى   ۲۰الرابع من أفسس )األعداد من    لفصلا  أ اقر فشك من هذا  في    نت  . وإن ك  ى ر الحياة يمكن أن ت  

حظ  ن الن. كيف نقدر أن  ي ن مسيحي ي منؤ إلى م  يعرفوا المسيح أ  موا أوناس قد تعل  حيث يكتب بولس الى أ  
هذه األعداد حديثه عن خلع اإلنسان العتيق، الطريقة  في    ا ما يعرف المسيح؟ يواصل بولسأن شخص  

أ للحياة،  ا  يالفاسدة  الخاطئة  الطريقة  طبيعتنا  بنفس  القديمة،  وعاداتنا  مالبسنا.  نبها    التيلقديمة،  خلع 
ا عن الخطية واإلثم، ثم يضيف بولس  رى عندما نتحول بعيد  مكن أن ت  بعبارة أخرى فإن الحياة الجديدة ي  

إن الحياة الجديدة يمكن أن    .البر وقداسة الحق"في     إننا قد لبسنا طبيعة جديدة "مخلوقة بحسب هللاقائال  
  نقياء أو شخصياتهم، فيكونون عادلين،  في    له  شابهين  يكونوا م    ىجهدهم لك  منون كل  ؤ رى عندما يبذل المت  

 ه النظر إلى هللا. اليوج    يمن المسيحؤ كل جزء من حياة المفي    ءىأن يكون هناك ش  ينبغيوصالحين.  
ا كما  سنلرى أننا األن  ن رنا هللا فسف غي  كي  ي ر ن ، لكن إن استطعنا أن  أنفسنافي    ا أن نرى هذامكننا دائم  ي  

هللا    ن، إن حياة  ي ن حقيقييمنؤ ا من  ناك فرق، إن ك  حياتنا، وال بد أن يكون ه  في    هناك فرق   .كنا من قبل
 . و القداسةنحمو  الن  في  هاهر نفس  ت ظاإلنسان في  الجديدة

في   مكنه أن يحيايملك هذه الحياة الجديدة ال ي  الذي    ا، إن اإلنسانأن نقول بصراحة أيض    يوينبغ 
  . ال ادرك أن شيئا ما خطأ فإنه يتحول عنه سريع  معها. إن المؤمن حالما ي    هدنةفي    راحة مع الخطية أو

 دد بنعمة هللا. ج ثمة اتفاق بين الخطية وبين إنسان قد ت يمكن أن يكون  

نتذك  الذي    أما وقد وصلنا إلى هذه النقطة، فالشئ المهم  أسألكم إن    ىره هو: حيث إنن علينا أن 
الت الجديدة  الحياة  عالمات  لديكم  هللا  يكان  العادية  ،  من  الحالة  من  أنفسكم  على  تحكموا  أن  فأرجو 

دهشة ترى هل لنا أية  في    مثل هذه األوقات نتساءل  ىالخطية، وففي    احيان  منون أؤ لحياتكم. يسقط الم
ثناء  أفي    أوقات كهذه، بل ليكن الحكمفي    نفسكفي    ل عالمات عن حياة هللا الجديدة! لذلك أقول التتأم  

لحياتك تكون اإلجابة على السؤال: هل   ىاألسلوب العاد   تتأم ل: بينما أنت  يالصة ه حياتك العادية. والخ  
 . رهو إنسان قد تغي   يق يحق يح يس ولحياة متغيرة؟ إن كل مسي تقد للتوجد عالمات 
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 الفصل الخامس 

 يمان الزائف وال ييمان الحقيقاختالفات بين ال

مقدورنا أن نعرف ما إذا كنا مؤمنين بالرب يسوع المسيح. اإليمان بالمسيح أمر في    ا عن أنه تحدثنا كثير  
إنسان جديد، شخص له حياة جديدة من    يالحقيق   ي إن المسيح  ه.حتاج إلى أن نكون على يقين من جهتن

الناس تغيير     ي ا كهذا فمن الممكن مالحظة ذلك، ألن الحياة الجديدة للمؤمن المسيحهللا. فإذا تغير أحد 
شعب  ت   كل  من  وأعظم  أسمى  المسيح  يسوع  أن  يرى  المؤمن  فإن  خاص  وبوجه  نفسها.  عن  آخر، ير  ء 

وقدر   أهمية  األعظم  هو  المؤمنفي    االمسيح  وي  نظر  المسيح.  المؤمن  ي  أيض    يريد  أن  إن  .  هللا  يرضا 
 ا ثانية. ساعدنا على رؤية ما إذا كان هذا الشخص مولود  تغيرات مثل هذه ت  

  عجبون  ناسا كثيرين ي  ا، ويحدث أن أ  خرين يتغيرون أيض  أقد يقول قائل: "لكن من المؤكد أن هناك  
و   يسوع  مسبالمسيح  بأسلوب  يعيشوا  أن  ه،  يح ييريدون  جميع  إن  نقول  مسيحيون  ؤ فهل  الناس  الء 

 " ؟حقيقيون 

حقحسن   أمر  إنه  يظهرواؤ وم  يقي ا،  أن  يمكن  الناس  بعض  أن  للمؤمنين  في    كد  مشابهة  صورة 
حزن لكنه صحيح، وهو ما أود أن  هذا أمر م    .هللا  من  يالمسيحيين، دون أن تكون لهم الحياة الجديدة الت

م من الناس الذين  أعتقد أن هناك اختالفات بين المسيحيين الحقيقيين ومن غيره    ؛هذا الفصلفي    حهأوض  
 يبدون وكأنهم مؤمنون، ولكنهم ليسوا كذلك.

وإن من    .ابدون أنهم متشابهون كثير  يأقول: إن كال هذين النوعين من الناس    يء دعنيأول كل ش
يبدو المرء مؤمن   المسيحيين    –إن كال من النوعين    .م يتجدد الواقع لم يتغير ولفي    ا مع أنهالممكن أن 

ي والذين  مؤمنون   بدون الحقيقيين  عن    –  وكأنهم  واسعة  معرفة  يمتلكوا  أن  المثال  سبيل  على  يقدرون 
وا م ر ة  بقوله "  4والعدد    6  فصلن الي العبراني  كتاب يقرر ذلك    .اإليمان ين  اْست ن ير  ا  ". قد ال تكون مسيحي  ال ذ 

وينتزع    يك التعليم المسيحك ويشد  ير ي ث   مابا للمعتقدات المسيحية، بل ر ا عظيم  تملك فهم  ا، ومع ذلك  حقيقي  
( يمكنك  20:  13  ىأن تقبل كلمة هللا بفرح )مت  -  ل المسيحث  م    يف   -رة  جك. ويمكنك كاألرض المح  إعجاب  
قال هللا بصدق الذي    يا مثل الفريسب الخطية، وتفعل ما هو صواب، تمام  تجن  تفير طريقة حياتك  أن تغ  

ْثل  ب اق ي الن اس  " ق  صد  ( يمكنك أن تستحسن كالم المسيح وت  11:  18  " )لوقاا لل ه م  أ ن ا أ ْشك ر ك  أ ن  ي ل ْست  م 
قالوا عن يسوع الذين  أولئك  ْثل  هذ ا  "  46:  7  يوحنافي    عليه، مثل  ذ ا م  اٌن هك  إ ْنس  ق ط   ي ت ك ل ْم  ان  ل ْم  ْنس  "  اإل 

 .ا حقيقي    اتكون مسيحي   يمكنك أن تكون هكذا، ومع ذلك ال

حثوا ويتحدثوا مثل المؤمنين إلى درجة كبيرة.  بمنين الحقيقيين أن يؤ بنفس الطريقة يمكن لغير الم
  مون ما فون على خطيتهم، وقد يتعل  قد يتحدثون عن اإلنجيل، وقد يعترفون لآلخرين بكثرة آثامهم، وقد يتأس  
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لعمل هللا،  أمواال   عطون  ، قد يلتصقون بالمؤمنين لفترة ما ويعملون معهم، قد ي  وهيريد هللا منهم أن يعملالذي 
 قد يعملون كل هذا دون أن يكونوا مسيحيين حقيقيين.

بخطيتهم مع إحساس   يصبحوا على وع كذلك فإن أولئك الذين ليسوا مؤمنين حقيقيين يمكن أن ي  
ي   ي باأللم،  أن  تمام  مكنهم  أنفسهم،  شر  بسبب  وينزعجوا  "قلقوا  قال:  عندما  يهوذا  كان  مثلما  إ ْذ  ا  أ ْخط ْأت  

م ا ب ر يئ ا ل ْمت  د  مق عندما يسمعون كلمة الوعظ عن قداسة هللا وعن  ( وقد يضطربون بع  4:  27ى  " )متس 
اآلتي  مع    ةدينونته  هذا  حدث  الحياة.  وتقديس  النفس  ضبط  إلى  اإلنسان  حاجة  وعن  الشر،   يالوالضد 

، اْرت ع ب  ف يل ْكس  فيلكس عندما بشره بولس: "  ة  أ ْن ت ك ون  ت يد  ْين ون ة  اْلع  ف ف  و الد  ان  ي ت ك ل م  ع ن  اْلب ر   و الت ع  ب ْين م ا ك  " و 
، قد يجدون  يلهالء الناس أنفسهم الذين يرتعدون أمام الحق اإل(. بل إن مثل هؤ 25:  24الرسل    عمالأ )

كبير من إصالح    رصهم المسيح، وقد يتبع هذا كله قد خل  عين أن ي  توق  فيما بعد بعض الهدوء والسالم، م  
الواقع أنه  في    الخطية وتغيير السلوك، قد يبدوبشأن    قإن ذلك القل  طرق الحياة.في    ييرالشخصية والتغ

ببعض   قوة  نو االيزداد  الناس  هؤالء  مثل  يجد  وقد  وصالحه.  هللا  طيبة  عن  الخاصة  من  ختبارات  ع ا 
بعدهم عن هللا،  في    يستمرون   (. لكن بالرغم من هذا كله قد 5،  4:  6رانيين  ما يقوله هللا )عبلستماع  اال

ثه بركة هللا للحياة الذي  ييربعيدين عن التغ   الجديدة.ت حد 

في   وفوق ذلك قد يكون لدى مثل هؤالء الناس عالمات تشبه إلى حد كبير ما يعمله الروح القدس
ا ا من اإليمان لكنك لست مؤمن  ا، وأنت قد تمتلك نوع  إيمان    يإن الروح القدس يعط،  المؤمنين الحقيقيين

س حقيقي   إن  الساحر  يا.  أيض  "مون  اْعت م د   ..  اآمن  ل م ا  يم ة   و  ع ظ  ق و ات   و  آي ات   ر أ ى  و إ ْذ   ، ف يل ب س  ي ال ز م   ان   ك 
ه ش   حساس بالدهشة  إا أن يكون لديك نوع من التوبة أو  (. ويمكن أيض  13:  8الرسل    " )أعمالت ْجر ى اْند 

الروح القدس عطيه  ء ي  يهو أن كل ش  أن أقوله    . ما أود  اا حقيقي  تكون مؤمن    والخوف أمام هللا، ومع ذلك ال
 ناس ليسوا مؤمنين حقيقيين.د بواسطة أ  قل  من يمكن أن ي  ؤ للم

أيض   الممكن  الناس  ومن  بعض  لدى  يكون  أن  اختبارات اا  مع  كبير  حد  إلى  تتشابه  ختبارات 
الء أن  ؤ حياتهم. يمكن لهفي    هللا  يعمل حقيق   يروا بواسطة أالمسيحيين الحقيقيين، دون أن يكونوا قد تغي  

ناس هللا، لعل  إلى أ    احقيقي    اتؤثر فيهم، ومع ذلك ال يتغيرون تغيير    يا عن قوة الروح القدس التيعرفوا شيئ  
ي ة   ين عندما يقول: "ي هذا ما يتحدث عنه كاتب الرسالة إلى العبران م او  ب ة  الس  ْوه  ذ اق وا اْلم  وا م ر ة ، و  ين  اْست ن ير  ال ذ 

ر ك اء    وا ش  ار  ص  يد ه مْ و  ق ط وا، ال  ي ْمك ن  ت ْجد  س  ْهر  اآلت ي، و  ق و ات  الد  ة  و  ال ح  ل م ة  هللا  الص  ذ اق وا ك  ، و  وح  اْلق د س    الر 
ا ل لت ْوب ة    (.6  -4: 6رانيين  )عب "أ ْيض 

الم فإذا كان غير  إلى حد كبيرؤ لذلك،  المؤمنين  ي  ف  ،منين يمكن أن يشابهوا  مكننا إذن أن  كيف 
 د الفرق بينهما؟ حد  ن  
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هذا ال  .  قد تغيرت وصارت جديدة  يإن أحد الفروق المهمة هو أن الحياة الداخلية للمؤمن الحقيق
في   إن المسيحية الحقيقية تبدأ  شخص يبدو ببساطة وكأنه مؤمن دون أن يكون كذلك..  ييحدث مع أ

  ا تفكيرن في    حياتنا، حيث يحدث تغيير عميقمركز  في    يحتل مكانه  يبذلك أن التغيير الحقيق  يقلوبنا: نعن 
 ه قلب  ب  شع   يعط ن هللا ي  إما قال:  ند نوعية مشاعرنا وأحاسيسنا. هذا ما قصده حزقيال ع   ىوف  ،رغباتنا  ىوف

بدال   )حز لحم  الحجر.  قلب  من  و 26:  36قيال    سي    يعن ي(  هللا  أن  الطريقة  غي  بذلك  ي    التير  ون  كر  فبها 
يحدث للمؤمن، وبصفة أخص  الذي    ريدوا ما يريده هللا. هذا هو التغييري    كيلهم  ر إرادت  غي  ويشعرون، وي  

ق  ستح  عة والكافية لكل العالم، وهو الم  بشم  أن يسوع المسيح هو البركة الوحيدة ال  يعرف المؤمن المسيح ي
م او ات  م ل ك وت   يعرف أن "  يظهورنا. فالمؤمن الحقيق  ء آخر خلف  يش  من أجله كل    أن نترك   ْنز ا    ي ْشب ه    الس  ك 

قْ  ان  ل ه  و اْشت ر ى ذل ك  اْلح  ب اع  ك ل  م ا ك  ى و  ه  م ض  م ْن ف ر ح  اٌن ف أ ْخف اه . و  ه  إ ْنس  د  ْقل، و ج    )متى   "ل  م ْخفى  ف ي ح 
نك  ألك، حتى    ا قد حدث  ا عميق  بنعمة هللا خليقة جديدة، فستعرف أن تغيير    قد صرت    نت  (. إذا ك  44:  13
 تقدير. ليل وجدير باالهتمام والجب وما هو ي  المسيح وحده كل ما هو ط  يسوع  في  د تج

إن الذين ليسوا    .وبين الذي يبدو وكأنه كذلك  يالحقيق   يبين المسيح  ي الثان   الفارق هذا يقودنا إلى  
دون. لكن هذه التغييرات  جد  هم إنهم م  الحياة، ويقولون عن أنفس  في    همرون أسلوب  غي  ي    مسيحيين حقيقيين قد 

تغي  عن  ناجمة  ي    .القلب في    ريليست  مديح  فربما  ينالوا  أن  ور   ريدون  حياتهم،  طريقة  على  ما  باآلخرين 
أنفسهم من بعض  إفي    تجنب غضب هللا ضد خطيتهم، وربما يرغبون في    يأملون  أونقاذ  في   الضيق، 

رضاء  إا آخر غير  ا شيئ  مهما يكن من أمر فإن الهدف يكون دائم    .حساس ضميرهم بالذنب إالتحرر من  
المسيح  إن  هو  يالحقيق  يهللا.  هوإفي    يرغب الذي    فقط  ثانية  المولود  الشخص  إن  هللا.  الذي   رضاء 

تحتاج إليه الحياة المسيحية الحقة هو  الذي    الوحيد   يء( والش33:  6ى   ملكوت هللا وبره" )متطلب أوال  ي"
ه أولئك ال يريد أن يمتلك  الذي    ءيالطريق، بيد أن هذا هو ذات الشفي    امتالك المسيح كصديق ورفيق لنا

 .الذين ليسوا مسيحيين حقيقيين

ي  ؤ نذ قليل إن الناس الذين ليسوا ملقد قلنا م   ي  منين حقيقيين  المسيحية    ظهروا عالمات  مكنهم أن 
إلى التوبة، وكثيرون من  دس  بنا الروح الق  ييأـتتبدو مشابهة إلى حد كبير لعمل روح هللا القدوس.    يالت
سوع، ومثل يمنا الروح القدس الحق المختص بعل  ي  ندم وحزن على خطاياهم،  في    بدون  الء الناس قد ي  ؤ ه

ي   قد  الناس  شوق  هؤالء  يتعل  ظهرون  أن  إلى  المسيحا  عن  يقود  و .  موا  أعمال  بالمثل  إلى  القدس  الروح  نا 
الناس يرغبون  كبيرة من  بينما نجد مجموعات  السؤال هو: كيف  في    صالحة،  أن  الصالح. على  عمل 

الت القيمة  وما  هذه؟  المسيحية  عالمات  أو    ينفحص  المسيح  عن  التعلم  أو  الصالح  فعل  على  نعلقها 
يظن ذلك  فران هللا؟ الكهذه يمكنها أن تحصل لنا على غ    امور  أسى على الخطية؟ هل نظن أن  الحزن واأل

موه عن المسيح،  ا، أو ما قد تعل  يهم على الخطازن  سوى الذين ليسوا مسيحيين حقيقيين، فهم يظنون أن ح  
سوف تجعلهم ينالون    -ما مع بعض المعونة من هللا كما يرون بر -  ةخاص  ةصالحفعلوه من أعمال    أو ما
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يعرف أن يسوع المسيح وحده  ىن المؤمن الحقيق إا كهذا.  يفكر تفكير   ييوجد مؤمن حقيق رحمة هللا. لكن ال
 بنا إلى هللا. يهو القادر أن يأت

 : ، وهيالمسيحيةفي  ةة وضروريهم  ثالثة م   امورً أالصة أن هناك والخ  

رة، عالمين أننا  كس  ن، وأن تكون لنا القلوب الم  يرغ أنفسنا من كل صالح ذاتأن نف    األمر األول:
 ك(.  ص ما قد هل  يطلب ويخل    يد جاء لكقفالمسيح )خطاة هالكون، بعيدون عن هللا 

 .الهالكين ةخطاللالوحيد  سوع المسيح كالمخلص  ي ا بتام   رضا ىضأن نرْ  :ياألمر الثان

 . لنفعل إرادته ومرضاته من كل القلب إلى المسيح يسوع، اتام   تحو ال  ل : أن نتحو  األمر الثالث

ظهر أن  ت    ي؟" إنها األمور التيمور الثالثة حقيقية عند رى هل تقدر أن تقول: "نعم، إن هذه األت  
 .يق يحق  يح يمن مسؤ م المرء  
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 الفصل السادس 

 ا عهإيماننا وكيف نتعامل مالشكوك حول 

ولما  . ء آخرىكل ش ن ع  ىاألسم  رديم والتقظ عة األيسوع المسيح المكان   الرب    ييعط يمن المسيحؤ إن الم
  ي يأت صالح    يذواتهم أفي    ليس لهم  هبعيدون عن هللا، وأن  ،هالكون   خ طاةكان المسيحيون يعرفون أنهم  

فإنهم يتحولو   إلى هللا،  لك  اتام    ال  ن تحو بهم  المسيح يسوع،  إلى  إراد    ى بكل قلوبهم  الوا رضاه،  نته وييفعلوا 
 ؟فهل تنطبق عليك هذه الصفات 

  ، ثم يق يحق  يحي حيان أنك مس بعض األفي    أنت تظن  .د تأك  تزال غير م    ربما تكون إلى اآلن، ال
ذا كانت حياة هللا الجديدة بالحقيقة  إب ما  ء بال رجاء، حتى إنك تتعج  يأخرى يبدو لك أنك خاط  يان  أحفي  

 فيك.

الكتاب في    كوننا مسيحيين، لكننا نجد في    ا إلى الشكحياتنا أن تدفعنا أحيان  في    مكن للخطيةي  
حيث   25  -24:  7رومية  حياتهم. اقرأ  في    هللا، حتى عندما تبدو الخطية قويةفي    منين يثقون ؤ المقدس م

الشك  قد  ي   بولس  الرسول  بيسوع  م  هلل  ت    ر  تزال  ال  الخطية  ألن  حزين  أنه  رغم  وفسي  المسيح،  عليه.    ىطر 
انقرأ القول: "  3  :65رمزمو  ْنه  ين ا أ ْنت  ت ك ف  ر  ع  . م ع اص  ل ي  ي ْت ع  ." كانت الخطية هناك، لكن كان  آثاٌم ق ْد ق و 

ب علينا  نا البشرية وتتغل  تإن بعض الخطايا تبدأ بضعفا .  عنا  ونا والعفر  ية هللا لتطهقو في    ا الثقةيض  أهنالك  
توق   أن بغير  رغم  منا،  ن  نع  ال  نخطىءا  أن  نتعم  في    ويحدث   .ريد  أننا  أخرى  ن  أوقات  أن  وهذه د  خطىء: 

الم   م  تعم  الخطايا  األخرى  الشرور  ألوان  كل  تتضمن  وم  دة  مع  تداخلة  و متزجة  وهنا  فإن  ب  جا،  التمييز، 
ق المؤمن، لكن الخطايا  قل  ا ما ت  دائم  ي  الطبيع  ي ج عن ضعفنا البشر نت  ت    يالت  يتوقعة، أالخطايا غير الم  

ثم، تجعل من الصعب اكتشاف ما إذا أخرى من أفعال اإل  اال  كب معها اشل  جت   التيمد ارتكابها و نتع    التي
المر  فإننا  احقيقي  مسيحي ا    ء  كان  ذلك  نتحو  . وبرغم  الخطايا عندما  الخطايا الخطيرة  -  ل عن تلك  بما فيها 

 أمرفي    إلى هللا  ا مسيحيون حقيقيون. إن داود بعدما أخطأ  نحساس بأنفإننا نستعيد اإل    –هللا  مدة ضد  متع  ال  
ْد قاتلين، وقال للرب: "الم    ه بعدما أحصى الرجال  ضمير    الشعب، تاب عن هذه الخطية. لقد اضطرب    عد   ل ق 

ا د  م ْقت  ج  ْبد ك  أل ن  ي اْنح  ، و اآلن  ي ا ر ب  أ ز ْل إ ْثم  ع  ْلت  ا ف ع  ا ف ي م  د  ( الحظ أن  10:  24صم2)  ".أ ْخط ْأت  ج 
ا، إال أنه تاب عن تلك  ق جد  وية وانحم  ه هنا "عبد الرب"، وبالرغم من أنه أخطأ بقصد ور  نفس    يداود يسم

 . يقي رى أنه مؤمن حقالخطية، وعندئذ أدرك مرة أخ

طاة؟  عاف وخ  ا بالطبيعة ض  نل إلى حياتنا ألن تدخ    التيتوقعة و لكن ماذا عن تلك الخطايا غير الم  
بالتأكيد أنه خاطىء، ومع ذلك يعتبر  7رومية  في    ما يقوله بولسفي    ل مرة أخرى لنتأم   . يعرف بولس 

أنه عاجز عن حفظ ناموس  من  ؤ ا منفسه أيض   ناموس  ا. يعرف بولس  يلوم  ذلك ال    لوميهللا بل    هللا ومع 
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ول  ه ويتح  هللا كل    ناموس  ريد كذلك أن يفعل الحسنى وأن يحفظي  نفسه كخاطىء. ومن الواضح أن بولس  
ر  ال ذ ي  "  19:  7  روميةفي    فيقول  ؛ا عن كل شربعيد   ه ، ب ل  الش  ال ح  ال ذ ي أ ر يد  ل  الص  ل ْست   أل ن  ي ل ْست  أ ْفع 

. ل  ه  ف إ ي اه  أ ْفع  ر  ريد أن يتحر  الخطية ثقل وعبء، اليرغب فيه على االطالق بل ي    كما يشعر أيضا بأن"  أ ر يد 
يحارب    يء(. ثم نرى بولس يقول إنه حتى عندما يكون تحت سيطرة الخطية، يظل فيه ش24:  7منه )رو

 (. 25  -22: 7ذلك الصراع بالنصر على الخطية )رو  ىسر عندما ينته ضدها، وهو ي  

شبه بولس عندما تجد الخطية تنتصر عليك بغير توقع؟ هل  هو: هل أنت ت    يم فإن سؤالمن ث  
تلوم نفسك، وليس ناموس هللا، عندما تفشل؟ هل عقدت العزم على مقاومة الخطية؟ وهل تريد أن تفعل  

 رادة هللا؟ إذا كان األمر  إا عندما تفعل طية ويكون مسرور  حارب ضد الخداخلك ي  في  ءىالصالح؟ أيوجد ش
النظر  في    لها، ومع ذلك يمكنك أن تستمر   اما تنتصر عليك عندما تكون أقل توقع  ر بكذلك فإن الخطية  

حارب ضدها، ألنك ب الخطية وت  ن  جتأن ت و ر،  حذ  ت س وت تحتر أن    ينبغي إلى نفسك على أنك مؤمن، لكن  
ا أ ْحي اه  ف ي  ا بمحبة هللا لك قال بولس: "أكثر يقين    هذا صرت    لما فعلت  ك   ، ف إ ن م  د  س  ا أ ْحي اه  اآلن  ف ي اْلج  ف م 

ه  أل ْجل ي. ب ن ي و أ ْسل م  ن ْفس  ، إ يم ان  اْبن  هللا ، ال ذ ي أ ح  يم ان   .(20: 2غالطية " )اإل 

ال  شك  يو  عن  في    ناس بعض  يختلف  لسبب  مؤمنين  ش  .ذلككونهم  ناتج  م  ه كفإن  عن    ا ليس 
محبة هللا، أو المعونة الخاصة للروح بحساس الخاص  يملكون اإل الخطية، لكن هذه الشكوك بسبب أنهم ال

الت يتمتعون بها  يالقدس  المسيحيين  البعض يمكنهم أن يتحدثوا عن طرق هللا    .يبدو أن بعض  ذلك أن 
معهم  التيالعجيبة   بها  ويبدو  في    يتعامل  حقيقي  حياتهم،  لكن  هللا  الناس.  هؤالء  لمثل  خاصة  بطريقة  ا 

ي  إذ  وهم  البركات  هذه  إلى  يفتقرون  أنهم  يبدو  يبدأون نقدو تف البعض اآلخر  كانوا في    ها  إذا  التساؤل عما 
 طالق. ن على اإليمسيحي 

  ا أقول لك: إن جميع المؤمنين المسيحيين، كما أعتقد، يملكون كثير    يمن هذا النوع فدعن   فإن كنت  
البركات الخاصة من الروح القدس. هل ت   في    قداسة هللا،في    تفكيرك  ؟ هل عند  اس  قد  ريد أن تكون م  من 

القداسة ليصير  ريد شيئ  ه، ت  الحه ونقائ  ص   الروح   فذلك عطية    تريد    ا، إن كنت  ا؟ حسن  فيك أيض    ا من هذه 
 القدس لك. 

  ة ا باهلل، وبأن هللا لديه اهتمام خاص بك؟ أيوجد نوع من الشركا خاص  هل تشعر بأن لديك اهتمام  
ز ويتقوى بصفة خاصة عندما يتعز    إيمانكإلى هللا وأن    ينك تنتم أ حساس بك وبين هللا؟ وهل اإلبين نفس  

 دس.ا عطية خاصة من عطايا الروح القهذه أيض  ؟ د إلى هللا ب  تتع 

من جهة أخرى، هل تعرف أنك تعيش على مرأى من هللا؟ وهل تريد أن تحيا وتعمل عالما أن هللا  
المزمور   صاحب  قال  كما  تقول  أن  أتقدر  ويعرفك؟  ين  "  16يراك  ح  ك ل    ف ي  أ م ام ي  الر ب   ْلت   ع  "؟  ج 
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ا  ي بنوع من حضور هللا معك؟ هذه أيضا عطية خاصة من عطا  بعض االحيانفي  ( اتشعر8: 16)مزمور
 الروح القدس. 

معينة بأنهم مع هللا وأنهم    أوقات  في    اا خاص  منين يمتلكون إحساس  ؤ الم أن بعض  في    ليس من شك
  ا حساس  إيمتلك    يلكن كل مؤمن مسيح(  24:  5نه "سار مع هللا" )تكأأخنوخ  ته. وقد قيل عن  معون    ينالون  

 ا عطية من عطايا الروح القدس.ما بحضور هللا. وهذا أيض  

بالحرية واالنطالق-  مرة أخرى  تشعر  لو أن الفي    هل  تشعر كما  هللا؟ هل  إلى   يء ش   اإلتيان 
اإل يحول  على  ال  طالق  وبين  إحساس  هكبينك  يكون  ربما  إحساس  ؟  ليس  بهذا  دائم  ك  يتكرر  ا  ال  أنه  أو  ا 

أا. لكن على االقل جد  كثير   أنار    نت تعرف أن يسوع  ا  قد  لك  المسيح  الطريق    إلى هللا. قد ال   يتأت   ي لك 
بالتحد   الخاص  االختبار  بح  تعرف  أمام هللاث  وتلقائية  البعض هذه في    رية  يمتلك  بثقة عظيمة.  الصالة 
ال اآلخر  البعض  لكن  ذلك    .متلكهاي  البركة  شفومع  لديهم  المؤمنين  الخاصة    يءجميع  هللا  عطية  من 

 ث بحرية وانطالق مع هللا. نكتسب التمتع بالتحد    ينفسنا بفعل الكثير لكأ بالحرية. ويمكننا أن نقوم ب

تعرف   القدسهل  الروح  القدس   في    تأثير   الروح  إن  عادية-  ينبغي حياتك؟  عمل  ين  أ   -بطريقة 
لكن هناك عمل خاص بالروح القدس، إنه    حي ا هلل.  من ؤ ل مك  يحفظ  كي ل  ،منؤ ل مكفي    مثل هذا  مال  ع

حيات نا وي نع ش  ط  الويقويها.    ي نش  القدس  للروح  الخاص  العمل  كل  فر عي  هذا  القدس    ه  الروح  لكن  واحد، 
 ؤمن؟كل مفي  الواحد يعمل

المأت الى آخر -منون  ؤ عرف أن هللا يسمع صلواتك؟ يعرف  إليهم، ألنه  أ  -من آن  ن هللا استمع 
، وبالرغم من ذلك فإن كل مؤمن يعرف أن  ايحدث كثير    ال   بأنه قد فعل. لكن هذا قد   ا مباشر    اعطيهم تأكيد  ي  

ون دوافع  بد صلى إلى هللا، من خالل المسيح، باإليمان، و ن  وفوق ذلك فإننا عندما    . الصالة  هللا يستجيب  
يئ ت ه  ي ْسم ع     (14:  5يو1نقرأ في )مكننا أن نؤمن أن هللا يسمع لنا.  خاطئة، ي   ب  م ش  س  ْيئ ا ح  أ ن ه  إ ْن ط ل ْبن ا ش 

 .هذا لنا كشف  الذي  . فإن عرفنا أن هللا يسمع لنا بهذه الطريقة، إذن فروحه القدوس هول ن ا

ي  ىهل أنت واثق من محبة هللا وعطفه عليك؟ هذا ش تذو  ء  أية اختبارات خاصة. مكننا  قه دون 
اآلخرين بالعمل    المؤمنين  ا نحب  ن  إننا إن ك    19-18:  3  الة يوحنا األولىعلى سبيل المثال تقول لنا رس

ام ه .والحق، فإنه " ك  ن  ق ل وب ن ا ق د  ن س  ق   و  " إن المحبة للمسيحيين اآلخرين دليل على  ب هذ ا ن ْعر ف  أ ن ن ا م ن  اْلح 
حب المسيحيين اآلخرين فلنا  ن  تفهم ذلك. فإن كنا    ىحاجة إلى اختبار خاص لكفي    هللا فينا، ولسنا  محبة

في    ح للمؤمنين بطريقة خاصة أنهم يملكون ا يوض  القدس أحيان    على أن الروح    .د من محبة هللا لناأن نتأك  
هم  ليس عمل  هللا فيهم و   حياتهم هو عمل  في    ا ماحياة هللا، إذ يجعلهم يرون بوضوح أن شيئ    رهان  أنفسهم ب  

وليس   يملكون    الخاص.  المؤمنين  هللا  كل  لعمل  الخاص  التأكيد  أيض  جميع    وليس    ، حياتهمفي    هذا  ا  هم 
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يج    يملكون   الذي  اآلخر  الخاص  االختبار  الوصف،    ل  ذلك  اإلأعن  وهو  فينا،  ال  هللا  بحضور  حساس 
هللا الخاصة لبعض    االختبار هو عطية  نا. إن هذا  ن كل كيا  أل  مجد هللا يمبقلوبنا و في    حساس بمحبتهاإل

 . إيمانكفي   تفتقر إلى هذه العطية الخاصة فال تشك نت  المؤمنين من أجل هدف خاص، فإن ك  

ال ٌم  "  حالة سالم، ألنهفي   هل تعرف السالم مع هللا؟ إن كل مؤمن هو يم ان  ل ن ا س  ْرن ا ب اإل  ف إ ْذ ق ْد ت ب ر 
هللا   دائم  أن    (1:  5)رومية  "م ع   ليسوا  أحيان  في    االمؤمنين  يضطربون  قد  ألنهم  أنفسهم،  مع  في    اسالم 

 ا. حالة سالم مع هللا، حتى ولم يشعروا بذلك أحيان  في   ضمائرهم. ومع ذلك فإن جميع المؤمنين المسيحيين 
ر  " ل ى م ْخت ار ي هللا ؟ ا هلل  ه و  ال ذ ي ي ب ر   ي ْشت ك ي ع   دس.  ا عطية الروح القأيض   اهذ (  33:  8" )روميةم ْن س 

ن ون   "  وهل اختبرت  مرة اإلحساس بنوع خاص من الفرح مع هللا؟   ْون ه  اآلن  لك ْن ت ْؤم  ْنت ْم ال  ت ر  إ ْن ك 
يد   م ج  -  ر ليشعمن  ؤ ك المحر   مكنه أن ي  ي    دسالق  ( إن الروح  8:  1ط ب1) "  ب ه ، ف ت ْبت ه ج ون  ب ف ر ح  ال  ي ْنط ق  ب ه  و 

ة من طرق الروح قا طريمن البهجة والفرح بالشركة مع هللا. هذه أيض    ي قو   حساسبإبعض األحيان،  في  
 يمان صادق.إهم منين ثقة بأن إيمان  ؤ إعطاء المفي  القدس

وتذهب كما   ين االختبارات الخاصة من الروح القدس قد تأتأمة نقطة أخرى في الختام. حيث  ث
نا أن نعرف أن مثل  عوزْ ما إذا كانت هذه االختبارات بحق من هللا. ي  في    ب بالشكجر  أوضحنا، فإننا قد ن  

الحياة، ظروف قد تحتاج فيها إلى تعزية خاصة،  في    هذه االختبارات تتزامن مع بعض الظروف الخاصة
ا على  الخاص  الحزن  أوقات  إلى  هنا  أولواإلشارة  بعض   خطية  مواجهة  عند  أو  االضطهاد،  أوقات 

ل ْيك ْم.ت الشاقة من أجل هللا: "ولياؤ المس ل  ع  هللا  ي ح  وح  اْلم ْجد  و  ، ف ط وب ى ل ك ْم، أل ن  ر  يح  " إ ْن ع ي  ْرت ْم ب اْسم  اْلم س 
 (.14: 4بط 1)

  ، وليس فقط يق يكل مؤمن حق في    أرجو أن نكون قد فهمنا اآلن أن الروح القدس فعال على الدوام
ر فيه عن يسوع فك  ن    يهمنا حقيقة هو ما الذي    ة هللا. إنب صة عن محولئك الذين لهم اختبارات خاأفي  

ص وسيد حياتنا؟  خل  ء آخر؟ هل نثق فيه كم  يش  يأمن وأغلى وأعظم وأسمى لنا من  أثالمسيح: هل هو  
اإليماننهل   عطية  إن  قدوس؟  هو  قديسين كما  نكون  أن  من    بيسوع  ريد  التقديس هما  وعطية  المسيح 

و  العجيبة  القدس  الروح  فك  شيئ    عرفت    فإذا  ،باركةملاعطايا  عنهما،  شاكر  ا  ي  ا  ن  ال  شنق  ألنه  من    يءصك 
 هلل!  اك ابن  يمكن أن تجعل   التياألمور الجوهرية 
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 الفصل السابع 

 لى المسيح؟ إ ان تيال  ى ماذا يعن

. يالحقيق   يالعالمات الدالة على المسيح  تيب نحاول أن نصف  الجزء األول من هذا الك  في    ان  ك  
أشرنا دالئل -  وقد  من  إليه  أشرنا  ما  ت    -ضمن  خاصة،  ثالث  عالمات  كان  ظه  إلى  إذا  ما  بوضوح  ر 

 ا بيسوع المسيح:  ا حقيقي  اإلنسان مؤمن  

طاة وأنهم  هم يعرفون أنهم خ  ف،  يا من كل صالح ذاتمنون خالين تمام  ؤ يكون الم  العالمة األولى:
 بدون المسيح هالكون وبعيدون عن هللا. 

الثانية: المؤمنون   العالمة  والكفي    يجد  الشبع  كل  المسيح  الوحيد  ب اية  فيسوع  المخلص  اعتباره 
 كرم واألعظم بالنسبة لهم. ألوا من ثالهالكين. فالمسيح هو كل حاجتهم وهو األ  للخطاة

الثالثة: الم  العالمة  أ  ؤ أن  تحو  منين  قد  تمام  ناس  كل  لوا  من  المسيح  إلى  إرادته   قلوبهما  ليفعلوا 
 ومرضاته. 

عد  بيسوع المسيح، لكن هذه الثالثة بصفة خاصة ت    يولقد ذكرنا دالئل أخرى كثيرة لإليمان الحقيق
 من أعظم العالمات أهمية. 

أنك   تكون  االمور-قد  لهذه  قراءتك  ت  -بعد  من  ت لم  بعد  اإليمان    كونكحقق  عالمات  تمتلك 
هذه العالمات لنفسك. إذا كان األمر    مكنك أن تجرؤ على إدعاءحياتك. بل ربما ال ي  في    هذه  ىالحقيق 

ساعدك على اإلتيان إلى هذا الفصول القليلة التالية أن أقدم لك العون. نحن نود أن ن  في    أريد   ىكذلك فإن
إلى   ىا فمن واجبك أن تأت ا حقيقي  تعرف أنك لست مؤمن    بالرب يسوع المسيح. فإذا كنت    ىاإليمان الحقيق

ا بمحبة  ص الخطاة، وبالمسيح وحده تنال تأكيد  خل  المسيح، ي    من خالل يسوعْ الرب يسوع المسيح. ألن هللا،  
 . هللا وغفرانه

األ بعض  ن    التيمور  هناك  أن  نبدأوض  علينا  أن  قبل  باإليمان  في    حها  المقصود  عن  الحديث 
نهى هللا عن األكل منها، جلب  التيبيسوع المسيح. من هذه األمور أنه عندما أخطأ آدم وأكل من الشجرة 

جميع   علينا  روميةالموت  رسالة  لنا  تقول  ي ة     12:  5ا.  ط  ب اْلخ  و  ال م ،  اْلع  إ ل ى  ي ة   ط  اْلخ  ل ت   خ  د  د   و اح  ان   ب إ ْنس 
  ، م يع .  اْلم ْوت  ، إ ْذ أ ْخط أ  اْلج  م يع  الن اس  ذ ا اْجت از  اْلم ْوت  إ ل ى ج  ن  أ   ىمعنب-طاة بالطبيعة  نحن جميعا خ  و هك 

 ا. ا جميع  نتْ مه وحط  ت فينا خطيت  أثر  الذي  ألننا من نسل آدم،  -تنا البشرية خاطئة طبيعْ 
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  . صهم، عن طريق يسوع المسيحويخل  ية، خطنقد الناس من الي   ىة لكخ طر هللا وبالرغم من ذلك دب  
مباشرة السقوط  بعد  وحواء،  آدم  وعد  قد  هللا  إن  الشيطان    ، بل  يهزم  سوف  المسيح،  يسوع  هللا  ابن  بأن 

 . (15: 3الحية )تك أس  المرأة سوف يسحق ر   والشر، إذ قال هللا: إن نسل  

الذين يطلبون الخالص   جميعسالم مع  لح و حالة ص  في    ن يكون أالصة القول إن هللا قد وعد بخ  
نعه بين هللا وبينهم من  ؤالء ينتمون إلى عهد جديد تم ص  ه المسيح. إن جميع    من الخطية عن طريق يسوع  

 ا. رهم له شعب  صي  عهد بأن هللا سوف يمحو خطاياهم، وي  -  يسوع المسيح خالل

دائم   هناك  فقد كان  ذلك،  بأنهم شعب هللاومع  يتظاهرون  أناس  قلوبهم. في    ليسوا كذلك   ، وهما 
أن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد إلى هللا، ومع ذلك يفهمون    على طول التاريخ وإلى اليوم يوجد أناس 

بكثير    يطيعونه، بصرف النظر عما يقولونه، فال مانع عندهم أن يتمتعوا   وال  ال ي حبونه الحقيقة  في    فهم
  كاتب هللا، كما يقول  مع    تْثب ت   لم   هم داخل، ذلك أن قلوب  الفي    يتغيير واقع  ىفوائد المسيحية، دون أ من  

ه  "  78  مزمور ْهد  ن اء  ف ي ع  ل ْم ي ك ون وا أ م  ه ، و  ل ْم ت ث ب ْت م ع  ْم ف  ناس قالئل (. بينما يوجد أ  37:  78مز" )أ م ا ق ل وب ه 
إلى   المسيحع  سو ييأتون  المخل    بصدق      باعتباره  لنا:  وأمانة  يقول  المقدس  فالكتاب  الرب.  الطريق ص    إن 

  إن كثيرين    :اويقول لنا الكتاب أيض  (  14:  7ىق، وقليلون هم الذين يجدونه )متإلى الحياة ضي    ىيؤد الذي  
ا  مكد مأالتفي    قوال سوف يكون لنا الرغبةهذه األفي    نا (. لو تأمل  16:  20ىبون )مت نتخ  دعون وقليلين ي  ي  
 .إلى شعب هللا ينتم ن ذا كنا بحق إ

ا أن الخطاة  يض  أ  يأن هللا يجتذب الخطاة إلى نفسه، فإنه أمر حقيق  يفرغم أنه أمر حقيق  اأخير  
اإلتيان إلى  في    ب واجبناال يمكن أن نتجن    .ايأتون إلى يسوع. فالكتاب المقدس يتحدث عن األمرين مع  

ليه. يدعونا الكتاب المقدس إلى إختارين من هللا فقط هم الذين يأتون لم  ن اإعين بالقول: يسوع المسيح متذر  
وا أ ْوال د  هللا  اإليمان بيسوع المسيح وقبوله: " ير  ْلط ان ا أ ْن ي ص  ين  ق ب ل وه  ف أ ْعط اه ْم س  (  12:  1يوحنا" )و أ م ا ك ل  ال ذ 

  ب لنا أن نؤمن به. إن القوة لإليمان بيسوع  أنه قد وه    اا واضح  ( تجعله أمر  29:  1)   يفيلب  ةعلى أن رسال
مرنا بأن نؤمن بيسوع المسيح ونقبله. قال  ى لنا من هللا، ومع ذلك فنحن أنفسنا قد أ  عط  المسيح وقبوله ت  

، و أ ن ا أ ر يح ك ْم.: "المسيح ب ين  و الث ق يل ي األ ْحم ال  م يع  اْلم ْتع  ال ْوا إ ل ي  ي ا ج   .(28: 11ى مت)" ت ع 

تتمكنوا   أن  ش  -أرجو  كل  يكون   -  يءقبل  أن  وأرجو  القليلة.  النقاط  تلك  تفهموا  أن  في    من 
قبول المسيح، والموافقة   ىقبله. لكن ماذا يعنن إلى المسيح و   ىأن نأت  ى ن تروا أن من الضرور أاستطاعتكم  

 ؟ طريق المسيح  على خطة هللا للخالص عن 
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أننا    درك  أن ن    يعن أية أفكار عن خالص أنفسنا من الخطية. ينبغ  يالتخل  :أولً يعنى    إن ذلك
نا من غضب  نقذ أنفس  مكننا أن ن  عاجزون عن استعادة الشركة مع هللا بأنفسنا، لقد فقدناها بخطيتنا، وال ي  

 ق بمحاولة كسب عطف هللا بأنفسنا. ق علينا، يجب أن ننسى كل شئ يتعل  ستح  هللا الم  

نا  يستطيع أن يمنح  الذي    يسوع المسيح، باعتباره الشخص الفريد   ر مكانة  قد  ن  يجب أن    ،اثانيً ثم  
ي  أن نفهم جيد    ينبغي  . حياة جديدة وسعادة حقيقية  المسيح باعتباره الوحيد   ه نظرنا إلى يسوع  وج  ا أن هللا 

المسيح    يسوع  في    أن نثق    ينبغيبهم ثانية إلى هللا.    يمكنه أن يقف بين خطاة مثلنا وبين هللا، ويأتي  الذي  
ستندين على رحمته وحدها لمعونتنا وخالصنا. هذا ما يسمى باإليمان، قبول ا، م  لين عليه تمام  تك  م    ل  ونظ  

وافقة على خطة  من الم    ي(. هذا هو الشق الثان12:  1ل إنجيل يوحنا )المسيح أو اإليمان باسمه، كما يقو 
 هللا للخالص.

عن كل مجهود نقصد به تصحيح وضعنا مع هللا، عالمين أنه    ىالتخل    ىالمسيح يعن   وقبول يسوع  
المسيح، عالمين أنه الوسيط    ل إلى يسوع  أيضا التحو    يغفران هللا بأنفسنا، ثم إنه يعن  مكننا أن نكسب  ال ي  

الغفرا الذي    الوحيد  نال  الوحيد   ن به  فهو  هللا،  مع  لالذي    والسالم  هذا،  ليصنع  العالم  إلى  هللا   كيأرسله 
 يطلب ويخلص ما قد هلك.

تريد أن    فإن كنت    .أوضحتهالذي    لمعنىوع المسيح بايسل  قبك أن تب  جكدا أنه واؤ أذكرك م  ىدعن
إلى يسوع    ىقن من محبة هللا وحنانه، فالبد أن تأتأن تتي  وإن كنت  تريد  ،  خطيةد من خالصك من الأك  تت

هه و نا أم  عالالمسيح،   ا مع هللا.سالم   القادر أن يمنحك   حد 

ال ْوا إ ل ي  ي ا  "ه:  إلى المسيح، كما قد رأينا من قبل، ويقول المسيح نفس    ىناشدك بأن تأت ي  إن هللا   ت ع 
أ ر يح ك ْم. و أ ن ا   ، األ ْحم ال  و الث ق يل ي  ب ين   اْلم ْتع  م يع   األولى28:  11ي )مت  "ج  يوحنا  رسالة  لنا  وتقول   .)3  :33  

يح  " وع  اْلم س  ي ت ه : أ ْن ن ْؤم ن  ب اْسم  اْبن ه  ي س  ص  ه  ه ي  و    والد  أ  يع د ن ن  الحق أ  ي عطينا" وااللتزام بهذا الواجب  .و هذ 
يوحنا  إنجيل  يقول  إذ  أ ْوال د  هللا  "  12:  1هللا،  وا  ير  ي ص  أ ْن  ْلط ان ا  ف أ ْعط اه ْم س  ق ب ل وه   ين   ال ذ  ك ل   )حسب   ."و أ م ا 

 ( ياألصل اليونان

هللا   ابن  المسيح،  يسوع  خالل  من  فقط  يقبلنا  هللا  إن  هللا،  إلى  لإلتيان  الوحيد  الطريق  هو  هذا 
ت ه  الحبيب، وذلك كله " ل ْين ا ف ي اْلم ْحب وب    )هللا(  ل م ْدح  م ْجد  ن ْعم  ا ع  :  1)أفسس  )يسوع المسيح("  ال ت ي أ ْنع م  ب ه 

للخالص من خالل   (.6 وطريق هللا  المسيح  يسوع  نقبل  لم  إن  فإنا  أشياء أخرى،  لدينا من  يكن  ومهما 
  ى رضمكننا أن ن  ي  ومهما فعلنا ال.  يقبلنا هللا  الخطية وال  يسوع المسيح، فليس لنا رجاء، ال خالص لنا من

اؤ ه  نه "هللا، أل ، و ال ذ ي ال  ي ْؤم ن  ق ْد "  إن  .(6:  11" )عب ب د ون  إ يم ان  ال  ي ْمك ن  إ ْرض  ان  ا ل ذ ي ي ْؤم ن  ب ه  ال  ي د 
ين   ب   و  ...د  ل ْيه  غ ض  ي اة  ب ْل ي ْمك ث  ع  ذا لم نؤمن بأن الطريق الوحيد إلى إ(.  36و18:  3يو )  ."هللا  ل ْن ي ر ى ح 
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أظهر أنه ابن هللا    يسبق األنبياء فتنبأوا عنه، والذ الذي    أورشليم،في    مات الذي    هللا هو يسوع المسيح
إ ْن ل ْم  خطايانا. قال يسوع بفمه الطاهر: "في    موت نفسوف    يبأعماله الكثيرة المقتدره، إن لم نؤمن بالفاد 

ط اي اك مْ  ن وا أ ن  ي أ ن ا ه و  ت م وت ون  ف ي خ   (.24: 8وحنا ي" ).ت ْؤم 

ضرور   ينبغيلذلك   أمر  إنه  لكم:  أقول  يسوع  ي أن  تقبلوا  أن  حتمية  ضرورة  باعتباره    ،  المسيح 
ي اة   م ْن ي ر ْد  ر أن هللا يقول: "نسان بدون المسيح پهلك. لنتذك  روا أن اإلص الخطاة. تذك  خل  م   ْذ م اء  ح  ْلي ْأخ  ف 

ان ا كما    الخالص من الخطية. ألن المسيح  في    إنسان يرغب   ى  (، وأن هللا ال يرفض أ17:  22اي" )رؤ م ج 
الرسال لنا  العبرانين  ةتقول  هللا  "  25:  7إلى  إ ل ى  ب ه   م ون   ي ت ق د  ين   ال ذ  الت م ام   إ ل ى  ا  أ ْيض  ل  ص   ي خ  أ ْن  ر   "  ي ْقد 

 ة فيه(.ا عليه وثق   وإستناد  يتقدمون إتكاال    ى)يتقدمون "به" تعن
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 ل الثامن صالف

 خالص همية التيان إلى المسيح بصدق وإأ

ر مكانة  قد  علينا أن ن    ينبغي وأنه    .ص أنفسنا من الخطيةخل  مكننا أن ن  الفصل السابق أنه ال ي  في    أوضحنا
ب أن  ا المسيح  القادر  الوحيد  الشخص  اخل  يعتباره  من  ن    .خطيةلصنا  أن  علينا  يتعين  يسوع  وأنه  إلى  قبل 

يستطيع أن يغفر لنا خطايانا ويمنحنا السالم مع هللا. هذا ما يجب علينا  الذي    المسيح، عالمين أنه الوحيد 
ه   "  :بنا؛ إذ يوصينا هللا أن نؤمن بالرب يسوع المسيحجأنه وا  ىأن نفعله أ ي ت ه : أ ْن ن ْؤم ن  ب اْسم   هذ  ص  ه ي  و 

يح   وع  اْلم س   . (23:  3يو1" )اْبن ه  ي س 
يكون  ال  ية، أو ال مباالة و و  دركوا أن اإلتيان إلى يسوع المسيح ال يكون بال ر ريدكم أن ت  واآلن أ  

 .تقولعنى ما  تأن   ينبغي، من به غير كاف  ؤ د القول بأنك تجر  بإهمال أو طيش وعدم تفكير. إن م  

خطايا فعلية كثيرة مما  لنا  صاة ضد هللا، باإلضافة إلى ارتكاب  لدنا خطاة، ع  نا و  ندرك أعلينا أن ن  
اخط لقد  هللا.  عطف  جميع  أأفقدنا  هنا  ما  نعرف  أن  ويجب  وشخصية،  خاصة  بطرق  الخطايا    يا  هذه 

ذنبون  ا م  ن طاة وأنخأن نعرف أننا    ينبغيإذ    ،قلب صادقب و   بتفكير وترو    الشخصية إذا أتينا إلى المسيح 
 شخصية. بصفة

أيض   نعرف  أن  وأنهوعلينا  الخطاة  من  غاضب  هللا  أن  الخطاة  ا  الخاطئة  ب  ضد  طبيعتهم  سبب 
  شير هللا قاوم هللا كل خطية، ويقاوم جميع الخطاة بسبب خطيتهم. ي  ا. ي  وبسبب خطاياهم الشخصية أيض  

كثيرة  في   خطايا  إلى  المقدس  ب الكتاب  عدم  اويسميها  ومثل  باهلل،  يتعلق  ما  وازدراء  اهمال  مثل  سمها، 
درك أن هللا يقف مكننا أن نقرأ الكتاب المقدس من غير أن ن  حياتنا، وخطايا أخرى كثيرة. وال ي  في    الطهارة

 ضد خطايانا، وأنه غاضب علينا بسبب هذه الخطايا.

ا  ا خاص  شيئ   ألننا ال نملك   ،السالم مع هللا ي مكاننا أن نشتر إليس ب ها أنن علينا أن نعرف أيض  يتعي  
. بل إن الصالة (6:  64في )إشعياء  ه بخرقة نجسة أو ثوب عدة كما  شب  ي  نشترى به. إن كل صالح فينا  

 . نا السالم مع هللاى لنعمله من أجل هللا ال يمكن أن يشتر   يءش   ىة أو اإلحسان إلى الفقراء أو أق  والصد  
نطلق محبتنا وطاعتنا هللا أو من غفر بعد، فإننا ال نفعل هذه األشياء من م  ألنه طالما كانت آثامنا لم ت  

 اسمه. مجد أجل 

حزن    يوال أ  يليس لنا أية محبة من نحو هللا، وال أية مهابة للعل  -كخطاة-علينا أن نعرف أننا  
بثقل خطيتنا إلى   يف ذلك ال يمكننا أن نأتعر نإيمان بيسوع المسيح. وما لم    يملك أنوال    ،على الخطية

 مكان آخر. ىأ في  هحاول أن نترك  الرب يسوع المسيح. بل سن  
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نحن  نضعها في    واآلن  بل  عابرة،  معرفة  مجرد  ليس  األمور،  هذه  جميع  إلى معرفة  في    حاجة 
بأكثر    ينبغيدية واهتمام.  جفي    أعماق قلوبنا بثقلها وأن نتعامل معها كحقائق واقعية خطيرة،  أن نشعر 

 ا من األهمية. ا كبير  تفكيرنا قدر  في   عطيهافن  ء آخر، ىش يجدية من أ

 نطلب أوال  "فإذا أخذنا هذه األمور بجدية، فسوف نطلب الخالص من الخطية بكل قلوبنا، سوف  
، كيف ننال  !سالم مع هللافي    واحد هو: كيف نكون   يءقلوبنا شفي    ، سيكون (33:  6ىملكوت هللا" )مت

قول بحق إننا  نا نمكننا أنالخالص من الخطية! وإن لم تكن هذه، أكثر المسائل أهمية بالنسبة لنا، فهل ي  
 ؟ ضد الخطية يبة هللا وغضبه األبد ا عن خطورة الخطية، أو عن هيْ نعرف شيئ  

، خطيتناكسر قلوبنا على  ن، بوقار ومهابة، فسوف تما يقوله هللا لنا  أننا لو أخذنا يمكن القول بو 
 . خجل من أنفسنانم أنفسنا بخطايانا، فإننا بكل تأكيد سوف  حط  ولو عرفنا أننا ن  . ونكره أنفسنا من أجلها

طلب نطيتنا، سوف  خر من  ب التحر  طاة، فسوف نطل  خ  بأننا    يوحالما نحصل على اقتناع حقيق
ء آخر. البد أن نهرع إلى طلب ىش   يعالمين أن السالم مع هللا أكثر أهمية من أاجة،  جلحاح ولإذلك ب

 اآلن إلى السالم واألمان.  يأن نأت يجرؤ على االنتظار وإضاعة الوقت، ينبغن السالمة واألمان، ولن 

ال الخالص من الخطية؟ هنا نحتاج إلى  ننا أن نسرع إذا أردْ علينا أن ن    ينبغيلكن إلى أية جهة  
أن    ينبغييسوع المسيح.  في    حتاج إليه هونالذي    رينا أن كل الخالص وكل الصالحروح هللا القدوس لي  

 من الخطاة وهكذا  عقاب هللا على الخطية بدال    يقد عان   -لم يعرف خطية الذي  -درك أن يسوع المسيح  ن  
الخطاة عن  نيابة  الخطية  على  هللا  غضب  يسوع  حمل  إذ  العدل،  ع  ،أجرى  بذلك  الغفران  وحصل  لى 

 . والسالم مع هللا، لكل الذين يثقون فيه ويتكلون عليه

مصالحة وسالم مع الخطاة من خالل يسوع المسيح. والحق أن في    ا علينا فهم أن هللا يريدناأيض  
ي ت ه : أ ْن ن ْؤم ن  بالرب يسوع المسيح "ؤمن ن نا من قبل، أوصانا بأنيْ هللا، كما رأ   ص  ه  ه ي  و  وع   هذ  ب اْسم  اْبن ه  ي س 

يح   نش    .(33:  3يو 1)  "اْلم س  أن  إذن  يجب  هللافي    كفال  يسوع  في    رغبة  إلى  يأتون  الذين  جميع  قبول 
 المسيح بقلب صادق.

حتاج إلى االنفصال عن كل شر. نا إلى يسوع،  مجيئنفي    درك أنناأن ن    ينبغينفس الوقت    ىوف
ا  ا أن نؤمن إيمان  يكون ممكن    ىعنه بال تردد، لك  ف  ك  نن علينا أن  يتعي  ا  ا خاطئ  ا نعرف أننا نفعل أمر  ن  فإن ك  
 .ا بالرب يسوع ا وحقيقي  ح  يصح

بخطايانا،    يكون على وع ن بالمسيح يسوع هو إدراك أننا خطاة، وأن    ىواإليمان الصادق الحقيق
ء  ىش   ىبسبب خطاياهم. يجب أن نعرف أننا ال نقدر على فعل أ  وأن نعرف أن هللا غاضب على الخطاة

أن يعطينا هذا   لشراء السالم مع هللا. وعلينا أن نطلب يسوع المسيح من كل قلوبنا، باعتباره الوحيد القادر
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السالم. نحن ال نقول إن كل إنسان سوف يعرف جميع هذه الحقائق بنفس الوضوح والجالء، لكننا نقول: 
 ا بالرب يسوع المسيح. ا سليم  االشياء تكون حقيقية عادة عند الذين يؤمنون إيمان   إن مثل هذه

مأخذ الجد.    خذها  وأ  معينةمور  أكثر من معرفة  أ  يبيد أن اإلتيان إلى يسوع بالطريقة السليمة يعن 
 ( 4:  2حبقوق )  يفعله ألنفسنا. يقول النبنيجب أن    ءي، شيشخص  ءيسوع شين أن اإليمان ب تروْ   أنتم  

ي ْحي ا" ان ه   ب إ يم  الشخص   ظ الح  ."اْلب ار   إن  غيره.  بإيمان  وليس  بإيمانه  يحيا  وضع  في    أصبح الذي    أنه 
على   ينبغيلكن    ،من المؤكد أن اإليمان عطية هللا  .صحيح مع هللا سوف يحيا من خالل إيمانه الخاص 

ن، ي كنيسة ما أو أن لنا آباء مسيحي في    ا أعضاءنإن كون    كل منا أن يستخدم هذه العطية من أجل نفسه.
 يخلصنا من الخطية. الذي  بيسوع المسيح هو فقط الشخصي  يمانصنا. إن اإل خل  أمر ال ي  

يكون صادق   أن  يجب  اإليمان  وم  وذلك  "خلص  ا  القلب:  ل ْلب ر   أل ن   ا ومن كل  ب ه   ي ْؤم ن   ْلب   " اْلق   ...
ح للرب يسوع المسيح، إن كان لنا أن نؤمن به  ل   وم    ي قلوبنا طلب قو في    ( يجب أن يكون  10:  10)رومية

 بصدق وبعمق. 

سوع المسيح. يجب أن  ي  إلى  ينا لفهم ما نعمله عندما نأت عقول    نفس الوقت علينا أن نستخدم    ىوف
نا إلى الغفران، وليس  نا نعرف حاجتْ إليه لكون    يأت نأن   ينبغيو   ،صناخل  وحده هو القادر أن ي    أن يسوع    درك  ن  

الحصول في    رد الرغبةة عابرة، أو لمج  ر من القلق أو االنزعاج الناجم عن ضيق  التحر  في    د الرغبةجر  لم  
 على بعض المعونة الوقتية. 

ح، بتصميم كامل على الوصول إليه والراحة فيه. يجب أن ال  يإلى المس  ى أن نأت  ينبغيمن ثم  
أل يرد    شيء  ينسمح  على  أن  يجعلأ نا  أو  هدف  ؤج لن  ناعقابنا  إن  المسيح  .  إلى  اإلتيان  هو  العظيم  -نا 

   نا.من أجل أنفس  -بإيمان 

نأت أن    يوعندما  البد  النحو،  ذلك  على  يسوع  المسيح  المؤك    كون  تإلى  النتائج  بعض  دة. هناك 
وأن لنا    ،ب إليه وإلى اآل  يالمسيح نعرف أننا ننتمفي    اتحاد مع هللا. عندما نثقفي     أنناوف نعرف أوال  س

بأمرنا. وسوف   ين علينا ويعمل ما هو لخيرنا ويعتنبنا ويتحن    شركة معه ومع اآلب. ونعرف أن هللا يهتم  
يومفي    رغب كذلكن له، ونسعى كل  قلوبنا  ونفتح  نتحدث مع هللا  طلب غفران و سالم هللا من  في    أن 

 امور  أهلل، عالمين أنه يعتني بنا، وسوف نطلب من هللا    خالل يسوع المسيح. سوف نستودع حياتنا كلها
 . طيبة من أجل أنفسنا ومن أجل اآلخرين

يمان بربنا يسوع المسيح.  عن طريق اإل ،  من السالم مع هللا  يتأت   يبعض البركات الت  يه  تلك  
المجد هللا، ألنك تعمل   يعطت    المسيح، بحق وبأمانة وبإخالص؟ لو فعلت هذا فأنت    إلى يسوع    فهل أتيت  

 ر عنها. عب  ال ي   ةكنفسهم بر ه جميع الذين يطلبون الخالص، فيضمنون ألما قصد هللا أن يعمل  
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 أن نؤمن.  يمنعنا من يتجعل الشيطان يبذل كل جهده لك  ياألسباب الت يهذه ه

 جج الشيطان.د بعض ح  ن  ف أن ن    يالفصل التالفي  وسنحاول
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 الفصل التاسع 

 مشكالت تمنع الناس من التيان إلى المسيح 

ال  بأنه  يشعرون  الناس  بعض  أن  المعروف  المسيح  من  يسوع  إلى  يأتوا  أن  الفصل    يوف  .يمكنهم  هذا 
 هذه المسألة.في  سيكون تأملنا

متنوع يتذر   بأسباب وحجج  البعض  يقولون -تجعلهم    ةع  المسيح  -كما  بيسوع  يؤمنون  ولعلك    .ال 
تجعل هؤالء ال يؤمنون   يبعض األسباب التفي    لتأم  ن واحد من الذين ال يقدرون أن يؤمنوا به. واآلن ل

 سبب أو عذر يحول دون اإليمان به، من أجل أنفسنا.  يبالمسيح. ونحن نرجو أن ندرك أنه ال يوجد أ

من بيسوع، فمثل  ؤ أ  ينأ  يعال أقدر أن أد    ين نإا، حتى  جد    ةسيئ  ييقول بعض الناس: "إن حالت
الحقيقة جميعنا  في    والرد على ذلك هو: صحيح أننا  ."يمثل  ء يد وقاحة من شخص رد ع  هذا اإلدعاء ي  

البر والقداسة: إال أنه بالرغم من كل ذلك يجب   يل  هو ك  الذي    هللا،  ن عنخطيتنا بعيدو   في    خطاة، وأننا
ي   نتذكر أن هللا قد اختار أن  أتى  خل  أن  لقد  الخطاة:  ل  ابن  "ص  العالم  إلى  ص ما قد خل  يطلب وي    كيهللا 

ن  الخطاة. لذلك فعندما نؤم   أسو أللسالم بين نفسه وبين    ايسوع المسيح أعد بنفسه طريق  في    هلك. إن هللا 
بأننا أردياء جد  ما أعد  ببيسوع فإننا نثق   لنا أن نظن  اار جيا أو أخ ه هللا لخالصنا. ليس  صلح  ن، حتى  د 

يخلص الخطاة، وهو الذي يوصينا أن    ىلقد صنع هللا هذا الطريق لك  .  ما مع يسوع  ىءفعل ش م بللقيا 
ي ت ه : أ ْن : "إليه  ىنلتفت إلى المسيح ونأت ص  ه  ه ي  و  يح  و هذ  وع  اْلم س   (  32:  3يو1)  ."ن ْؤم ن  ب اْسم  اْبن ه  ي س 

بوجه عام رؤية أن هللا    ياسوأ بكثير من خطايا اآلخرين، ويمكنن  يايهم يقول: "إن خطا لكن بعض  
ثنا عن غفران  حد  بيد أن الكتاب المقدس ي    ما اليقاس"بأعظم    يايأعد الطريق لخالص الخطاة، لكن خطا

رتكب او   هللا،  رد يونان ضد هللا ألشر الخطاة. لقد أنكر بطرس المسيح، واضطهد بولس المسيحيين، وتم  
ا لخطاياهم. عندما يتوقف األمر على رحمة هللا  ا غفران  ومع ذلك فقد نال هوالء جميع  -داود خطية الزنا  

ج، وهو غفران هللا من خالل يسوع المسيح.  تتساوى جميع الخطايا؛ ألن كل الخطايا تحتاج إلى نفس العال
م ون  ب ه   السابع من العبرانين "  فصلكما يقول ال-إن المسيح   ين  ي ت ق د  ام  ال ذ  ا إ ل ى الت م  ل  ص  أ ْيض  ر  أ ْن ي خ  ي ْقد 

عندما نسمع عن  من بالمسيح يسوع  ؤ ن  خطية أن ال  يوأسوأ جميع الخطايا ه   أإن أرد   .(25:  7)"  .إ ل ى هللا  
يد  الغفران من خالل اإليمان به " ، أل ن ه  ل ْم ي ْؤم ْن ب اْسم  اْبن  هللا  اْلو ح  ين  ( 18:  3وحنا ي)  ."ال ذ ي ال  ي ْؤم ن  ق ْد د 

اء  إ ل  ويقول الرسول بولس: " وع  ج  يح  ي س  ق ٌة ك ل  ق ب ول: أ ن  اْلم س  م ْست ح  ق ٌة ه ي  اْلك ل م ة  و  اد  ل  ص  ص  ال م  ل ي خ  ى اْلع 
ْم أ ن ا ل ه  ين  أ و  نه  15:  1ثاوس تيمو 1)  ."اْلخ ط اة  ال ذ  خالصه، فكيف  أمر  في   أن يثق( فإن كل أول  الخطاة أمك 

 المسيح؟  ك من االلتفات إلى يسوعيمكن لخطاياك أن تمنع  
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  التيبفعل شرور أخرى أسوأ من الخطايا    أقد صارت أرد   خطاياىومع ذلك قد يقول قائل: "إن  
  ي تك عنها قد صارت أسوأ مما هحدث    التيال أظن أنها كذلك. فإن جميع الخطايا    أننيوالرد هو  ،  رت"ك  ذ  

لكن  ،  سةقد  تك أسوأ ألنك ارتكبتها وأنت تعرف الكثير عن هللا وعن شرائعه الم  ذاتها. قد تظن أن خطي  في  
لفعل الشر وهذا    وخططت    . ربما تكون قد تآمرت  را يعرفون الكثيوداود كانوا أيض  بولس وبطرس ويونان  

دفعك إلى الخطية أمر حقير أو تافه، وهكذا كان األمر مع بطرس ويونان.  الذي    د. قد يكون و ما فعله دا
أبشع خطايانا  ا. إن  الخطأ بنفس الطريقة أكثر من مرة، لكن هذا ما فعله بطرس أيض    ربما تكون قد فعلت  

نه  أن نحصل على الغفران. لقد وعد هللا  أال يمكننا معها    التيبشاعتها إلى الدرجة  في    ال يمكن أن تصل
يطرد من أمام وجهه بأية حال أولئك الذين يأتون إليه عن طريق يسوع المسيح، ولقد قال المسيح نفسه    ال

ْن ي ْقب ْل إ ل ي  ال  " 37: 6يوحنا في  بفمه الطاهر ام  ار ج   ."أ ْخر ْجه  خ 

كثيرة    يظمع  خطايا    لقد ذكرت    ،بالتحديد   ي ايلم تذكر خطا   ربما يقول آخر عند هذه النقطة: "أنت  
للرد على ذلك، ي".  ن هللا يعفو عن ألن يكون لديك مثل هذا التأكيد ب   يايخطا  فرت، لكن لو عرفت  قد غ  

يتأم  ذ نطلب من ه ببساطة أن  التكلمات  في    لا الشخص  المقدس  ي    تقول ما  يالكتاب  ريد  معناه إن هللا 
ي ة  "   7:  34خروج    ي ما جاء فيمل فأنواع الخطايا. تأجميع    ويقدر أن يغفر   ط  ي ة  و اْلخ  ْثم  و اْلم ْعص  اف ر  اإل  " غ 

يقول إنه إذا الذي  22و 21: 18 حزقيالفي  ما ورد في كل نوع؟ وتأمل ن الغفران هنا الخطايا منأال يتضم  
أال ينطبق هذا على كل واحد؟   . ذكر عليهت    فعلها ال   التيرجع الشرير عن جميع خطاياه فإن كل معاصيه  

إلى ماا ل ْن  "  31:  12  متى   يجاء ف  نظر  ف  وح   الر  ل ى  يف  ع  الت ْجد  و أ م ا   ، ل لن اس  ي ْغف ر   يف   ت ْجد  و  ي ة   ط  ك ل  خ 
ل لن اس   م   "الخطايا واآلثام قابلة للغفران:    أصنافال يشير هذا إلى كل أشكال الخطية؟ إن كل  أ"  ي ْغف ر   د  و 

ي ة   ط  ر ن ا م ْن ك ل   خ  يح  اْبن ه  ي ط ه   وع  اْلم س  الحقيقة يجعلك  في    سبب   ىمن ثم ليس هناك أ  .(7:  1يو 1" )ي س 
 يح. ترفض اإلتيان إلى يسوع المس

 . هو أبعد من غفران هللا  إنهم قد انحدروا إلى ما  -رغم ذلك-يقولون  على أن بعض الناس قد  
الواردةرب الكلمات  عليهم  تنطبق  أن  ويخشون  القدس،  الروح  ضد  الخطية  ارتكبوا  قد  أنهم  ظنوا  في   ما 
وح  "  32:  12ى مت ل ى الر  ْن ق ال  ع  ان  ي ْغف ر  ل ه ، و أ م ا م  ْنس  ل ى اْبن  اإل  ل م ة  ع  ْن ق ال  ك  ل ْن ي ْغف ر  ل ه ، ال  م   اْلق د س  ف 

ال م  و ال  ف ي اآلت ي ا، ويعتقد البعض أنهم قد اخطأوا ضد الروح " إن كلمات يسوع هذه خطيرة جد  ف ي هذ ا اْلع 
 !ال يمكنهم أن ينالوا الغفران  ىالقدس وبالتال

في    ان ولكن  وماذا تعنى.  "الخطية ضد الروح القدس"  ة لذلك سنحاول اآلن أن نشرح هذه المسأل 
   القدس: ما ل تعنيه هذه الخطية ضد الروح البداية نود أن نعرف  

أو نتعرض    ة عاملة قاسي م    ى ا ضد هللا، عندما نتلق  كالم    ي إن الخطية ضد الروح القدس ال تعن  .1
ه بأمور رديئة ضد هللا. إن بعض المسيحيين الذين اضطهدهم بولس  لإليذاء والتعذيب فنضطر إلى التفو  
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رهم إلى التجديف على هللا، لكنهم كانوا ال يزالون مؤمنين. لقد عاملهم بقسوة ويضط  فعلوا هذا عندما كان ي  
  ثنا بالشرإذا تحد    يقيحق   يء،هللا، لكنهم اضطروا إلى ذلك ضد إرادتهم. ونفس الش  ا رديئة ضد  قالوا أمور  

حالة معاناة بطريقة ما، كأن تكون حالة مرض شديد يجعلنا غير قادرين لفترة أن  في    عن هللا عندما نكون 
إلينا    يمنين. وبالمثل يكون األمر عندما تأتؤ نتكلم بها، وبالرغم من هذا نظل م  يالطريقة التفي    منتحك  

من هذه األمور    يءال ش  .طلقا أن تدور بأذهاننا مثل هذه االفكارريد م  أفكار شريرة عن هللا، ونحن ال ن  
 قلوبنا نحب هللا.في  جميع هذه األوقات نحن ال نزال ىعد خطية ضد الروح القدس، وفي  

القدس ال  .۲ الروح  بينما  أ ا كراهية  أيض    يتعن  الخطية ضد  في    نحنو اضطهاد ما هو صالح 
ا عن  إلى المسيح، لكنه نال غفران    يد يهت. لقد اضطهد بولس المسيحيين قبل أن  يءالواقع نظن أنه رد 

وعلى ذلك فإن كراهية ما هو    ح.الصهذا، ألنه اضطهد المسيحيين قبل أن يؤمن وقبل أن يعرف ما هو ال
 .ل معرفة أنه صواب، ليس هو الخطية ضد الروح القدسقبصواب 

ة  قر من الطريهم، والتذم  كالغيرة من اآلخرين ألن هللا بار   يالخطية ضد الروح القدس ال تعن   .3
معنا  التي هللا  يتعامل  وجدت   . بها  الخطايا  عندما  في    هذه  يونان  غضب  لقد  نينوى، تيونان.  أهل  اب 

عامله هللا بها بشأن اليقطينة وضربه  ي  غتاظ وتذمر ضد الطريقة التا كما    معهم،  اوعندما كان هللا رحيم  
 ا من شعب الرب. ( ومع ذلك ظل يونان واحد  8-7: 4ونان يالشمس ) 

ا4 تعن .  ال  القدس  الروح  ضد  بعيد    يلخطية  والوقوعالذهاب  هللا  ألن  في    ا عن  خطايا عظيمة، 
الم من  شوط  ؤ كثيرين  وساروا  أخطأوا  قد  بعيد  منين  بطرس  في    اا  إن  بل  الطريق،  يسوع   أنكر  هذا  الرب 

 فر له.المسيح ومع ذلك غ  

يمكن أن    له. الزنه أو تجاه  ح  في    ب قاومة الروح القدس أو التسب  م    كما أنها ليست خطايا مثل    .5
ن الكتاب المقدس  تغفر ضد الروح القدس، أل  ال  ي ا من هذه الخطايا هو المقصود بالخطية التيكون شيئ  

 ن نتوب عنها. أتغفر فكيف يمكن  إن كانت اليدعونا أن نتوب عن هذه الخطايا، ف

اإل.  6 ينتحرنإن محاولة  أن  انتحر    ،سان  لو  الخطيبالفعلأو حتى  ليس هو  هذا  ضد   ة، مثل 
ح لنا  وض  ومع ذلك حصل على الخالص كما ي    ،راد أن يقتل نفسه أ  يفيلب في    الروح القدس. إن السجان 

 .34 -27: 16 األعمال كتاب 

طية  خب عنها، لكن ال توجد  ت  ن  ذا لم  إهللا    غضب  عة، وتستحق  ز فالخطايا بشعة وم  إن جميع هذه  
 .غفرال ت   يضد الروح القدس الت  ييا يمكن أن يقال عنها إنها الخطية التطا من هذه الخ

 ا من أفعال الخطية فماذا تكون إذن؟ ا بسيط   واحد  ست فعال  يمادامت الخطية ضد الروح القدس لف
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هإن   القدس  الروح  ضد  والم    يالخطية  ل  عار  الرفض  يسوع  خط  ضة  طريق  عن  للخالص  هللا  ة 
المسيح، ضد   خطية ضد يسوع    ياإلنجيل. فهفي    حه لنا الروح القدسوض  ي  الذي    المسيح، ذلك الطريق

حدث الرسالة تالغفران من خالل دم المسيح. ت   ر بشارة  حض  ي  الذي    م للخطاة، وضد الروح القدسقد  دمه الم  
( الخطية  هذه  عن  العبرانين  فتقول:"6  -4:  6إلى  ي ة   (  م او  الس  ب ة   اْلم ْوه  ذ اق وا  و  م ر ة ،  وا  اْست ن ير  ين   ال ذ  أ ن  

اْلق د س   وح   الر  ر ك اء   ش  وا  ار  ص  ق ط وا...  و  س  القدس(  و  الروح  وعمل  يسوع  الرب  رفضوا  ي ْمك ن   )بمعنى  ال    ،
ا ل لت ْوب ة   يد ه ْم أ ْيض  ارنا بعدما أخذنا  يخطئ باخت نا ن  لْ (: إنه إن ظل  29و 26:  10س الرسالة )نفوتقول  ."  ت ْجد 

ْسنا    معرفة الحق، فال تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، ألننا نكون عندئذ قد  ا  س  ن  العهد د    دم  بنا  سْ ح  و هللا    ابن  د 
النعمة بروح  ش.  وازدرينا  الروح  رتك  ي    يءهذا  ضد  يفهم  الب  شخص  بواسطة  هو  أ قدس  المسيح  يسوع  ن 

ا  واضح    الحق    . إنها خطية ضد الروح القدس أن يوجد شخص صار  هللاص الخطاة وأنه الطريق إلى  خل  م  
م   ع ذلك  بالروح القدس، والطريق الصالح للخالص من خالل المسيح، وم  أمامه زدراء اباختياره على  ي ْقد 

الخطية ضد الروح القدس، ألن ذلك الشخص يكون عندئذ قد انقلب ضد كل ما   يذلك الحق. هذه إذن ه
م  اْبن  هللا  ث ان ي ة   "ن مثل هؤالء  إنفسه باختياره ضده. والواقع    أوضحه له الروح القدس، وأقام   ه  ي ْصل ب ون  أل ْنف س 

ون ه   ر  ه   ي ش   ( 6:  6)عب  ."و 

ت   أن  يمكن  القدس  الروح  ضد  الخطية  هذه  فإن  ثم  لقبول  من  المطلق  الرفض  إنها  بوضوح:  رى 
يمكنه أن يخطئ    إنسان يتوب ال  يحاقدة ضد هللا. إن أ  مريرة المسيح كطريق هللا للخالص، بسبب كراهية  

ذا  إ. أما  هللاحالة مقاومة    ية عدم توبة، وفحالفي   ، ألن الخطية ضد الروح القدس تتركناهذه الخطيةمثل  
مهما   خطاياك  من  خطية  هناك  فليس  طريقه،  عن  الخالص  وإلى  المسيح  يسوع  إلى  بحاجتك  شعرت 

ت  م  ظ  ع   بأفي    تعال إليه اآلن   .ا عن هللاقيك بعيد  بْ ت يمكنها أن  خوف على    يشوق واهتمام، ولن تشعر 
 أن تغفر.من  ك أعظم  اإلطالق من أن خطيت  
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عاشر الفصل ال  
عوق التيان إلى المسيح مشكالت أخرى ت  

( وختام األمر كله )  

الفصل   يف أخرى،  في    لنتأم  أن    نريد   هذا  التأسباب  الناس  من  في    يثقون   جعل  لخالصهم  المسيح 
 : الخطية

ه  حدث  ن  واليمكن أن    ،ية من هللاط ن عيما فاإل  ،أؤمن  ىالقوة لك  ييقول بعض الناس: "ليس لد   .1
 ." بأنفسنا

إ  نقول: صحيح  فيما  -الوقت    نفسفي    اإليمان عطية هللا، لكن هللا  نلمثل هوالء  كما أوضحنا 
ليس    هوبوصيته هذه يريد منا هللا أن ندرك أن.  طلب منا ويوصينا بأن نؤمن بالرب يسوع المسيحي  -سبق

هللا    أن  انسى مطلق  نثم ال يجب أن    .علينا أن نطلب منه هذه القوة  ينبغيومن ثم    نؤمن،  ي كا قوة لنلدي
قل يعطينا  بأن  جديد  ب  وعد  وشوق    ي معنب-ا  ا  جديدة  جرغبة  اا  لنا هللا  .ونطيعه  نرضيه  يلك  ديد  في    ويقول 

 ص  لْ ريد أن تخ  ت    فإذا كنت    .يفعلها لهم  ةا عظيمأمور    منه  طلب يه  ( إنه سوف يجعل شعب  37:  36الي)حزق
 عطائك القوة واألمان. إ في  شلفحقيقة، فإن هللا لن ي

هم  ألن حيات    ىسأو   ،سفأفي    لكن يقول آخرون: "إن كثيرين من الذين آمنوا بالمسيح يعيشون    -2
ت  هزيلة   وال  وحيث  ظْ ،  الصالح،  قدر ضئيل من  أ    ىننأهر سوى  بالال  أكون مثلهم،  أن    حزين ا ،  ثمر  ريد 
 . إلى المسيح" ىن الممكن أن آت، لذلك ال أشعر بأن ماط  بومح

أن هللا ال  تذكر  هذا،  لمثل  يكون    نقول  قد  يسوع،  بالمسيح  تؤمن  أن  ويطلب منك  يوصيك  يزال 
  ا يجعلك ال بب  هم، لكن هذا ليس س نما يا بسبب ضعف إا ملموس  م  حققوا تقد  منين لم ي  ؤ ا أن بعض المصحيح  

م، يوافقون بكل تأكيد على أن  رزوا سوى قليل من التقد  المسيح يسوع. فحتى أولئك الذين لم يح  في    تثق
 . (3: 21مزمور)ات خير كر ببب بهم  ح  صالح وأنه قد ر   ىء المسيح هو مصدر كل ش

، فيما يتعلق باإليمان بيسوع المسيح.  مختلط عليهم    ومع ذلك يقول البعض اآلخر: إن األمر    .3
ذكر ليسوع المسيح،    يله لنا دون أإيبدو أنه يقدم نفسه كس  قد الكتاب المفي    أن هللا   -كما يقولون -ذلك  
 هللا؟  ن علينا أن نأتي إلىإلى المسيح نفسه. كيف إذن يتعي   يدعى لنأتن  خرى  أوقات أفي  لكننا

  ى ، وكان يمكنه أن يأت امال  ك  ةالبدايفي    لق اإلنسان كان آدم خنقول لهوالء: صحيح إن هللا عندما  
عن العودة إلى هللا. لذلك صنع    اعن هللا وأصبح عاجز    اآدم ابتعد بعيد    أندما أخطلكن ع  .ة إلى هللاباشر  م  
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لكا جديد  هللا طريق   بيسوع    يا للخطاة  إليه، طريق اإليمان  الخطاة. ومكتوب عن    يرجعوا  المسيح مخلص 
ين   يسوع المسيح أنه " ام  ال ذ  ا إ ل ى الت م  ل  ص  أ ْيض  ر  أ ْن ي خ  م ون  ب ه  إ ل ى هللا  ي ْقد  لذلك   .(25:  7رانيين " )عبي ت ق د 

من خالل الطريق الوحيد المقدم لنا،    يأتندعونا بنفسه إلى الرجوع إليه، فإنما يقصد أن  يفإن هللا عندما  
. ل ه  اْسم ع واوهو اإليمان بيسوع المسيح "  ْرت  ر  ب يب  ال ذ ي ب ه  س   (.5:  17ى " )متهذ ا ه و  اْبني اْلح 

ت  افي    أرجو أن يكون  أنه الستطاعتك أن  أ  يءيوجد ش  درك  إلى  عن اال  طي خا  ييعوق  لتفات 
. وع المسيح اآلنالحقيقة يوجد كل ما يدعو إلى االلتفات إلى يسفي    يخلص من الخطية. بل  يالمسيح لك

السالم في    نا الوحيد إلى يسوع المسيح. كما أن رجاء    يبذلك، وسوف يدين كل من ال يأت   يإن هللا يوص
 س. قد  صالح وم   يءفيه كل شالذي  يسوع المسيحفي   مع هللا والغفران من الخطية هو

ص خل  كيف أن هللا ي    عرفت    أرجو أن تكون قد   .بالرب يسوع المسيح  ا ا حقيقي  من  ؤ م  أرجو أن تكون  
ت    .الخطاة من خالل يسوع المسيح ت    يءش  يالمسيح األولوية على أ  يعطأرجو أن   ره حق  د  قآخر، وأن 

 . من خالل المسيح بالسالم مع هللا اقدره باعتباره المخلص الوحيد للخطاة. كما أرجو أن تكون متمتع  
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 ختام األمر كله 

بون  عليهم وقت بعد ذلك يتعج   يقد يأت بالرغم مما تقدم، فنحن نعرف أن كثيرين من المسيحيين الحقيقيين،
حق   هم  بالمسهل  آمنوا  قد  كم  يا  الشكخل  ح  يعترينا  أن  السهل  من  إن  ألنفسهم.  وصدق  في    ص  حقيقة 

 نا. ن إيما

ا  ا حقيقي  ساعدك، إن كنت مؤمن  مل أن ي  ا نأْ هذا الفصل، يحلو لنا أن نقترح شيئ    ي نهلذلك ونحن ن  
ح كامل وصوت مرتفع إنك توافق على طريق هللا للخالص بالرب يسوع المسيح: قل هلل بتحديد تام ووضو 

. بالطبع ليس على كل إنسان أن  اوجلي    اواضح    امن خالل الرب يسوع، وبذلك تجعل قبولك لخالصه أمر  
قلوبنا بإخالص وصدق، ومع ذلك  في    يخلص، المهم هو أن نؤمن بالرب يسوع المسيح  ييفعل هذا لك

الن هذا  على  باإليمان  إقرارك  ي  فإن  سوف  مسيححو  كمؤمن  ويقويك  أمر  ويجعل    يساعدك  واضح  ه  أمام  ا  ا 
ويؤد عينْ  وبين هللا،  نفسك  بين  اتفاق محدد  أنه يوجد  بالتال   ىيك  واستقرارك  يذلك  إيمانك  تقوية  في    إلى 

 . ى حياة التقو 

قوية من الكتاب   اوقبل أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، يجدر بك أن ترى أن هناك أسباب  
بروية وقصد إنك توافق على طريق هللا للخالص من خالل   صوت عال  في    المقدس تدعوك ألن تقول

المسيح. إن كثير بانتمائهم    من   يسوع  يقرون  أناس هللا وهم  تتحدث عن  الكتابية  فأت  ؛ليهإالفقرات    ي مل 
ل لر ب   "   5:  44شعياء إ أ ن ا   : ي ق ول  ي"   9  : 13ا ير كز في    وأ  ."هذ ا  إ له  : الر ب   ظهر يسوع  أوعندما    ".ه و  ي ق ول 

يقيامته، قال توما ليسوع: "في    كان قد شكالذي    نفسه، بعد قيامته من األموات، لتوما ب  ي و إ له  : 20يو" )ر 
نفي    ونحن نحرص   .(28 مع    اتفاق  امهمة ما أو نصنع    يد ؤ حياتنا على ترتيب األمور بوضوح عندما 

. إن القبول  وي علن  على المأل بترتيب وترو    عن اتفاقهما  ثْ حد  وعندما يتزوج رجل بامرأة، ي    .شخص آخر
. هذا باإلضافة إلى أن العالقة بين المؤمن  اقانوني    اتحاد  ايصنع وحدة شرعية أو    القلب الفي    الصامت 
ة هذه العالقفي    يمكن عمله  يءأهم ش  ا بعالقة زواج. ولما كانالكتاب المقدس تقارن أحيان  في    والمسيح

أفال   المسيح،  يسوع  بالرب  نؤمن  أن  الشخصب  عْ ن  أن    ينبغيهو  إيماننا  وأ  ير عن  بأكثر وضوح  لى  جبه 
صنعه لخالص الخطاة صنعه بدقة    بيان؟ وفوق كل ذلك فإن هللا يتحدث إلينا بوضوح وصراحة، وكل ما

 تام.   كاملة ووضوح

 ر عن إيماننا بيسوع المسيح بواسطة الكلمات؟ لإلجابة على ذلك نقول: عب  ن  إذن أن  يكيف ينبغ

  أن كلماتنا ستكون ناقصة وال في    : يجب أن نفعل ذلك بثقة وجرأة وبغير تردد. ليس من شكأولً 
ذكرنا أنه  ي(  12-11:  8كورنثوس الثانية ) في    ريد أن نقول. لكن ما جاءن  ر عن كل ما  عب  يمكنها أن ت  
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الذ عندما   لنا  الن    هنيكون  نملك، رغم أن ما  ش  الراغب  يقبل ما يمكننا أن نعمل على قدر ما  ط فإن هللا 
 .ا غير كاف  ن أعينفي  ه قد يبدوكملن

أن  اثانيً  يجب  عن  عب  ن  :  م  إيمان ر  بطريقة  وإنعندما    قد سة.نا  أن  ننا  نقول  البد  يسوع  بالرب  ؤمن 
لذلك   القدوس،  الرب  السيد  إلى  نتحدث  إننا  واهتمام.  بعناية  ذلك  أن  نيكون  أوال  نحتاج  وقت  صرف  في    ا 

داود مع هللا  نمأل  خطايانا، و باالعتراف   لنتذكر كيف تحدث  بأفكار عن عظمة وقوة هللا.  عقولنا وقلوبنا 
  : ل"قائال  ا الر ب  اإل  أ ي ه  ْير ك  قْد ع ظ ْمت   إ لٌه غ  ل ْيس   ْثل ك  و  ل ْيس  م  هذه الحالة في      .(22:  7صم 2" )ه ، أل ن ه  

الم   وقداسته،  شب  الذهنية  هللا  عظمة  عن  بالفكر  إننأن    ينبغيعة  هلل  لخالص نا  نقول  طريقة  ألنفسنا  قبل 
هيسوع المسيح وحفي  ننا نثقخطاة من خالل يسوع المسيح، وإلا  من أجل الخالص.  د 

وعب   حدث  إيماننا  فإذا  عن  أن  ب  الشخصيرنا  يجب  الكلمات،  هذه  ونتب  نمثل  شديد ك ه   ي ون 
وثقنا  قد  إننا  قلنا  ما  بعد  هللا  عن  ابتعدنا  إن  ألننا  سوف  في    الحرص؛  ضمائرنا  فإن  يسوع،  المسيح 

الت   إلى  نحتاج  لذلك  به و بك  س  متضطرب.  قلناه،  نكل ما نؤمن  بقوة وثبات، ضد كل حافظ على كل ما 
بعد ذلك   ىإنه من العار لكل إنسان يكون قد خضع لطريق هللا للخالص وأعلن قبوله له، أن يأت  .عدو

 شئ ضد هللا. ىليقول أو يفعل أ

أن قيمة عظمى  إدراكك  مكن  ي    هأرجو  هناك  عال  في    أن  بصوت  نثق  اإلعالن  أننا  في    أمام هللا 
ركنا ألنفسنا نهلك ونبتعد الحق والصواب القول بوضوح وتحديد إنه لو ت  ل عليه. ومن  نتكيسوع المسيح و 

أيض   نقول  أن  الحق  ومن  أمامه.  مذنبين  ونكون  هللا  الوحيد عن  هو  المسيح  يسوع  إن  أن الذي    ا  يقدر 
  ا نقبل طريق الخالص هذا وإننا نا إن يض  أنا ثانية إلى هللا، ومن الحق أن تقول بوضوح  عيد  ي  خلصنا وأن  ي

 . هاد  ص بالطريقة التي أعخل  ننفسنا بالتمام هلل ل  أدع  ستو ون  ان والرضاتنمن له من أجله ونشعر باالير كشا
ا فيه قبلنا السالم معه من خالل ا ووقت  دين من أن هللا يعرف يوم  ك  أت ومن األهمية بالنسبة لنا، أن نكون م  

المسيح لنكون    ،يسوع  إلى هللا  أتينا  تشعر على   .في طاعته  نعيش  و ته  ضمن رعي    وفيه  قد ال  أنك  على 
  يء تذكر أن الذين يعطيهم هللا حياة روحية جديدة، يظل فيهم ش  ئذ ، عند ىالدوام محبة عظمى هلل كما تتمن

 من الطبيعة الخاطئة. 

 بحديث كهذا. ربما تكون   ث إلى هللاواآلن، إن كنت قد عرفت أنك تحتاج إلى الرب يسوع، فتحد  
إلى طريق    ىمر كذلك، فماذا باستطاعتك أن تفعل إال أن تأتخوف من أن تبتعد عن هللا، فإن كان األفي  

يوجد طريق آخر للخالص، ألنه ال  ي    !هللا  أن  القادر  هو  وحده  المسيح  يسوع  أن  متأكد  أنك  لص، خ  لو 
عالمات قليلة لحياة هللا فيك، عندئذ    ى توجد سو   ث إلى هللا بمثل هذا الحديث. وربما تشعر أنه الفتحد  
قبولك. في    ر أن ذلك يكون بسبب عدم إيمانك وإلهمالك الشخصي، وليس بسبب أن هللا غير راغب تذك  
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يأت   ي ياعزيز  يقبل كل من  أن  نأت   يإن هللا مستعد  أن  يوصينا  نقبل    يإليه، وهو  وأن  المسيح  يسوع  إلى 
 خالصه.

الناس حث  إلى  أشتاق  كم  حقيقي  آه،  األمور  هذه  كل  بأن  يؤمنوا  أن  لك ةعلى  إلى  ي    ى ،  سرعوا 
 موقفهم من هذه الحقائق.   حسب العالم ب دين  يبنفسه ل  يسوف يأتالذي  المسيح
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 ي يلسلسلة التراث النج

من    يعصر اإلصالح وما بعده، وهفي    ظهرت   التي مجموعة من الكتب    يتقدم سلسلة التراث اإلنجيل  
الترجمة العربية عبارة عن  في بعض األحيان تكون و  .أعيدت طباعتها على مدى عدة قرون  التيالكتابات 

 ملخص مبسط لبعض هذه الكتابات. نرجو أن تكون سبب بركة روحية وفائدة تعليمية لكل من يقرأها. 

يوضح  الكتاب  . وفي هذا  اسكتلندا  من  خادم الرب   (1665  -1620)  ي م جوثر ي: القس ولمؤلف الكتاب
 .اوكيف يصبح المرء مسيحي   يمن هو المسيح

 


