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بِّ بُِكلِّ قَْلبَِك، ...  )5: 3(أمثال تََوكَّْل َعلَى الرَّ
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ھل آَمنَت حقًا؟

ھل أنت متأكد بما الیدعو مجاًال للَشك أنَّ لك حیاة أبدیة، بُناًء على
الوعود الموجودة في كلمة هللا؟

ما ھو الدلیل القوي في حیاتك الذي یُبرھن أنك وضعت ثقتك في 
المسیح وْحده لخالصك؟

«َوھِذِه ِھَي الشَّھَاَدةُ: أَنَّ هللاَ أَْعطَانَا َحیَاةً أَبَِدیَّةً، َوھِذِه اْلَحیَاةُ ِھَي فِي اْبنِِھ. 
َمْن لَھُ االْبُن فَلَھُ اْلَحیَاةُ، َوَمْن لَْیَس لَھُ اْبُن هللاِ فَلَْیَسْت لَھُ اْلَحیَاةُ. َكتَْبُت ھَذا 

إِلَْیُكْم، أَْنتُُم اْلُمْؤِمنِیَن بِاْسِم اْبِن هللاِ، لَِكْي تَْعلَُموا أَنَّ لَُكْم َحیَاةً أَبَِدیَّةً.»
13-11: 5 یوحنا 1

م توبة عن عدم إتِّكالك على هللاَ في أطلب من هللا أن یخلِّصك اآلن. قدِّ
الماضي، وَضّع ثقتك في ھویة یسوع وفیما فََعلھ كبدیل عنك.

خبر سار عن یسوع
یسوع ھو الفادي

لقد مات مكانك لیَُخلِّصك. أنت فعلَت الخطیة وعاقبة خطیتك ھي 
الموت األبدي (االنفصال األبدي عن هللا). ولكنَّ یسوع أخذ مكانك 

ومات بدًال منك.
8: 5 رومیة 

4-1: 15 كورنثوس 1

یسوع ھو المخلِّص

قام یسوع من األموات وھو یمنحك حیاة أبدیة إذا وضعَت ثقتك فیھ 
وْحده كُمَخلِّص لك. إذا آمنت بھ حقًّا، سوف ینقذك من الدینونة 

األبدیة.
24: 5یوحنا 

یسوع َرب

یسوع ھو هللا المتسلط على كلِّ شئ. عندما تضع ثقتك فیھ، ستبدأ 
تخضع لھ وتطیعھ. إذا كنَت تؤمن حقًا بیسوع، فستبدأ في التخلي 

عن جدَول أعمالك الشخصي وتتبعھ. بدًال من أن تعیش حیاة 
محَورھا ذاتك، سوف تعیش حیاة محَورھا هللا.

31-24: 20یوحنا 
 2-1: 12رومیة 



•إْن لم تؤمن بالرب یسوع المسیح، سوف تموت في 
خطایاك وسوف تقضي األبدیةَ كلَّھا منفصًال عن هللا.

«فَقُْلُت لَُكْم: إِنَُّكْم تَُموتُوَن فِي َخطَایَاُكْم، ألَنَُّكْم إِْن لَْم تُْؤِمنُوا 
أَنِّي أَنَا ھَُو تَُموتُوَن فِي َخطَایَاُكْم.» 

24: 8یوحنا

«ثُمَّ یَقُوُل أَْیًضا لِلَِّذیَن َعِن اْلیََساِر: اْذھَبُوا َعنِّي یَا َمالَِعیُن 
ِة ِإلْبلِیَس َوَمالَئَِكتِِھ،» 41: 25 متّى إِلَى النَّاِر األَبَِدیَِّة اْلُمَعدَّ

توبوا وآِمنوا

«َوبَْعَدَما أُْسلَِم یُوَحنَّا َجاَء یَُسوُع إِلَى اْلَجلِیِل یَْكِرُز بِبَِشاَرِة 
َماُن َواْقتََرَب َملَُكوُت هللاِ،  َملَُكوِت هللاِ. َویَقُوُل: «قَْد َكَمَل الزَّ

فَتُوبُوا َوآِمنُوا بِاِإلْنِجیِل».
15-14: 1مرقس 

«فَا�ُ اآلَن یَأُْمُر َجِمیَع النَّاِس فِي ُكلِّ َمَكاٍن أَْن یَتُوبُوا، 
ُمتََغاِضیًا َعْن أَْزِمنَِة اْلَجْھِل. ألَنَّھُ أَقَاَم یَْوًما ھَُو فِیِھ ُمْزِمٌع أَْن 
ًما لِْلَجِمیِع إِیَمانًا  یَِدیَن اْلَمْسُكونَةَ بِاْلَعْدِل، بَِرُجل قَْد َعیَّنَھُ، ُمقَدِّ

إِْذ أَقَاَمھُ ِمَن األَْمَواِت».
31-30: 17أعمال الرسل 

مفاھیم أساسیة

•ال یمكنك أن تفعل أيَّ شىء لكي تَُخلِّص نْفَسك. 

ق ـل ـخلدـ ـصنَّـ یو،ـھاـ ـل ـعلسـ ـحسىـ أـ ـعماب نالـ ـعمل ـ ـ ّر،ـبيـفـاھاـ ِ
5: 3ولكن على حساب نعمتھ، ... تیطس 

ـلق• ـتمدـ ـمقتـ ـلفعاـبكـتـاضاـ ـ ـتمل.ـ إداـ ـنتت واـ ـلحكك ـ ـعلیمـ إذاــ ك.
ـبقی ـ إـعيـفتـ ـیمدم ـتھلوفـسك،ـناـ ـ أـكالـھكـ ا اإلـیدـبً إنَّ ا. مًّ ـی انـ
اـباـب هللا ـحیوـلن اـھدـ ـلطو اـیرـ ـحیوـلق إلـ ـسقد اـھاطـ ـلحكذا ـ إنـفم.ـ
ـلنا ـیھلكاسـ ـ ـ اـفونـ ـلجحیي ـ ـ ـلیم،ـ ألـ ـنھس ـیخطئمـ ـ ـ وـ ـیكسون ـ رونـ
وـیـاصو هللا. ـلكا اـ ـلسبنَّ ـ اـ ـلحقیقب ـ ـ ـ أـھيـ ـنھو الـ ـمنؤـیم ـبیسونـ ـ وعـ

اْلَمِسیِح. ھذا ھو السبب الرئیسي.

ـھكَّھُـن«ألَ أَـ َذا اـحَ هللاُ بَّ اـعـْلَ اـبَّىـتـَحََمـلَ اـنـْبََذَل َوـلَھُ الَـكِـلَد،ـیـِحْ ْي َِكـلَـْھـیَ
لُّـك ْنـمُ ُنـمُْؤـیَ وُنـكَـتَْلـبِِھ،ـبِ اـلُ األَـیـَحـْلَھُ ألَـیَِدـبَاةُ هللاُـسُْرـیَْمـلَّھُـنَّةُ. ِل ِ
إِـنـْبا اـلَھُ اـعـْلَى اـیَِدـیِـلَِمـلَ اـعـْلَن اـبَُصـلـْخَـیِـلَْلـبََم،ـلَ اـعـْلِِھ اَـلَ ُنـمُْؤـیَِّذيـلَُم. ِ
الَـب َواـیِِھ الَـلَُداُن، ُنـمُْؤـیَِّذي ِدـقِ ألَـیَْد ْنـمُْؤـیَْمـلَّھُـنَن، اـسِاـبِ ِم هللاِـبْ ِْن

اْلَوِحیِد.»
18-16: 3یوحنا 

ما ھو إنجیل (بشارة) یسوع المسیح؟ ثالثة مفاھیم لإلیمان الحقیقّي

• المعرفة

). لقد 23: 3یجب أن تعرف. لقد أخطَأَت، وانفََصْلَت عن هللا (رومیة 
). لقد احتَقْرَت هللا (رومیة 5: 13جلبَت العار لنْفسك ولعائلتك (أمثال 

).  یأتي اإلیمان عن طریق سماع الرسالة عن یسوع المسیح 23: 2
: 63). إنَّ هللاَ أبدّي في ثالوثھ (اشعیاء 17: 10في كلمة هللا (رومیة 

). یسوُع أبدّي كأقنوم 14: 13 كورنثوس 2؛ 19: 28؛ متَّى 7-16
) لیعطیك نصرة 11-5: 2من ھذا الثالوث. لقد مات من أْجلك (فیلبي 

). یجب أن تفھم 58-50: 15 كورنثوس 1على الموت من خاللھ (
َمن أنت وماذا فعْلَت. كما یجب أن تفھم َمن ھو یسوع وماذا فعل من 

أْجلك.  «َمْن یَْكتُُم َخطَایَاهُ الَ یَْنَجُح، َوَمْن یُقِرُّ بِھَا َویَْتُرُكھَا یُْرَحُم.»  
13: 28أمثال 

• اإلیمان

یجب أن تؤمن. یجب أن تثق في یسوع َوْحده لخالص نْفسك. یحدث 
ھذا باإلیمان فقط وبنعمة هللا وْحدھا. ال یمكنك أن تفعل أيَّ شيء لكي 

تساھم بأيِّ طریقة حتَّى تستحق خالص نْفسك بجدارتك الشخصیة. 
إنھ عطیة من هللاَ.  «ألَنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاِإلیَماِن،  َوذلَِك لَْیَس 

: 2ِمْنُكْم. ھَُو َعِطیَّةُ هللاِ. لَْیَس ِمْن أَْعَمال َكْیالَ یَْفتَِخَر أََحٌد.»  أفسس 
8-9

• الحیاة الجدیدة

عندما تضع كلَّ ھذه األمور مًعا سوف تعطیك نتیجة راسخة. إنَّ 
المعرفة واإلیمان الحقیقییَن یُنتجان خالًصا حقیقیًّا.  «إًِذا إِْن َكاَن أََحٌد 
فِي اْلَمِسیِح فَھَُو َخلِیقَةٌ َجِدیَدةٌ: األَْشیَاُء اْلَعتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ھَُوَذا اْلُكلُّ قَْد 

 وھذا یُنتِج خضوًعا وطاعةً � 17: 5 كورنثوس 2َصاَر َجِدیًدا.»  
). یمكنك اآلن أن تحصل على نمط حیاة محوره 6-3: 2 یوحنا 1(

).20: 2المسیح (غالطیة 
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