
 يسوع
رجاؤنا الحقيقي والوحيد



ISBN: 978-3-96162-250-4

Published 2018 by 
GBV Dillenburg GmbH  

Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg

GERMANY

info@gbv-dillenburg.de
www.gbv-dillenburg.de

© Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach
Original Title: “Jesus unsere einzige Chance”

Text: Manfred Paul 

Thanks to pixabay.com for a lot of pictures. 

يسوع رجاؤنا الحقيقي والوحيد

الحائط المبكي، أورشليم

٣ ٢



يسوع

بحيرة جنيساريت

العمر: ٣٠ سنةمكان الوالدة: بيت لحمالمسكن: الناصرةاإلسم: يسوع المسيح
المهنة: نجار وواعظ متجول

الخصائص: شخصية مثيرة لإلعجاب.
التهمة: يدّعي بأنه ابن الله

الحكم: الموت صلباًالمشتكون: علماء الدين في أورشليم

٥ ٤



 مقتطفات من النسخة
 األصلية للمحاكمة

 مكان وزمان الحدث: 
أورشليم ٣٣م

شوك المسيح، يفترض أنه ذات النوع الذي 

صنع منه إكليل شوك المسيح

بيالطس حاكم مقاطعة اليهودية، سأل يسوع: أفأنت إذا 

ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول: إني ملك. لهذا قد ولدت 

أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم ألشهد للحق. كل من هو 

من الحق يسمع صوتي. )يوحنا ١٨: ٣٧(

صلب يسوع

بعد أن جلد بيالطس يسوع، أسلمه لفرقة اإلعدام. 

وهكذا بدأ فصل من التعذيب والسخرية. فقد وضعوا 

اكليالً من الشوك الطويل علي رأس يسوع، الذي 

بعد أن اخترقه الشوك، أخذوا قصبة وضربوا تكراراً 

وبقسوة علي رأسه. وإذ كان يسوع واقفاً أمام معذبيه 

مضرحاً بدمائه، كان العسكر يستهذيء به، ثم ألبسوه 

ثوب أرجوان – ألنه إدعي بأنه ملك، وكانوا يستهذئون 

 به قائلين:

“السالم يا ملك اليهود”.

حصن أنتونيا - كرسي الحاكم الرومانيلوح حجري في أورشليم )جباثا(
نقش حجري منسوب 

لبيالطس في قيصرية

خريطة أورشليم القديمة

قصر أنطونيا
القبر

الي جبعة

سلوام ون
در

 ق
ي

واد

وادي هنوم

المدينة 
العليا

الحجرة 
العليا

المدينة 
السفلي

مدخل 
المدينة

معبد

جبل الزيتون

الي بيت 
لحم\ أريحا

حقل 
الفخاري
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الديك في بستان جثيماني

يفترض أن هذه هي تلة الجلجثة

حقاً كان هذا 
ابن الله

وفي طريقه الي الصلب، أجبروا شخصاً أخر ليحمل صليب يسوع. بعدئذ بدأوا عملية 

الصلب. فقد مددوا جسده العاري وسمروه علي الصليب الخشبي الجاثم علي األرض. ثم 

رفعوا الصليب وثبتوه، فإرتفع جسده عن األرض حوالي ثالثة أمتار. كان يبدوا علي بعض 

المتفرجين أنهم قد تألموا عليه كثيراً. لكن البعض األخر أظهروا نحوه كراهية شديدة. 

وفجأة إظلمت الشمس وتحول النهار الي ليل. فقد غلف األرض هدوء حذر خالل ثالث 

ساعات من الظلمة! وقت طويل. وعند الساعة الثالثة بعد الظهر جائت صرخة مدوية من 

الصليب. فقد صرخ يسوع بصوت عظيم: “قد أكمل”. ثم نكس رأسه وأسلم الروح.

طريق الصليب
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لكن األحداث المحيطة بيسوع 
لم تنتهي بعد

من هو يسوع هذا

“أيام عمري معدودة. لكنها 
ملك ليسوع. وبما ان يسوع 

قام من بين األموات، فأنا 
ليس نهاية المطاف.” سأقوم معه. القبر بالنسبة لي، 

المدينة في إضطراب! إشاعات تنتشر 

في شوارع أورشليم.

هل هذا إجهاض للعدالة؟ لماذا تّوجب 

علي يسوع أن يموت؟ لماذا؟ لماذا سمره 

قادتنا علي الصليب؟ اتضح شئ واحد: 

كان الشعب أصالً مناصراً ليسوع. ولو 

سبق أن كانت المسألة بيدهم لكان 

يسوع زعيمهم. بعد هذا كله، نجح 

بتحجيم هذه الزمرة من الرومان...

لكن الوضع إختلف كلية، 

إختلف تماماً

كما يسمونها البوابة الذهبية في أورشليم

بعد ثالثة أيام حدث تطور جديد، حدث 
غير متوقع

كانت وسائل إعالم ذلك الزمان ترفع هذا 
التقرير:

تزلزلت أورشليم
يسوع الذي ُصلب قد قام!

 إن تابعي المسيح رأوه بعد ثالثة أيام
٥٠٠ شخص يشهدون بأنهم رأوه

هل حقاً مات يسوع؟
تعتيم رسمي!

فضيحة!
حراس القبر قبضوا رشوة

أمر اليوم: ال تعليق – سيء للغاية

١١ ١٠



إشاعات حول المعلم يسوع

أورشليم اليوم

كان يسوع موضوع حديث المدينة 
كلها لعدة أيام. وقد تزايد عدد أولئك 

الذين أعلنوا جهاراً بأنهم من أتباعه.

آخرون كانوا يجتمعون سراً وراء أبواب 

مغلقة – خوفاً من التجسس عليهم. 

وفوق هذا كله، كانوا يدعون بأن يسوع 

هو حي وقد ظهر لهم حقاً! يا له من 

إدعاء غريب.

الكل قلقون! لم يستطع أحد أن يحلل 
الغموض الذي أحاط بيسوع.

تري، ما حقيقة هذا الرجل؟

هل خادع الشعب؟

هل هو مشاغب؟

متهور، أراد تغيير المجتمع؟

فاشل، أم أنه نبي مرسل من الله؟

ترى هل هو أشهر كذابي زمانه؟ وعد 

االخرين بالسماء وانتهي مثل المجرمين 

على الصليب؟ أم انه كان كما ادعى: 

المسيح ابن الله الحي؟

وحتي يومنا هذا، التزال القضية خطيرة 

كما كانت حينئذ. يجب أن نجيب عن 

السؤال بالنسبة ليسوع مرة وإلي األبد. 

ولكن كيف؟ بالنسبة للبعض، اإلجابة 

واضحة.

ال تزال الحقائق كما هي، وال يمكننا 
أن ننكرها. لقد أجري يسوع المعجزات. 

صنع أموراً فوق طبيعية. صنع آيات 

ومعجزات وأفعاالً جبارة أدهشت 

الجماهير.

وإقتنع كل من نال منه العون بأن 
يسوع شخص ليس كباقي الناس. إنه 

يختلف عن الجميع.

لم يحدث قط في التاريخ أن سمح أحداً آلخرين أن يدلوا بأرائهم حول شخصه 

فتصطدم ببعضها البعض. كان البعض يحبونه بشدة – وآخرون يكرهونه لدرجة أنهم 

يريدون أن يقتلوه. وكثيرون أيضاً كانوا يخجلون من التحدث عن يسوع ويتجنبونه. 

لماذا؟ ألن الحديث عن يسوع هو أمر شخصي لهم. 

وحتي هذا الوقت يالحظ أن كالم يسوع 

حقيقي بكل ما في الكلمة من معني! 

إنه يعلم بكل ما يجول في اإلنسان. 

فكالمه حق، وكل إنسان يعلم موقفه 

الشخصي بالنسبة ليسوع، هل هو علي 

صواب أم علي خطأ؟ ولم يحدث قط أن 

كشف أحد أموراً كتلك التي كشفها. 

يبقي شيء واحد يبدو جديراً بالمالحظة: 

عندما يأتي يسوع إلي المشهد، تتبدد 

اآلالم وينجذب إليه الفقراء والمرضي 

ومنبوذو المجتمع.

يسوع – اسمه لحن موسيقي خالب آلذان 

أتباعه. أما لغالبية أضداده فإسمه يثير 

فيهم الغيظ.

إن اسم يسوع يستقطب العواطف 

واألرواح ويستوضح وجهات النظر. لماذا 

كتب كثيرون عن شخص يفترض أنه مات 

وإنتهي؟ لماذا يحاولون أن يكتبوا صفحة 

تلو األخري ليبرهنوا أنه حقاً مات؟ لماذا 

ينشرون كتاباً عن يسوع يفترض أن يكون 

ميتاً والماليين تشهد بأنه حي؟ لماذا 

يضعون قصة يسوع في فيلم المرة بعد 

األخري؟ نعم، لماذا؟ أو هل حقاً هناك 

أبعاد للقصة ال يجرؤ أحدهم أن يسلم 

بها؟ ما الذي يفتن الصديق والعدو علي 

السواء بيسوع؟ يسوع من أنت؟   

هل حقاً قام يسوع من 
بين األموات؟
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خمس خبزات وسمكتين

كلها ليسوع المسيح.فهي تكريس الحياة بشئ- أما المسيحية الدين هو اإليمان 

“الخالصة المنطقية 

الوحيدة هي: اإليمان 

بيسوع المسيح!”

 هل تبرهن وجود يسوع تاريخياً؟
 في عام ٩٠ بعد الميالد، قدم المؤرخ فالفيوس 

يوسيفس، في مؤلف عنوانه “العصور القديمة” )كتاب 
١٨ فصل ٣ فقرة ٣(، تقريراً حول وجود يسوع تاريخياً، 

ذكر فيه ما يلي: “عاش في ذلك الوقت شخص إسمه 

يسوع، رجل حكيم، ان صح هذا التعبير، فقد صنع 

أعماالً عجيبة، وكان معلماً لرجال قبلوا حقه بسرور، 

وإنجذب اليه عدد كبير من اليهود واألمم. نعم. أنه 

 المسيح.

وعندما أمر بيالطس بصلبه، بنائاً علي توصية القادة 

بيننا، لم يتركه أحبائه الذين تبعوه منذ البدء، بل 

ظهر لهم حياً في اليوم الثالث، وذلك تتميماً لما تنبأ 

به األنبياء عن هذه األمور باإلضافة الي عشرة آالف 

عمل عجيب من جهته”.   

باإلضافة الي الكتاب المقدس، هناك مصادر أخري 
تشهد عن حياة يسوع. مثالً تاكيتس المؤرخ الروماني، 

وسوتونيوس. موظف البالط الروماني تحت أمرة 
اإلمبراطور هادريان وبليني األصغر الحاكم الروماني 

لبيثينية في آسيا الصغري.

كتب نابليون في مذكراته عندما أشرف علي نهاية 
الحياة – هذا القائد الذي بحروبه نشر الرعب في 

نصف القارة األوروبية 

“خالل ربع قرن، لم أستطع بجيوشي وجنراالتي أن 

أهزم قارة واحدة. أما يسوع هذا، فقد ربح قلوب 

شعوب كثيرة وأخضع حضارات دون أن يشهر عليهم 

سالحاً.”

هل تبرهن وجود يسوع تاريخياً

قارب صيد فوق بحر الجليل
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العالم؟ هل أراد يسوع أن يصنع تاريخ 

 ال! فقد قال: “مملكتي ليست من هذا العالم”،

 )يوحنا ١٨: ٣٦(.

فلو طمح للشهرة العالمية، النتصر علي العالم كقائد 

عسكري. ولو ولد في قصر ملكي لكان من صانعي 

التاريخ. ولكن، هل هذا ينطبق علي طفل صغير ولد 

في اسطبل حقير؟ فيه ثور وحمار؟ في بلدة منزوية 

هي بيت لحم؟ وفي أفقر األوضاع؟ سؤال بعد آخر.

وإلي اآلن ال أحد ينكر تأثير الرب يسوع علي تاريخ 

العالم. فقد منح الشفاء، والخالص والحياة األبدية 

لشعوب ال تحصي وال تعد من خالل تأثير تعاليمه 

اإللهية واألخبار السارة عن محبة الله ورحمته، ابتداءاً 

من ذلك الحين وحتي اآلن، ومن فلسطين الي العالم 

أجمع. لقد تم إعالن الله لشعبه في شخص يسوع 

المسيح وفي الكتاب المقدس بارتباط وثيق ال ينفصل 

وأبدي. فيسوع المسيح هو نداء الله لعالم غير مخلص 

وهالك.

ولكي تالحظ ذلك، يجب أن ينير الله عيناك. أما الذين 

يهزأون بالله، وبابنه يسوع المسيح، وينكرون وجود 

الله، يجب أن يعرفوا ماذا يقول الكتاب المقدس عن 

أولئك الذين يقولون: “ال يوجد إله”، إنهم يعيشون 

بعيداً عن الواقع. )مزمور ١٤: ١(

 “...أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها 

)متي ١١ : ٢٥(  “في األبدية، ال يسألني لألطفال.”  

الله إلي أي كنيسة أنتمي. 

المهم شئ واحد: هل نلت 

غفران خطاياي بيسوع 

المسيح؟” 

نموذج للهيكل الذي جدده هيرودس في أيام المسيح
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  بن حور – حقق  نجاحاً باهراً – األكثر مبيعاً!
 الفيلم الذي أسر ماليين  المشاهدين حول العالم.

في رحلة قطار، التقي فيها الجنرال “لو واالس” 

بالملحد المعروف الكولونيل “إنجرسول” وتباحثا بكل 

شئ تحت الشمس بما في ذلك “تفاهة المسيحية”. 

ثم تحدي “إنجرسول” “ واالس” قائالً أنت ذكي ومتعلم، 

لماذا ال تؤلف كتاباً تبرهن فيه أن المسيحية بالفعل 

تافهة ويسوع المسيح لم يعش قط؟! كتاب مثل هذا 

سيكون بالتأكيد هو األكثر مبيعاً!

انصب واالس بحماس علي تأليف الكتاب. وألنه كان 

مفتوناً بالحصول علي الشهرة، انكب ولسنوات مضت 

يجمع المعلومات الالزمة لكتابه. 

وبعد أن كتب منه أربعة فصول، تحقق فيما بعد 

أن يسوع قد عاش بالفعل واقتنع أيضاً أن يسوع هو 

أكثر من مجرد شخص تاريخي. وإذ كان في الخمسين 

من عمره. خر واالس علي ركبتيه، وصلي ألول مرة في 

حياته. طلب من يسوع المسيح ابن الله، أن يخلصه 

ويستلم حياته بالكامل.

بعدها قرر أن يعيد كتابة األربع الفصول من كتابه 

الذي صدر بعنوان “بن حور”... وأصبح الكتاب األكثر 

مبيعاً، ثم نتج عنه فيلماً ملحمياً حقق نجاحاً باهراً. 

وهكذا أصبح الجنرال واالس مثاالً يحتذي به عن 

التغيير الجذري الذي حصل بسبب إيمانه بيسوع 

المسيح.

ال يمكن ألحد أن يدرك أسرار الله بنظرته البشرية، وال 

يقدر أحد أن يفهمها حتي بتفكيره المنطقي، لكنه 

 يراها فقط بعيون ذهنه التي ال ينيرها إال الله. 

)أفسس ١: ١٨(

 “طوبي لألنقياء القلب، ألنهم يعاينون الله.”

)متي ٥ : ٨(      

لو واالس

السعادة”.وإكتشفت أخيراً معني جذري في حياتي كلها ليسوع، حدث تغيير “عندما سلمت نفسي 
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تهاجم بعض المجالت السياسية باستمرار الكنيسة 

والمسيحية واإليمان بيسوع، وتصنف كل شئ مسيحي 

تحت عنوان “العقل الساذج”. إنهم يحاولون أن يقضوا 

علي المسيحية زاعمين ان ادعائاتها غير علمية 

ومتخلفة.

ولكن بدالً من أن يواجه أحدهم الحقيقة اذا به يناقش 

ادعائات خيالية ليس لها برهان.

 ولكن هناك شئ واحد وأكيد:

 كل ادعاء يدحض عندما يقدم البرهان لنقيضه.

وإذ لم يقدم الي اآلن أي إثبات موجه ضد الكتاب 

المقدس، فكل بهتان أو كذب يتحطم و يندثر أمام حق 

الكتاب المقدس الذي ال يزال منتقدوا يسوع يهاجمون 

أقواله بال جدوي. قال يسوع “السماء واألرض تزوالن 

ولكن كالمي ال يزول.” )متي ٢٤: ٣٥( 

طبيعي أنه كان في المسيحية حماة رسميون لها، وقد 

أذنبوا في إسائة تمثيلها بشكل فاضح. انه ألمر مرعب 

عندما نري ما قد فعلوا بإنجيل يسوع، األخبار السارة. 

هذا فضالً عن حدوث أشياء مشينة، من المفترض 

أنهم فعلوها بإسم الله، مثل عار الحمالت الصليبية 

في العصور الوسطي، ورعب محاكم التفتيش التي 

بواسطتها هلك أناس أبرياء تماماً. هناك تزييف كثير 

ومتداول في المسيحية ال يمت للمسيح بصلة ألي 

شئ يسمي مسيحياً.

“ال أحد يستطيع أن 
يغير الحياة تماماً 

المسيح”كما يغيرها يسوع 

عندما صرت مسيحياً، الذي 

أحسست بثقل وزنه أطنان 

سقط عن كاهلي. سقط 

الثقل المرعب للشعور 

بالذنب. إني أشعر وألول مرة 

ما هو الفرح الحقيقي. 

...شئ مرعب!...ومازالوا يكتبون...!
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“كنت أظن أن هناك أشياء 

تجعلنا مسيحيين. هذا كان 

خطأ مميتاً! يقول الكتاب 

المقدس بوضوح أن الشخص 

يصبح مسيحياً بالتوبة 

واإليمان وتسليم الحياة ليسوع 
المسيح.”

لماذا هم أقلية الذين يجاهرون بشجاعة بالسلطان 

الكامل لكل الكتاب المقدس؟ هل من عجب أن 

اإلنسان العادي يتحول عنه بخيبة أمل؟ هل من 

عجب أن معظم الناس يستمعون الي مواعظ 

مضجرة من المنابر؟ لكن كلمة الله هي حية! 

أين نجد اليوم من يقبل حقائق الكتاب المقدس 

كأساس للحياة واإليمان؟

حيثما يسمع الناس وعظاً نقياً عن يسوع المسيح 

وكلمة الله فأنهم يجدون في ذلك أساساً إليمانهم.

تليسكوب هابل

ال عجب ...

أنوار خادعة

٢٣ ٢٢



موضوعه المركزي هو يسوع المسيح. تألقه يشع 

كمنارة وسط عاصفة تاريخ العالم. هو للكثيرين 

واحة مفقودة في وسط الصحراء. وال عجب أن 

يؤدي إهماله إلي ال مباالة روحية وإرتباك شديد!

ال يمكن فصل إرتباط يسوع المسيح عن الكتاب 

المقدس. عندما يقرأ أحدهم الكتاب المقدس 

يشعر بنسمة من األبدية، ويستأثره كالم الله. 

سلطانه مؤثر جداً ال يستطيع اإلنسان إما أن 

يسلم لتحدياته أو يهرب منها. 

هنا بعض األمور التي يجب أن 

تعرفها عن الكتاب المقدس:
كتب خالل فترة ١٥٠٠ سنة )١٤٠٠ ق.م. الي ٢٠٠ ب.م.(.

كتبه حوالي ٤٠ شخصاً، كان منهم ملوك، راعي، 

صيادين، كهنة، حكوميين...

يحتوي علي ٦٦ كتاباً في حوالي ١٧٠٠ صفحة.

موضوعه: خطة الله لخالص اإلنسان.

يركز علي: يسوع المسيح.

فرادته: موحي به من الله. كتبه أنبياء قديسون بأمر 

من الله.

محفوظ بطريقة معجزية.

معصوم وصحيح. ترجم الي آالف اللغات واللهجات. 

محفوظ بدون تغيير إلي وقتنا الحالي. قرأه مئات 

الماليين وأحبوه.

اقتراح للمطالعة: “كيف وصل إلينا الكتاب المقدس”

Willem J. J. Glashower

الكتاب المقدس، كتاب فريد ال مثيل له.

“يمكنني أن أطمئن علي 

مصيري ألن يسوع أحبني 

ويفهمني ويعزيني.”

٢٥ ٢٤



 ماذا يقول الكتاب المقدس عن يسوع؟ 
اكتشاف مذهل!

 الله
الاكمل

 اإلنسان
الاكمل

حياته
عبرانيين ٥: ٧
  ١ بطرس ٤: ١

١ يوحنا ٤: ٢

روميه ٨: ٣
١ تيموثاوس ٣: ١٦

الخالص

داء
لف

ا شراء
ال

الغفران

الكفارة

المصالحة التقديس

ير
بر

لت
ا

متي ١: ٢١. ١٨: ١١
  يوحنا ١٠: ٩، ١٢: ٤٧

 ١ تيموثاوس ١: ١٥، تيطس ٣: ٥،
 كولوسي ١: ١٣، أفسس ٢: ٨،

عبرانيين ٢: ١٠

متي ٢٦ : ٢٨
  كولوسي ١ : ١٤،  ١٣:٢ 

عبرانيين ٩ : ٢٢
أفسس ١ : ٧ 

 ١ كورنثوس ٦ : ٢٠،
رؤيا ٥ : ٩

 أعمال ١٣ : ٣٩،
روميه ٣ : ٢٤

 ٤ : ٢٥، ٥ : ٢٩، ١ 
كورنثوس ٦ : ١١

١ يوحنا ١ : ٩
عبرانيين ٩ : ١٤، ٩ : ٢٢ 

 كولوسي ١ : ٢٠ – ٢١، ٢
كورنثوس ٥ :١٨-٢٠
روميه ٥: ١٠ – ١١ 

عبرانيين ٢ : ١٧
١ يوحنا ٢:٢، ٤: ١٠ 

 ١ بطرس ١: ١٨ – ١٩،
 عبرانيين ٩: ١٢–١٥،

أفسس ١: ٧
 كولوسي ١: ١٤، ١ 
كورنثوس ١: ٣٠

روميه ٣: ٢٤ 

أسماء الله، ألقابه وصفاته في العهد القديم هي 

نفسها المستخدمه في العهد الجديد والتي تصف 

يسوع المسيح، إنها إشارة واضحة بأن يسوع 

المسيح هو حقاً الله.

 “يسوع المسيح .... اإلله الحق والحياة األبدية.”

يوحنا ٥: ٢٠  

تجد فيما يلي بعض اآليات المقتبسة من الكتاب المقدس من العهد 

القديم. إنها نبوءات تشير الي يسوع المسيح، ابن الله. تحقيق النبوة 

موجود في العهد الجديد.

مجيء المسيح:

 والدته: أشعياء ٩: ٥ – ٦، ٧: ١٤
 تحققت في: لوقا ١: ٢٦ – ٣٨، ٢: ١ – ٢٠

 مكان والدته: ميخا ٥: ٢،
 تحققت في: لوقا ٢: ٤، ١٥

 هروبه إلي مصر: هوشع ١١: ١،
 تحققت في: متي ٢: ١٤ – ١٥

 مأموريته: أشعياء ٥٩: ٢٠،
 تحققت في: مرقس ١٠: ٤٥، روميه ٣: ٢٤

 معجزاته: أشعياء ٣٥: ٥ – ٦،
 تحققت في: متي ١١: ٥، لوقا ١٨: ٣٥ – ٤٣، إلخ.

 آالمه ورفضه: مزمور ٥٦ ٦٩،
 تحققت في: متي ٢٦: ٣ – ٤، لوقا ١٩: ١٤

 خيانة يهوذا مسلمه بثالثين من الفضة:
  زكريا ١١: ١٢، مزمور ٥٥: ١٢ – ١٤: ٢٠ -٢١

تحققت في: لوقا ٢٢: ١ – ٦، متي ٢٦: ٤٧ – 54، 
متي ٢٧: ٣ – ١٠

 اتهامه زوراً: مزمور ١٠٩: ١ – ٤ 
تحققت في: متي ٢٦: ٥٩ – ٦٠

 هزأوا به: مزمور ٢٢: ٦ – ٧ 
 تحققت في: متي ٢٧: ٢٧ – ٣٢،

 لوقا ٢٣: ٣٥ – ٣٧

 صلبوه: مزمور ٢٢: ١٤ – ١٧ 
تحققت في: متي ٢٧: ٣٢ – ٥٦، يوحنا ١٩: ١٧ – ١٨

 الصالة من أجل أعدائه: مزمور ١٠٩: ٤ 
تحققت في: لوقا ٢٣: ٣٤

 صرخته فوق الصليب: مزمور ٢٢: ١ – ٢ 
تحققت في: يوحنا ١٩: ٣٠

 موته بين مجرمين: أشعياء ٥٣: ٩، ١٢ 
تحققت في: لوقا ٢٣ : ٣٣

 إقتسموا ثيابه بالقرعة: مزمور ٢٢ : ١٨ 
تحققت في: يوحنا ١٩: ٢٤

 ال يكسر عظم من عظامه: مزمور ٣٤: ٢٠
تحققت في: يوحنا ١٩: ٣٣، ٣٦

 ثقبت يداه: مزمور ٢٢: ١٦، زكريا ١٢: ١٠ 
تحققت في: يوحنا ١٩: ١٨ - ٣٤

 مات باختياره: مزمور ٤٠: ٦ – ٨ 
تحققت في: يوحنا ١٩: ٢٤

 تألم عن آخرين: أشعياء ٥٣: ٤ – ٦، ١٢ 
تحققت في: متي ٨: ١٦ – ١٧، ١ بطرس ٢: ٢٤

 قيامته: مزمور ١٦: ٩ – ١١، ٣٠: ٣، ١١٨: ١٧ 
تحققت في: يوحنا ٢٠

 صعوده الي السماء: مزمور ٦٨: ١٨، ١١٠: ١ 
تحققت في: أعمال ١: ٩ – ١١

 مجيئه ثانية: زكريا ١٢: ١٠، ١٤: ٣ – ٥ 
سيتحقق : ١ تسالونيكي ٤: ١٣ – ١٨، رؤيا ١٩، ٢٠

يسوع المسيح هو الله!

تظهر عدة آيات هذه الحقيقة 

العجيبة. 

اقرأ يوحنا ١:١

يوحنا ٥: ١ ٢٠ 

روميه ٩: ٥

عبرانيين ١ : ٨ – ١٠

تيطس ٢: ١٣

يوحنا ١٠: ٣٠

يوحنا ١٤: ٩

نبوات عن يسوع في العهد القديم
تحققت في العهد الجديد 

ت
نبوا

الطية ٤:٤
ن ٣: ١٥، غ

ساناً: تكوي
صير ان

سي

ن ٩: ٢٦
ن سام: تكوي

اللته – م
س

م: 
ي وعد الله بها إبراهي

شعبه – األمة الت
ن ١٢: ١٣، ٢٢: ١٨

تكوي

ن ٤٩: ١٠
طه – يهوذا: تكوي

سب

ل ٧: ١١، 
صموئي

ت داود: ٢ 
عائلته – بي

أشعياء ١١: ١٢، أرميا ٢٣: ٥ – ٦، 
 

ي ١: ٦، ٢٢: ٤٢ – ٤٦
مت

خا ٥: ٢، 
م: مي

ح
ت ل

بلدته – بي
ي ٢: ٤ – ٥

مت

صه: أشعياء ٩: ٥ – ٦، 
خ

ش
 

لوقا ١: ٣٠ – ٣٣

يومه: دانيال ٩: ٢٤ – ٢٧، 
لوقا ٢: ١١

ن عذراء: 
والدته – م

 
أشعياء ٧: ١٤

حياته: أشعياء ٥٣: ١ – ٣

سيرته: أشعياء ٤٢: ١ – ٢، 
٦ – ٧، ٦١: ١

ض:
سيرف

 
أشعياء ٤٩: ٥ – ٧، ٥٣: ١ -٢

ل موته: مزمور ٢٢: ٦ – ٧، 
صي

تفا
أشعياء ٥٣: ٨، دانيال ٩: ٢٦

ن موته: مزمور ٢٢: ٦ – ٧، 
ف م

الهد
أشعياء ٥٣: ٨، دانيال ٩: ٢٤

قيامته: مزمور ١٦: ٩ – ١١، 
 

أعمال ٢: ٢٤ – ٢٨

سماء: مزمور ٦٨: ١٨، 
ي ال

صعوده ال
س ٤: ٨

س
أف

جيئه ثانية: زكريا ١٤: ٤
م

علي األرض

٢٧ ٢٦



 حياة وعمل يسوع المسيح
وفي الزمان وإلي األبد. يوحنا ١٧: ١و٥

“يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلي األبد” عبرانيين ١٣: ٨

الله المثلث األقانيم

“الذي يكون ...”“الذي كان ...” رؤيا ١: ٤

األلف رؤيا ٢٢: ١٣
أ

الكلمة
يوحنا ١: ١-٣

 إيل شداي
 = الله القدير

تكوين ١٧: ١

 يهوه
 )= أهيه الذي أهيه(

ظهر في خروج ٣: ١٤، ٦ : ٣، في العهد القديم

يسوع المسيح

أخذ المسيح جسداً بشرياًالمسيح منذ األزل

ح
سي

لم
ع ا

سو
ة ي

الد
و

القبر

سماء
صعود لل

ال

األزل
ق

خل
ال

خلق 
العالم 

واإلنسان. 
تكوين ١

سقوط 
اإلنسان في 

الخطية. 
تكوين ٣

الطرد من 
جنة عدن

طوفان 
عالمي، فلك 
نوح. تكوين 

٦ – ٩

برج بابل. 
تكوين ١١

إسرائيل في 
مصر. خروج 

١ – ١١

الخروج من 
مصر. خروج 

١٢ – ١٣

 عصر جنة عدنها نحن هنا
تكوين ١ – ٣

 عصر الضمير
تكوين ٤ - ٩

 عصر حكم اإلنسان
تكوين ١٠ – ١١

عصر األباء إبراهيم، 
 إسحق ويعقوب
تكوين ١٢ – ٥٠

الله يعطي الناموس 
)الوصايا العشر( لموسي، 

خروج ٢٠. التيهان في 
الصحراء.

تاريخ 
ملوك 

إسرائيل 
واألنبياء

“..... إن الله كان في المسيح مصالحاً العالم 
 لنفسه...”

٢ كورنثوس ٥: ١٩  
“ ألنه جعل الذي لم يعرف خطية، خطية 

 ألجلنا، لنصير نحن بر الله فيه” 
٢ كورنثوس ٥: ٢١  

 عصر الناموس
خروج، الويين، عدد، تثنية، 

يشوع، قضاة، راعوث، صموئيل، 
ملوك، أخبار، واألنبياء الي مالخي

العهد الجديد: إنجيل متي ومرقس ولوقا ويوحنا

ميالد يسوع المسيح. لوقا ٢، متي ١

الجلجثة

القيامة
 

س ١٦، لوقا ٢٤
ي ٢٨، مرق

مت

ي ٢٨
س 16، مت

أعمال 1، مرق

“ألن من حفظ كل 
الناموس، وإنما عثر في 
واحدة، فقد صار مجرماً 

في الكل”.  يعقوب ٢: ١٠

“الذي حمل هو نفسه 
خطايانا في جسده علي 
الخشبة، لكي نموت عن 
الخطايا فنحيا للبر. الذي 

 بجلدته شفيتم.”
١ بطرس ٢: ٢٤   

“وفي الغد نظر يوحنا يسوع 
مقبالً إليه. فقال: هوذا 

حمل الله الذي يرفع خطية 
العالم!”.  يوحنا ١: ٢٩

كاهننبيخدمة يسوع:

يقول الكتاب المقدس:

“باإليمان نفهم أن 
العالمين أتقنت بكلمة 

الله، حتى لم يتكون 
ما يرى مما هو ظاهر.” 

عبرانيين ٣:١١  

“ورأى الرب أن شر اإلنسان 
قد كثر في األرض، وأن كل 
تصور أفكار قلبه إنما هو 

 شرير كل يوم.”
تكوين ٥:٦   

٢٩ ٢٨



 الله الكل في الكل
١ كورنثوس ١٥ : ٢٨

“... الذي يأتي.” رؤيا ١: ٤

حياة وعمل يسوع المسيح

أوميجا
الياء

ملك الملوك ورب األربابالرب يسوع المسيح

انسكاب الروح القدس في 
يوم الخمسين، أعمال ٢

اآلن، فرصة 
ألخذ القرار

يسوع المسيح، هو الطريق للحصول علي 
نعمة الله لغفران الخطايا لكل من يؤمن!

طريق الحياة

عصر الكنيسة
تقرأ عنه في أعمال الرسل ورسائل العهد الجديد

ي ٤: ١٣ – ١٨
سالونيك

١ ت

“آمن بالرب يسوع المسيح، فتخلص 
أعمال ١٦: ٣١ أنت وأهل بيتك.”  

“إن أعترفنا بخطايانا، فهو أمين وعادل 
حتي يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل 
١ يوحنا ١: ٩ إثم.”  

جبل الزيتون

سيجئ المسيح 
 بقوة ومجد

  زكريا ١٤: ٤،
 متي ٢٤

 فترة المسيح الكذاب.
 ٢ تسالونيكي ٢،

 دانيال ٧:٧،
رؤيا ١٣: ١، ١٧: ٣

 دينونات الله.
رؤيا ٤ – ١٩

الضيقة العظيمة

رؤيا

يسوع المسيح 
يحكم كملك

دينونة العرش األبيض 
 العظيم.

رؤيا ٢٠: ١١ – ١٥، ٢ 
بطرس ٣: ٧

 الملك األلفي للمسيح
أشعيا ١١، ميخا ٤، رؤيا ٢٠

“ثم نحن األحياء الباقين 
سنخطف جميعاً معهم في 

السحب لمالقاة الرب في الهواء. 
وهكذا نكون كل حين مع الرب.” 
١ تسالونيكي ٤: ١٧  

“كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كاآلب 
ألوالده ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق 

 لله الذي دعاكم الي ملكوته ومجده.”
١ تسالونيكي ٢: ١١ – ١٢  

ملك

“وكل من لم يوجد مكتوباً في 
سفر الحياة طرح في بحيرة النار.” 
رؤيا ٢٠: ١٥  

الموت األبدي في بحيرة 
النار. رؤيا ٢٠: ١٠ – ١٥

سماء جديدة وأرض 
 جديدة. 

 ٢ بطرس ٣: ١٣،
 رؤيا ٢١: ١

األبدية

مجىء المسيح
يتمتع المفديون بمجد الرب

ن
ف المؤمني

طا
اخت

٣١ ٣٠



 جاذبية يسوع،
لم يقدر أحد أن يغير العالم مثل يسوع

يسوع حي ووجوده حقيقي

مشهد يطل علي بحر الجليل

كان يكرز بسلطان عظيم بكلمة الله. والعجيب 

في األمر هو أن ٩٠ % من بنود دستورنا وحضارتنا 

المتنوعة مستمدة من الكتاب المقدس. إنها تتحدث 

عن الزواج والعائلة وقيمة النفس البشرية وحماية 

البيئة. تتحدث عن طبقية مجتمعنا واإلهتمام 

بالمحتاجين، وتشير الي أهمية الضوابط المدنية 

للحفاظ علي الحياة.

كان يسوع يتمم كل ما هو مكتوب في الكتاب 

المقدس. انه كلمة الله المتجسد. ومن خالله فقط 

نبدأ نعرف الله ومحبته التي ال حدود لها للجنس 

البشري.

لهذا جاء إلينا يسوع. وألجل ذلك أصبح إنساناً مثلنا. 

استطاع الناس أن يلمسوه فعالً، وكان بال خطية. كان 

هو كلمة الله الذي سار بقدميه علي أرضنا. “كان الله 

الذي نستطيع أن نلمسه” ويسميه الكتاب المقدس 

 هكذا: “والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده...” 

يوحنا ١: ١٤  

فالله تكلم إلينا من خالل يسوع بطبيعته اإللهية 

واإلنسانية.

يقول الكتاب المقدس في عبرانيين: “الله، بعد ما كلم 

األباء باألنبياء قديماً، بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في 

هذه األيام األخيرة في إبنه....” عبرانيين ١: ١ -٢

وكالمه واضح ومفهوم.
“أتأسف علي شئ واحد- 

أنني لم أسلم حياتي 

ليسوع في وقت مبكر.” 

يدرك كل شخص ملم بالعلوم أنه لكي يبرهن أية 

فرضية بأنها حقيقة علمية، البد أن ذات العوامل 

األساسية التي يستخدمها تأتي دائماً بنفس النتائج. 

مثالً، لو وصلنا خطين كهربائيين السالب والموجب 

فيحدث ماس كهربائي. فليس مهماً في أية دولة 

يحدث هذا اإلختبار، وفي أي وقت من اليوم، وتحت أية 

ظروف ألن النتائج تظل كما هي ال تتغير، وهي إظهار 

القوة الكهربائية. ويكون من الحماقة أن نتجاهل 

القوة الكهربائية وننكر حقيقتها.

هكذا أيضاً بالنسبة ليسوع، نقدر أن نصل الي نفس 

النتيجة. إن التصريح بأن يسوع حي، ويمكننا أن 

نختبره شخصياً في حياتنا، أمر نقدر أن نختبره في 

أي وقت. فكل الذين آمنوا بيسوع في كل العصور، 

إختبروا المرة تلو األخري بأن يسوع يخلص، ويشفي 

ويحمي ويفدي ويحرر ويجدد النفوس من حالة 

الفشل والبؤس، واختبروا حياة الغلبة علي الخطية 

وحياة النصرة علي جميع قوات الظلمة.

نعم يسوع حقيقي! إنه حي! وهو اآلن اليزال كما كان 

في القديم! وتستطيع أنت أيضاً أن تختبره شخصياً 

في حياتك. 

٣٣ ٣٢



سعد يخبر قصة حياته

كنت عضواً في عصابة 
في الثالثة عشر من 

عمري! وقد تعاطيت 
المخدرات 
والمسكر 
وغيرها، 

ووضعت نفسي 
في متاعب 

معظم الوقت، 
وأصبح التشاجر 

واالصطدامات 
عندي أموراً عادية. 

كانت النتيجة دائماً 
علي ذلك النمط: 

كان يلقي القبض علي، و 
أحاكم و ادان، وأدخل السجن، وأغرم، 

لكن لم يساعدني شئ. إذ عندما أخرج من 
السجن أعود مرة أخري الي طبيعتي القديمة. 
وحيثما توجهت لم تنج المحالت التجارية من 
سطوتي، ألني كنت أسرق بإستمرار وكان ذلك 

فظيعاً!

ثم بعد أن اصطدمنا بعامود للتليفون، فمات 
أحدنا وأصبت أنا بصدمة، وبعد أن خرجت 

من المستشفي، بحثت عن عمل – ثم فعلت 
أموراً شاذة هنا وهناك. بعدئذ راودتي فكرة 

رائعة. لم ال أكون أنا  وزمالئي فرقة موسيقية 
ونصبح موسيقيين؟ وهكذا كان، والنتيجة 
إنني أصبحت مدمناً بسبب تناول الكحول 

في الحفالت. فقد وقعت في فخ هذه القيود، 
وكانت كارثة!

بعد ذلك إنخرطت في الجيش. وكان 
المسكر هو زميلي الحميم 

الذي انضم اليه في تعاطي 
المخدرات.

كل ذلك أثر علي لدرجة 
انني لم أقدر حتي علي 

كتابة إسمي.

عندما بلغت السادسة 
والعشرين، كنت قد 

أتلفت حياتي كلها. كنت 
دائماً ثمالً بسبب المخدرات 

وأصبح وزني ١٠٠ كيلوجراماً. 
أصبت بالهذيان وكان إنزوائي 

رهيباً. أعيش كأنني في الجحيم.

في ذلك الوقت الرهيب، كلمني أحدهم عن 
يسوع. شعرت في أعماقي بأن كل ما قالوه 
عن يسوع كان صحيحاً. قالوا لي بإستمرار 

أن يسوع حي وأنه أحبني. إخترقت كلماتهم 
قلبي كسهام فبدأت أثق بها، ثم بدأت 

أنفتح بحرص حتي وضعت كل شئ لدي 
علي الطاولة. فإعترفت بمسلكي الخاطئ، 

وبذنوبي وعبوديتي وسألت الرب يسوع أن 
يغفر لي. كان قراري ثابتاً: فإن كنت أريد أن 

يكون لحياتي معني، يجب أن يسيطر يسوع 
عليها تماماً. ويا للعجب، لقد إمتلكني يسوع! 

وحررني من عبوديتي للمسكر والمخدرات.

وحاالً – في لحظة – اختفي كل ذنبي وصرت 
كأنني أطير من فرح عظيم غمرني. ألن قوة 

محبة الله جعلتني إنساناً جديداً!

سعد    

كلمات شفافة

حقائق المعة ومشعة. شعوب ال حصر لها من جميع 
طبقات المجتمع، قد اختبروا عمليًا هذه الحقائق في 

حياتهم، فتغيرت حياتهم بشلك لم يتوقعوا أن ذلك 
ممكنًا. وبينما اكنت قلوبهم مملوءة باليأس والضيق 

والخوف من المستقبل، أصبحت اآلن ممتلئة بالشجاعة 
والثقة وحياة الفرح.

انس لك ما لديك 
من وهم مشوه 

عن يسوع!
قال يسوع: “ أنا هو الحياة” يوحنا ١٤: ٦

المؤمن بيسوع حياته هادفة

قال يسوع: “أنا هو نور العالم” يوحنا ٨: ١٢
المؤمن بيسوع ال يتيه وال يتخبط في الظالم بال معين.

قال يسوع: “أنا هو خبز الحياة” يوحنا ٦: ٣٥
المؤمن بيسوع ال ينقصه شئ من حياة الشبع.

قال يسوع: “أنا هو الحق” يوحنا ١٤: ٦
المؤمن بيسوع أساسه ال يتزعزع.

قال يسوع: “أنا هو الطريق” يوحنا ١٤: ٦
المؤمن بيسوع يسير في طريق مستقيم نحو هدفه.

قال يسوع: “أنا هو الباب” يوحنا ١٠: ٩
المؤمن بيسوع وصل إلي الله.

قال يسوع: “أنا هو الراعي الصالح” يوحنا ١٠: ١١
المؤمن بيسوع يختبر عناية محبة الله العجيبة.

قال يسوع: “أنا هو القيامة” يوحنا ١١: ٢٥
المؤمن بيسوع ال يواجه الموت بخوف.

٣٥ ٣٤



يا يسوع ليس لك مثيل!

قدوس، طاهر، بال خطية، بار، زاخر 
بالمحبة، رحوم، أمين، كلي الصالح، 
قدير، صادق.... وحتي أن أشد الناس 
كراهية لك يقرون: يا يسوع – أنت 

بال شك شخص فريد وعجيب ومجيد!

يسوع ليس شخصية خرافية أو 
إسطورية!

إنه ليس بطالً من نسيج الخيال! 
يسوع المسيح –هو رب حي 

وحقيقي. شخص يمكننا أن نختبره 
شخصياً اآلن كما كان في القديم. 

وبما أن جميع مؤسسي ديانات العالم 
ماتوا، إال أن يسوع يبقي حياً. إنه الله 

دائم الوجود إلي األبد.

يسوع – ال يقارن بأحد - وعجيب!
ليس من يمأل إحتياجاتنا إال يسوع. 

هل من أحد غيره؟

يسوع – حبه طاهر
إنه يحب الناس ألنهم خليقة الله. 

يحب كل فرد – يحب بدون تحيز وبال 
إستثناء. يحب محبة كاملة، بكل قلبه 

–يحبنا كما نحن. يوحنا ١٥: ٩ – ١٣

يسوع صبور

صبور في اإلستماع والتحمل. ال يبخل 

بوقته في اإلهتمام بعميق مشاكلنا.

يسوع - محب في عنايته

لم يكن غير مبالياً بسقوط جنسنا 

البشري. كم كان يجبر كسرنا ويعلن 

مجده؟ لقد تأثر تالميذ يسوع 

بمعاملته المملوءة بالحب واللطف 

لآلخرين. يوحنا ٢: ١ -٢

يسوع – وقداسته

كان يسوع صريحاً عندما تتعلق 

المسألة بمجد الله – مجد أبيه 

السماوي. فقد تعامل بقسوة مع 

أولئك الذين أرادوا أن يجعلوا بيته 

بيت تجارة. إن حضوره القدسي كان 

مؤثراً لدرجة أن الناس كانوا يقبلون 

إليه بإجالل. يوحنا ١٢: ١٣ – ٢٢

يسوع – يراعي شعور اآلخرين

كانت هذه المراعاة واضحة عندما كان 

معلقاً علي الصليب. كان مأخوذاً بأمه 

التي أحبها حتي وهو يقاسي من آالم 

الصلب. كان حريصاً بأنه يوجد هناك 

من يعتني بها. يوحنا ١٩: ٢٥ – ٢٧

يسوع - ورحمته اإللهية

أينما ذهب يسوع كان يشفي المرضى 

ويهتم بآالمهم. كان يتحنن على كل 

من له احتياج. وكان مرة بعد األخرى 

يعتني باليائسين ويتحنن على 

قلوبهم القلقة. رآهم مشتتين كخراف 

ال راعي لها. متى ٣٦:٩

يسوع - وصالحه

كان يلتقي غالباً بالمظلومين الذين 

أفضوا إليه بإحباطاتهم وطلبوا 

مساعدته بكالمه اللطيف وتفهمه 

لهم. كانت كلماته كمياه باردة 

لنفوس عطشى يشع منها الصالح منه 

لدرجة أن المنبوذين تجرأوا وطلبوا أن 

يقتربوا منه. مرقس ٤:١-٤٥

يسوع - وغفرانه

عرف حقيقة القلوب. وكانت أفكار 

الناس ككتاب مفتوح أمامه فلم 

يشٌهر بأخطائهم وضعفاتهم لكنه 

دان خطاياهم. فقد غفر خطايا كل 

من اعترف له بخطاياه ومنحه سالم 

القلب. لوقا ١٧:٥-٢٦

 يسوع - وكرمه
كانت الجموع تتبع يسوع أينما ذهب 
وتتجمع حوله. كانت تصغي لتعاليمه 

بانتباه، بعدئذ أشبع اآلالف خبزاً 
وسمكاً. ولم يرجع أحد منهم جائعاً. 

يوحنا ١:٦-١٥

يسوع - وعطفه
لم يشر المسيح بإصبعه الى 

المستعبدين للخطية. كان يعطف 
على الناس الغشاشين، والمخادعين، 

والزناة، وغير المستقيمين. كان يعرف 
قلوبهم ويعرف أعماق ضمائرهم - 
كان يعطف عليهم لدرجة أنه بكى 

عليهم. عرف احتياجهم وكل ما كبل 
حياتهم بالقيود وحررهم. لوقا ١:١٩-١٠

يسوع - وحساسيته
إن الناس لم تخش أن تشارك يسوع 
بأسرارها الخاصة وأمَس احتياجاتها. 

كانوا يرغبون أن يكونوا معه ألنه كان 
حساساً الحتياجاتهم وينفعل معهم 
بطريقة تختلف عن اآلخرين. كانت 

معامالته بكل حب واعتبار لدرجة أن 
األطفال طلبوا أن يكونوا قريبين منه. 

لوقا ١٦:١٨
٣٧ ٣٦



ماً يا يسوع  المسيح أنت تختلف تما

أنت تحب بينما نحن الهالكون نبغض. أنت ترحم غير أننا ندين بعضنا البعض. أنت 

تشجع إال أننا ال نري إال الضعف والفشل. أنت تمنح السالم حيث نزرع البغضة. فقد 

بذلت حياتك ومت بديالً عنا بينما نحن نعتد بأنفسنا ونعبدها.

فقدنا الرجاء
إننا منفصلون إلي اآلبد عن الله بسبب خطايانا وهالكون بال رجاء أو خالص. إال أن محبة 

مع عطية ابنه يسوع المسيح.الله العظيمة لم ترض بأننا نهلك إلي األبد! فقلبه الرقيق يتألم علينا ويتوقعنا أن نتجاوب 

غير المخلصين
ال تستطيع مجهوداتنا أو أعمالنا أن تخلصنا مهما كانت صالحة! ألجل هذا جاء المسيح! 

فقد تألم المسيح البار وحمل عنا قصاص الخطية الذي نستحقه، ووفي عدالة الله القدوس 

البار، وبذلك أصبح الطريق الوحيد لخالص الهالكين والجنس البشري الذي ال رجاء له. فمن 
خالله أظهرت محبة الله الكاملة التي ليس لها حدود!

يسوع
“ وليس بأحد غيره الخالص، ألن ليس إسم آخر تحت السماء، قد أعطي بين الناس، به 

أعمال ٤: ١٢  

ينبغي أن نخلص.”  

مما كنت أحلم يسوع أكثر جداً “لقد أعطاني 
به.”

“ألنه هكذا أحب الله العالم 
حتي بذل إبنه الوحيد، لكي ال 

يهلك كل من يؤمن به بل تكون 
 له الحياة األبدية.”

يوحنا ٣: ١٦  

الصليب علي الجبل يتحدث عن نصرة يسوع

٣٩ ٣٨



درجات منحوتة في الصخر المؤدي الى القبر

لوقا، اإلصحاحان ٢٢ و٢٣
ال، لم يحدث ذلك عن ضعف، بل قد كان تتميماً لخطة 

الله العجيبة للخالص. ولم يكن هزيمة مذلة، بل كان 

إنتصاراً مجيداً!

لقد جاء يسوع المخلص إلينا ليخلصنا من فظاعة 

الهالك في الجحيم. وبموته علي الصليب، دفع عنا 

عقاب ذنوبنا وخطايانا لكي ال نقع نحن تحت دينونة 

الله. وإذ حمل يسوع خطايانا، وقع غضب الله القدوس 

عليه، ألننا جميعنا بال إستثناء تعدينا وصايا الله.

إن كفارة يسوع البديلة علي الصليب قد دفعت عنا 

ثمن سالمنا مع الله. واآلن فإن دم يسوع المسفوك 

يطهر كل إنسان يتوب توبة صادقة عن خطاياه 

وذنوبه. إن كلمة : ”قد أكمل” هي أمجد صرخة إنتصار! 

 قد أُكمل!
                                          يوحنا ١٩: ٣٠

لوقا، اإلصحاح ٢٤
ال! يسوع لم يبق في القبر، بل قام في اليوم الثالث. 

إنه حي اآلن! وألنه حي فإن كل من يؤمن بيسوع 

المسيح ينال بإسمه الحياة األبدية. وباإليمان الشخصي 

بالرب يسوع المسيح، فإننا نتشارك بنصرة قيامته. 

وبقوة هذه القيامة، بإسم يسوع، نضمن النصرة علي 

الخطية والموت والشيطان.

وماذا عن معلمي الدين؟ ألم يجذبوا جماهير كثيرة 

ورائهم؟ أين هم اآلن؟ لقد ماتوا كغيرهم من الناس. 

كانوا بشراً وعاشوا حتي آخر نسمة من حياتهم. أما 

يسوع فهو حي! لقد قال عن نفسه:

 “أنا هو األول واألخر، والحي. وكنت ميتاً وها أنا حي 

إلي أبد اآلبدين. آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت.” 

رؤيا ١: ١٧ - ١٨  

 

يسوع علي الصليب هو ذروة اإلعالن 
اإللهي

 يسوع قام!
 وانتصر علي الخطية والموت والشيطان.

٤١ ٤٠



نختار! طريقان ومصيران – وعلينا أن 

“الشخص الذي يسلم 

حياته للمسيح ال 

يخسر شيئاً بل يربح 

كل شئ!”

قال يسوع: “ادخلوا من الباب الضيق، ألنه واسع الباب ورحب 

الطريق الذي يؤدي إلي الهالك وكثيرون هم الذين يدخلون منه! 

ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلي الحياة، وقليلون 

هم الذين يجدونه.”
متي ٧: ١٣ – ١٤   

أقر أمام الله بأنك خاطئ وتستحق 
غضب الله ودينونته.

اعترف لله بخطاياك. صّل واطلب 
منه الغفران

اقبل غفران الله باإليمان – إنه 
عطية مقدمة لك بدم يسوع 

المسيح المسفوك ألجلك الذي 
يطهرنا من كل خطية.

آمن بكالم الله الذي يفي دائماً 
بوعوده. فهو اإلله الحق الذي ال 

يكذب

.١

.٢
.٣
.٤

اختر الحياة!
أمسك بيد المسيح المخلصة، وإتخذ القرار الصحيح.

الحياة األبديةالموت اآلبدي

٤٣ ٤٢



يا رب يسوع، أنا أدرك من خالل 

كلمتك بأنني خاطئ وهالك. أحتاج 

إليك وأعترف بخطاياي وذنوبي. لقد 

عشت حتي اآلن بطريقتي. أرجوك أن تغفر لي 

ما فعلته من كذب، وبغضة وحسد، وعدم محبة، 

وعدم طهارة، وأية تصرفات ال أخالقية )أضف هنا 

أي خطايا شخصية أخري(. أني آسف جداً علي 

خطاياي. أرجوك، اغفر لي وطهرني. 

“إن اعترفنا بخطايانا، فهو أمين وعادل حتي يغفر لنا خطايانا صالة  
١ يوحنا ١: ٩ ويطهرنا من كل إثم.”  

 تحدث الي الله في الصالة. 
هذا سهل كمخابرة تليفونية

ً ا راجع حياتكاختر مكاناً هادئ

بصالة بسيطة، يمكنك أن تقبل الرب يسوع المسيح 
مخلصاً شخصياً لك. إنه يأخذ كلماتك علي محمل 

الجد ويسمعك عندما تتحدث إليه. ابحث عن مكان 
هادئ حيث تقدر أن تتحدث إليه بال إزعاج. وصل 

صالة كهذه:

لقد سفكت دمك علي الصليب من أجلي آيضاً. 

ومن اآلن وصاعداً، أرجوك أن تمتلك كل شئ في 

حياتي! غيرني وإجعلني كما تريد.

أنا اآلن أفتح لك قلبي علي أساس كلمتك التي 

 تقول أن كل من يقبلك يصير إبناً لله 

)يوحنا ١: ١٢(! تعال وخذ المركز األول في حياتي 

– بأن تجعلني إبناً لله. وألنك تفي بوعودك، أثق 

بأنك قبلتني اآلن إبناً لك. إنني أصدق وعودك 

المقدسة. 

أرجوك أن تطهرني من كل خطية فعلتها سهواً وال 

أدري بها. طهرني وحررني من عبودية إبليس، ومن 

األرواح الشريرة، ومن كل ما يتعلق بمعرفة الغيب 

والسحر وممارساته.

يا رب يسوع، كن رباً علي حياتي. 

أريد أن أخدمك وأتبعك أينما 

تقودني. آمين!

“في أخر ساعة لي، 

شئ وحيد هو المهم: 

هل أنا ملك الرب 

يسوع؟ كل شئ أخر 

ليس له اهمية”

٤٥ ٤٤



أشكر الرب كل يوم علي خالصك. أشكره 
علي الغفران. أشكره علي الحياة األبدية. 

أشكره، ألنك أصبحت اآلن إبناً لله كما وعد 
 في كلمته المقدسة.

 كولوسي ١: ١٢

أخبر اآلخرين أن حياتك اليوم هي ملك 
للرب يسوع. ثم وضح لهم كيف يحصلون 

 علي الخالص األبدي.
 ١ تسالونيكي ١: ٨ – ١٠

إفرح! ولك كل الحق أن تفعل هذا! ألنه 
 ينتظرك مستقبل أبدي ومجيد. 

١ كورنثوس ٢: ٩

الشركة مع مؤمنين آخرين أمر هام جداً! 
إنضم إلي كنيسة تؤمن بالكتاب المقدس 

وتطيعه، أو انضم لمجموعة تدرس الكتاب 
 المقدس.

 أعمال ٢: ٤٢

وبعد أن تعلن إيمانك، اعتمد بإسم الرب 
يسوع المسيح إلن الله يريدك أن تطيعه 

من خالل هذه الفريضة. يقول الكتاب 

المقدس: “فقبلوا كالمه بفرح وإعتمدوا.” 
أعمال ٢: ٤١

واآلن؟

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦

إقرأ الكتاب المقدس يومياً. ألنه يمنحك 
شجاعة اإليمان، وقوة جديدة، وثبات داخلي، 

كما يريك الطريق الصحيح لتصل إلي 
 الهدف المجيد.

 متي ٤:٤، أعمال ١٧: ١١

إسلك بموجب كلمة الله! بهذا تظهر 
محبتك لله أنك تحترم وصاياه وتطيعها! كن 
قدوة لآلخرين. الطاعة مهمة جداً وستتبارك 

 إن فعلت ذلك.
 روميه ١٢: ١ - ٢ 

“حتي لو تراكمت علي 

كل مشاكل الحياة، أنا 

أعلم يقيناً بأن الرب 

يسوع سيحولها كلها 

للخير.”

اإليمان الحقيقي ينمو
٤٧ ٤٦



ثانية! الحقيقة المفرحة – سيأتي يسوع 

 وعد يسوع قائالً: 

“وها أنا آتي سريعاً!” رؤيا ٢٢: ٧

لقد أصبح مجيئة قريباً جداً، وعالمات األزمنة هي 

برهان ساطع بأن النبوات المذكورة في الكتاب 

المقدس البد أنها ستتم. اقرأ متي ٢٤ ولوقا ٢١.

توقعات حاسمة
سوف يأتي يسوع أوالً من أجل كل الذين قبلوه 

 وصاروا ملكاً له.
 1 تسالونيكي ٤: ١٣ – ١٨

سيأتي ويخطفنا معه للسماء إلي مجد الله األبدي. 

وسوف ال يكون هناك ألم وال موت. المرض ال يتشفي 

فينا. وال يوجد من يذرف الدموع في السماء. ال 

يضايقنا الوجع فيما بعد وال يفزعنا الظالم. هكذا 

سيكون مقرنا األبدي، مقر أوالد الله المفديين. رؤيا ٢١

             راجع الصفحات ٢٦ - ٢٩

“ما لم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر علي بال 

 إنسان: ما أعده الله للذين يحبونه.”

١ كورنثوس ٢: ٩  

بعد ذلك سيعود يسوع مع شعبه المفدي ليدين 

األشرار. وسيدين األحياء واألموات. )إقرأ روميه ٢: ٥(

كل خاطئ – بال إستثناء – سيقف مرتجفاً ويجثو أمام 

الرب يسوع المسيح. وسوف يعترف كل لسان بأن 

الله بار في كل أحكامه ويقر بأن يسوع الذي أزدري 

به قبالً، هو حقاً رب الكل – لمجد الله اآلب. فالذين 

إستهزأوا وسخروا قبالً سوف ال يضحكون فيما بعد. 

وجميع غير المبالين، الذين أداروا القفا ال الوجه، 

سيرتجفون ويرتعبون، وينالوا جزاء أعمالهم بدينونة 

أبدية!

“ليس أسوء من 

الوقوف الي جانب 

سرير شخص غير 

مخلص يحتضر.”  

٤٩ ٤٨



ما هو موقفك؟

هل تعلم أين تقف اآلن؟ فرصتك 

علي األرض محدودة. وال 

مفر من الموت لكل 

واحد منا. ما هو 

هدفك األبدي؟ إلي 

أين ستأخذك هذه 

الرحلة؟ هل ستأخذك 

إلي مجد أبدي مع 

يسوع أو إلي هالك 

أبدي؟ اإلختيار يتوقف 

عليك! علي كل حال، ما هي هذه 

الحياة القصيرة. إنها بخار... إنها نغمة تطن 

للحظة. ربما تمارس مهنة ما ... نجحت في 

الحياة وحققت كل ما كنت تصبو 

إليه، لكن إن كنت بال يسوع، 

فالكل سيضيع. ألنك بدونه 

ليس لك خالص أبدي.

لذلك أرجوك أن تتخذ القرار 

الصحيح اآلن مادام هناك وقت! 

إن يسوع يدعوك:

“هنذا واقف علي الباب وأقرع. إن سمع 

 أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه...”

رؤيا ٣: ٢٠  

قراري:
لقد صممت أن أقبل الرب يسوع المسيح مخلصاً ورباً شخصياً لي:

االسم:

التاريخ:

 “وأما كل الذين قبلوه، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد الله أي المؤمنون باسمه....”
يوحنا ١: ١٢   

www.gbv-dillenburg.de قم بزيارة متجرنا االلكتروني
الرب قريب - تقويم يومي

تحتوي كل صفحة من هذا التقويم على أجزاء من الكتاب المقدس 
وشرحها. وتقدم رسالة تشجيع وتعضيد من االنجيل.

يمكنك قراءة التقويم من على موقعنا االلكتروني
www.good-seed.org

ًضا استخدم أي
ا الرب قريب  قن ي تطب

       

Google Inc.  تان  ملك  Google Play وشعار Google Play هما عالمتان تجاري

ارة من يومي الذي يوفر لك قراءات مخت الرفيق ال
الكتاب المقدس - متاح بلغتك

٥١ ٥٠



لم يحدث قط في التاريخ أن سمح أحداً آلخرين أن يدلوا بأرائهم حول شخصه 

فتصطدم ببعضها البعض. كان البعض يحبونه بشدة – وآخرون يكرهونه . 

وكثيرون أيضاً كانوا يخجلون من التحدث عن يسوع ويتجنبونه. 

إنه يعلم بكل ما يجول في اإلنسان. فكالمه حق، وكل إنسان يعلم موقفه 

الشخصي بالنسبة ليسوع، هل هو علي صواب أم علي خطأ؟ ولم يحدث قط 

أن كشف أحد أموراً كتلك التي كشفها. 

يبقي شيء واحد يبدو جديراً بالمالحظة: عندما يأتي يسوع إلي المشهد، 

تتبدد اآلالم وينجذب إليه الفقراء والمرضي ومنبوذو المجتمع.

يسوع – اسمه لحن موسيقي خالب آلذان أتباعه. أما لغالبية أضداده فإسمه 

يثير فيهم الغيظ.

إن اسم يسوع يستقطب العواطف واألرواح ويستوضح وجهات النظر. لماذا 

كتب كثيرون عن شخص يفترض أنه مات وإنتهي؟ لماذا يحاولون أن يكتبوا 

صفحة تلو األخري ليبرهنوا أنه حقاً مات؟ لماذا ينشرون كتاباً عن يسوع 

يفترض أن يكون ميتاً والماليين تشهد بأنه حي؟

اذا فحصت كل شئ قاله و فعله، ستعرف ان يسوع هو الرجاء الحقيقي و 

الوحيد.   
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