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مقدمة
اعد ىذا الكتاب لمجموعتيف مف الناس وىما الذيف يبحثوف عف
اجوبة لؤلسئمة االساسية التي تتعمؽ بالكتاب المقدس والمسيحية
والكنيسة والحياة الفضمى ,والمجموعة االخرى ىـ الذيف
يمتمكوف تمؾ االجوبة غير انيـ يبحثوف عف صيغة افضؿ
لمشاركتيا مع االخريف .وتتألؼ المجموعة االولى ممف ىـ
مستعدوف لمتعمـ—بعضيـ قد يكوف لديو اطفاؿ صغار
ويشعروف انيـ بحاجة الى االرشاد والى تغيير نمط حياتيـ
وتربية ىؤالء االطفاؿ تربية صحيحة  ,والبعض االخر ىـ
الذيف مروا بأحداث عصيبة غيرت مجرى حياتيـ ,كالطبلؽ او
فقداف الوظيفة او مشاكؿ صحية او فقداف مف احبوىـ ,مما
ايقظ فييـ الحاجة الى اهلل ,وميما كاف السبب فيـ مستعدوف
لمتغيير وطمب النصح.
اما المجموعة الثانية فيـ المسيحيوف طيبوا القموب والذيف
يرغبوف في مشاركة االنجيؿ اال انيـ ال يرتاحوف لذلؾ ,وقد
يشعروف انيـ غير اكفاء لتعميـ االنجيؿ لآلخريف رغـ كونيـ
يفيموف الكتاب المقدس جيدا.

وقد يكونوا متردديف في التدخؿ في حياة االخريف مخافة
اىانتيـ ,فيـ ال يريدوف التطفؿ والتأثير عمى عبلقاتيـ
االجتماعية او الوظيفية معيـ ,اال انيـ يريدوف مشاركة رسالة
اهلل مع اولئؾ التائييف.
تـ اعداد ىذا الكتاب لتمبية تمؾ االىداؼ وذلؾ بوضع كؿ
المعمومات االساسية في صيغة واحدة سيمة الفيـ والتطبيؽ
والمشاركة.
ومع ىذا الكتاب لف يجد مف يبحث عف الطرؽ المناسبة
اجابات واضحة ومحددة مرتبطة ببعضيا فحسب ,بؿ سيناؿ
االرشاد الى افضؿ الطرؽ لممضي الى االماـ بعد تمقي تمؾ
المعمومات.
ومع ىذا الكتاب ايضا لف يضطر المؤمنوف االكثر عمما الى
القمؽ بشاف ما يريدوف قولو .فبتزويد االخريف بيذا الكتاب (ربما
بمجرد وضعو عمى منضدة او اىدائو) ,ستجد البذرة طريقيا
تمقائيا الى التربة الخصبة التي اعدت لتمقييا بدوف اىانة احد.

وبالتالي سواء كنت شخصا مستعدا لمتعرؼ الى اهلل لممرة
االولى ,او كنت مسيحيا متعمما باحثا عف طريقة فعالة
لمشاركة االخبار السارة ,فاف ىذا الكتاب قد اعد لؾ .نصمي
اف يبارؾ حياتؾ.

الفصل االول :الحياة االبدية
اف اكثر نص كتابي يتـ اقتباسو ىو "ألنو ىكذا أحب اهلل العالـ
حتى بذؿ ابنو الوحيد ,لكي ال ييمؾ كؿ مف يؤمف بو ,بؿ
تكوف لو الحياة األبدية" (يوحنا .)3::1
"الحياة االبدية!" نحف نحب ىذا التعبير—خاصة اذا ما اعتبرنا
انيا ستحدث في السماء حيث لف يكوف ىناؾ اي حزف او الـ.
"لف يكوف ىناؾ اي معاناة ".يا لو مف رجاء! فرجاؤنا
كمسيحييف في النياية ىو نواؿ تمؾ الحياة االبدية واف نساعد
اكبر عدد ممكف مف االخريف اف ينالوىا بالمثؿ .اال اف ىدفنا
ىو ليس "في نياية المطاؼ" فحسب.
ىدفنا ايضا ىو "في الوقت الحالي ",و"االف ".لقد تحدث يسوع
عف ذلؾ حينما قاؿ في انجيؿ يوحنا انو اتى " لتكوف ليـ حياة,
بؿ مؿء الحياة " (يوحنا .)31:31
كاف يسوع يتحدث عف نواؿ الحياة االف—حياة ممؤىا الفرح
والسبلـ والمحبة ,عمى الرغـ مف كؿ ما نواجيو يوميا مف
مشاكؿ ,وليس فقط بعد اف نجتاز الى العالـ االخر.

اذف كيؼ يمكننا نواؿ تمؾ الحياة والحياة االبدية الموعودة؟ قبؿ
اف نتحدث عف ذلؾ نحتاج الى اف نضع صيغة عمؿ ,وعمينا
اف نضعيا بطريقة تجعميا واضحة .ولنبدأ بالنظر الى عدد مف
االشياء في الكتاب المقدس ,ألننا مف خبلؿ ىذا الكتاب الرائع
يمكننا اف نتعمـ االجوبة لمكثير مف االسئمة ,بضمنيا تمؾ
المتعمقة بالحياة والسماء.

الفصل الثاني :الكتاب المقدس
الكتاب المقدس بكؿ بساطة ىو كممة اهلل الموحاة .يعني ذلؾ
في نياية االمر اف اهلل ىو المؤلؼ ,رغـ انو استخدـ اقبلـ
البشر لكتابتو.
وعمى الرغـ مف اف الكتاب المقدس يبدو كتابا واحدا كبيرا ,اال
انو في الواقع مجموعة مف ستة وستيف كتابا (او اسفارا) اصغر
في الحجـ يشكموف مجموعة واحدة .وتختمؼ تمؾ الكتب
بأساليبيا وانواعيا ,وىي عموما تندرج تحت عدد مف االنواع
مثؿ :التاريخ ,النبوءات ,الشعر ,الحكمة ,والرسائؿ.
والكتاب المقدس كتب خبلؿ فترة تقارب  3011سنة وبثبلث
لغات ىي (العبرية واليونانية واآلرامية) .وكتب في ثبلث قارات
وىي (افريقيا واسيا واوروبا) مف قبؿ ما يقرب مف اربعيف
مؤلفا.
وكما يمكنؾ اف تتصور فاف اولئؾ المؤلفيف اتوا مف خمفيات
متعددة ,ففييـ الرعاة والمموؾ واالنبياء وصيادي السمؾ

واالطباء وغيرىـ ,وفي معظـ الحاالت فانيـ لـ يعرفوا بعضيـ
البعض.
اال اف تمؾ المجموعة مف الكتاب تشترؾ في موضوع واحد,
وىو خميقة السموات واالرض واالنساف ,وسقوط االنساف عف
اهلل ,وفداء االنساف واستعادتو الى اهلل.
وىي تشترؾ بموضوع محبة اهلل العميقة لكؿ البشر ,ورسالة
مشتركة مفادىا الخبلص ,اي الخبلص مف العقاب االبدي
لمخطايا .وتتمخص ىذه الرسالة في اف الخبلص متوفر لكؿ
مف يتوب عف خطاياه (اي يتحوؿ عنيا) ,ويتعيد باتباع اهلل
بكؿ قمبو.
وباإلضافة الى تمؾ العوامؿ المشتركة ,فاف تمؾ الكتب الست
والستيف خالية تماما مف اي اخطاء تاريخية او تناقضات.
فكممة اهلل ىي مجموعة كتب في غاية الروعة .ىؿ بإمكانؾ اف
تتخيؿ وضع ست وستيف كتابا كتبوا خبلؿ  3011سنة مف
قبؿ ذلؾ العدد مف المؤلفيف ,تضعيا معا وتراىا تتبلئـ مع
بعضيا البعض دوف اية اخطاء او تناقضات؟

انو لعمؿ مدىش حقا ,وىو عمؿ السيد الحقيقي (اي اهلل)
وكممتو.
جزءان رئيسيان
ينقسـ الكتاب المقدس الى جزئيف رئيسييف ,يطمؽ عمى االوؿ
اسـ (العيد القديـ) ,وىو يتألؼ مف تسع وثبلثيف كتابا ,وىذه
الكتب تتحدث عف عبلقة اهلل باإلنساف قبؿ مجيء يسوع.
اما القسـ الثاني (اي العيد الجديد) فيو يتألؼ مف سبع
وعشريف كتابا ويبدا بما يعرؼ بػ(االناجيؿ) وىي جمع (انجيؿ)
والذي يعني (االخبار السارة) .وىذه االناجيؿ ىي (متى,
مرقس ,لوقا ويوحنا) .وىي تتحدث عف حياة يسوع حينما كاف
ىنا عمى االرض ,مف والدتو الى موتو وقيامتو مف االموات,
وصعوده (اي عودتو الى السماء).
ويأتي بعد ذلؾ سفر (اعماؿ الرسؿ) والذي يتحدث عف تأسيس
الكنيسة ىنا عمى االرض ,وىنا يمكنؾ اف تجد معظـ االمثمة
عف المعمودية.

بعد ذلؾ تأتي مجموعة كبيرة مف االسفار عددىا واحد
وعشريف ,يطمؽ عمييا احيانا (الرسائؿ) .وىي في الواقع رسائؿ
كتبت الى مختمؼ الكنائس واالفراد لمساعدتيـ عمى فيـ كيفية
خدمة اهلل وكيفية التعامؿ مع بعضيـ بصورة ترضي اهلل.
ويطمؽ عمى السفر االخير اسـ (سفر الرؤيا) وىو يتحدث عف
نياية االزمنة وعف السماء.
ونحف كمسيحييف ندرس الكتاب المقدس بصورة شبو يومية لكي
نحاوؿ اف نفيـ كيؼ يريد اهلل خالقنا منا نحف خميقتو اف نحيا.
ونحف نعمـ انو يحبنا ويريد ما فيو خير لنا .ويمكننا ىنا في
ىذه (الكممة) اف نبحث عف اجوبتو التي ترشدنا.
واالف لنعد الى مواضيع الحياة والخبلص ,بحسب ما يقولو
الكتاب المقدس.
مبلحظة :تـ اقتباس جزء مف وصؼ الكتاب المقدس في النصؼ االوؿ
مف ىذا الفصؿ مف مقالة موجودة باالنكميزية ىنا
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الفصل الثالث :في البدء
في البدء خمؽ اهلل السماوات واالرض ,وخمؽ ايضا االنساف,
مبتدئا بآدـ وحواء .يمكنؾ اف تق ار عف كؿ ذلؾ في اوؿ اسفار
الكتاب المقدس وىو سفر التكويف.
وكانت عبلقة اهلل بآدـ وحواء عبلقة كاممة في بادئ االمر,
النيـ امنوا بو ايمانا مطمقا واطاعوه في كؿ شيء .ووضعيـ
اهلل في جنة عدف الرائعة ,والتي كانت مميئة بأجمؿ االشجار
التي كانت تعطي الذ الثمار ,وكانت ميمة ادـ الوحيدة ىي
العناية بتمؾ الحديقة والحفاظ عمييا.
واعطى اهلل لكؿ مف ادـ وحواء كؿ الحرية ولـ يضع عمييما اال
قيدا واحدا ,اذ لـ يكف يسمح ليـ باف يأكموا مف شجرة معينة
في وسط تمؾ الجنة ,وىي شجرة معرفة الخير والشر.
اال اف الشيطاف لـ ترؽ لو تمؾ العبلقة المحببة بيف اهلل
واالنساف ,واخذ يعمؿ منذ البدء عمى تدمير تمؾ العبلقة,
فعندما اغوى حواء اف تأكؿ مف تمؾ الثمرة المحرمة ,استجابت
لو بؿ واقنعت ادـ اف يشاركيا في ذلؾ.

وعميو تغيرت عبلقة اهلل باإلنساف وتصدعت بسبب معصية
االنساف.
ونتيجة لذلؾ اخرج اهلل ادـ وحواء مف الجنة ومنعيما مف
العودة ,وىذا ال يعني اف مستوى معيشتيـ قد انخفض فحسب,
بؿ لف يكوف بمقدورىـ اف يأكموا مف شجرة اخرى وضعيا اهلل
في الجنة ايضا ,وىي شجرة الحياة .ومنذ ذلؾ الوقت اصبحت
اياميـ معدودة.
وحكـ اهلل ايضا عمى ادـ (وعمى البشرية عموما) بالعمؿ الشاؽ
في الحقوؿ ليطعـ نفسو وعائمتو ,ومنذ ذلؾ الحيف اخذ الشوؾ
والحسؾ ينمواف مف االرض ليزيد ذلؾ مف الصعوبات التي
كاف عمى البشر اف يعانوىا.
وابتمى اهلل حواء ايضا (واالميات عمى العموـ) بآالـ الحمؿ
والوالدة.
لقد اختفى التناغـ وانفصؿ االنساف عف اهلل وجاء االلـ
والمعاناة .انو حقا "الفردوس المفقود".

اال اف اهلل لـ يزؿ عمى محبتو التي لـ تتغير الدـ وحواء,
واحب نسميـ ,وتطمع الى استعادة العبلقة المكسورة معيـ والى
استرداد الحياة االبدية ألبنائو االرضييف.
غير اف عدالة اهلل لـ تسمح بذلؾ دوف اف يدفع احد ما ثمف
الخطية.
وبمرور الوقت تكاثر ادـ وحواء ونسميـ وممئوا االرض,
وبإمكانؾ القراءة عف الكثير مف ىؤالء الناس في اوؿ سفريف
مف اسفار الكتاب المقدس ,وىما التكويف والخروج.

الفصل الرابع :بعد السقوط
ابراهيم
رغـ وجود العديد مف الشخصيات الرئيسية في تمؾ االياـ
االوائؿ ,يعتبر اب ارىيـ مف اكثرىـ اىمية .فقد تميز بإيمانو ,اذ
وثؽ باهلل بصورة مطمقة عمى الرغـ مف الصعوبات التي مر
بيا.
وبسبب ايمانو الكبير ,وعد اهلل ابراىيـ اف نسمو سيكوف كثي ار
كنجوـ السماء ,واف جميع شعوب االرض ستتبارؾ بيذا النسؿ.
ولـ يعمـ ابراىيـ حينيا اف النسؿ الذي ستتبارؾ بو كؿ شعوب
االرض ىو يسوع.
كاف ابراىيـ وامراتو سارة عقيميف لما يقارب المئة عاـ مف
حياتيما ,اال انيما حصموا في النياية عمى ولد سمي (اسحؽ),
والذي انجب كؿ مف عيسو ويعقوب.

يعقوب (وابنه يوسف)
كاف ليعقوب ,والذي غير اهلل اسمو فيما بعد الى اسرائيؿ ,اثني
عشر ولدا .وكاف يوسؼ (وىو مف صغارىـ) المفضؿ لدى
يعقوب ,مما اصاب اخوتو بالغيرة .وعندما جاءتيـ الفرصة
باعوا يوسؼ لبعض تجار العبيد الذيف كانوا في طريقيـ الى
مصر .وبعد سمسمة مف االحداث التي ارتفع خبلليا يوسؼ الى
منصب قيادة وسمطة ,تنبا يوسؼ (بإرشاد مف اهلل) انو ستاتي
س بع سنيف مف الحصاد الوفير تمييا سبع اخرى مف القحط
والمجاعة.
ونتيجة لذلؾ كمؼ الفرعوف (وىو ممؾ مصر) يوسؼ ببناء
المخازف لخزف القمح خبلؿ سنيف الخير لبلستعداد لمسنيف
العصيبة التي كانت لتتبعيا ,والتي اناط الفرعوف بيوسؼ فييا
مسؤولية توزيع القمح بيف الناس.
ولـ تأتي المجاعة عمى المصرييف فحسب بؿ اتت عمى سكاف
االراضي المجاورة ايضا ,وعندما سمع يعقوب (ابو يوسؼ)
بوفرة القمح في مصر ارسؿ اوالده ليشتروا بعضا منو إلطعاـ

عائمتو الكبيرة واالخذة باالزدياد .ولما وصؿ االخوة الى مصر
و اروا يوسؼ لـ يعرفوا انو اخوىـ ,اال اف يوسؼ عرفيـ ولـ
يكف يحمؿ اي ضغينة تجاىيـ ,فقد كاف يعرؼ اف كؿ ذلؾ
حصؿ ليخدـ غرض اهلل .وفي النياية اظير يوسؼ نفسو
إلخوتو وسرعاف ما فرح بمـ شممو مع ابيو .وبسبب كوف
المجاعة ال تزاؿ تضرب االرض اقنع يوسؼ اباه باف ينتقؿ ىو
وعائمتو الى العيش في مصر حيث يمكنو تمبية احتياجاتيـ.
وبعد وفاة يوسؼ واخوتو ,تكاثر اوالد يعقوب (بنو اسرائيؿ)
بشدة ,حيث تجاوزوا المئات مف االالؼ مما اقمؽ حكاـ مصر
الذيف قرروا استعبادىـ لمسيطرة عمييـ مخافة اف يتغمب
االسرائيميوف عمييـ.
وىكذا تحوؿ االسرائيميوف الى عبيد وظموا عمى تمؾ الحاؿ
ألربعمئة سنة .وعندما امعف المصريوف في ظمميـ صرخ بنو
اسرائيؿ الى اهلل طمبا لمنجدة ,فسمع اهلل صراخيـ واستجاب ليـ
باف ارسؿ موسى ليخبر الفرعوف "اطمؽ شعبي!"

ولـ يشأ الفرعوف اف يطمقيـ في بادئ االمر اال انو اضطر
عمى الموافقة في النياية بعد اف ضرب اهلل المصرييف بعشر
كوارث .ثـ غير الفرعوف رايو بعد اف اطمؽ االسرائيمييف وارسؿ
جيشو الستعادتيـ.
وفرؽ اهلل البحر االحمر ليساعد شعبو عمى العبور عمى ارض
ّ
يابسة الى الجية االخرى ,واعاد المياه لحالتيا الطبيعية لدى

قياـ المصرييف باتباعيـ واغرؽ كؿ جنودىـ.
وبإمكانؾ اف تق ار المزيد عف تمؾ االحداث العجيبة في سفر
الخروج.
الوصايا العشر
ولدى تجواؿ بني اسرائيؿ المحرريف في البرية اعطى اهلل
لموسى لوحي حجر كتب عمييما الوصايا العشر ,واعطى اهلل
لموسى عددا اخر مف التشريعات واالعياد التذكارية وانظمة
الذبائح والطقوس التي كاف عمى بني اسرائيؿ اطاعتيا والعمؿ
بيا في ذلؾ الوقت ,اال انيـ لـ يطيعوا تمؾ الشرائع بصورة
كاممة طواؿ الوقت ,اذ لـ يكونوا سوى بش ار مثنا! وكاف تقديـ

الذبائح ىو الوسيمة التي امرىـ اهلل مف خبلليا طمب مغفرتو,
رغـ اف تقديـ الذبائح مف الحيوانات لـ يكف بوسعو اف يزيؿ
خطاياىـ.
ثـ اف بني اسرائيؿ نالوا ارضيـ الخاصة بيـ التي استقروا بيا
بحسب عشائرىـ ,والتي اصبحت (مممكة اسرائيؿ) .وبعد
بضعة سنيف حدث صدع في تمؾ العائمة.
مممكة يهوذا
انفصمت القبائؿ الشمالية العشرة عف القبيمتيف الجنوبيتيف اي
ييوذا وبنياميف* واصبح االتحاد الجنوبي يعرؼ بمممكة ييوذا.
وكانت اورشميـ تقع في ذلؾ القسـ الجنوبي .ومف مممكة ييوذا
تمؾ (اي الييود) جاء يسوع فيما بعد.
*لـ تستمـ قبيمة (الوي) والتي انحدر منيا البلويوف ارض خاصة بيا ,الف
ابنائيا كانوا كينة مختصيف بتقديـ الذبائح لكؿ الشعب .وليتمكنوا مف القياـ
بعمميـ كاف عمييـ اف يتشتتوا عبر اراضي القبائؿ االخرى .وبمرور الزمف
اصبح حضور ىؤالء الناس المتدينوف متربطا بصور اكثر بمممكة ييوذا

وبمرور الوقت تخمى شعب اهلل عنو وابتدأوا بعبادة اصناـ
واليو غريبة ,مما حدا بو اف يسمح لمبابمييف باقتيادىـ الى
السبي والى تدمير الييكؿ.
ثـ سمح لمييود بالعودة الى االرض المقدسة والى اورشميـ
بعد اف امضوا سبعيف سنة في بابؿ ,ليتمكنوا مف اعادة
بناء الييكؿ والمدينة ,بروح ال تخموا مف الطاعة المتجددة.
ونتيجة لذلؾ توقفوا عف عبادة االصناـ وااللية الغريبة
والتزموا بشدة بالشريعة مخافة اف يعودوا لمخطية ,الى درجة
انيـ تحولوا الى متشدديف ومتعصبيف في حفظ القوانيف .بؿ
انيـ فقدوا الصورة الكاممة مف شدة تمسكيـ بالقوانيف,
وتسبب جيميـ ىذا باف يصطدموا حتى مع يسوع ابف اهلل
نفسو.

الفصل الخامس :يسوع
ولما حاف الوقت ,ولدت العذراء مريـ يسوع ,وكاف الروح القدس
(وىو اهلل ايضا) اباه الحقيقي ,وبالتالي فاف يسوع ىو ابف اهلل,
وفي نفس الوقت فيو "ابف االنساف".
لـ يبدا يسوع خدمتو فعميا حتى بمغ الثبلثيف مف عمره ,مبتدئا
رحمة استرداد العبلقة بيف اهلل واالنساف ,عمى الرغـ مف انو
اذىؿ عمماء الكتاب المقدس بمعرفتو حينما كاف في الثانية
عشرة .وبالرغـ مف اف العيد القديـ قد تنبا بمجيء المسيح
المخمص ,لـ يعترؼ رجاؿ الديف الذيف عاصروا يسوع بانو
كاف ىو المسيح ,بؿ نظروا اليو عمى انو مثير المشاكؿ الذي
يتحدى معتقداتيـ الدينية التي لطالما تمسكوا بيا .ففي نظرىـ
كاف يسوع مسببا لممتاعب وكاف ينبغي ايقافو بكؿ ثمف.
وقد كانت نظرتيـ اليو صائبة في بعض جوانبيا ,فيسوع كاف
فعبل مثير لممشاكؿ ليؤالء الذيف اىتموا بممارسة االنظمة
والطقوس الدينية اكثر مف اىتماميـ بإبداء المحبة هلل ولمبشر.

لقد كاف مثي ار لممشاكؿ عمى كؿ مف تجبر وادعى انو اكثر ب ار
مف االخريف وسعى الى فرض بره عمييـ بدال مف تشجيعيـ
وتعزيتيـ واحداث التغييرات االيجابية في حياتيـ.
وقد اختمفت حياة يسوع ورسالتو اختبلفا جذريا عف كؿ ما
سبقيا الى درجة انو غير مجرى العالـ.
فبدال مف اف يعمّـ مبدا "عيف بعيف وسف بسف ",عمّـ قائبل "مف
لطمؾ عمى خدؾ األيمف ,فأدر لو الخد اآلخر" (متى .)1::0
وبدال مف اف يعمـ "تحب قريبؾ وتبغض عدوؾ ",عمـ قائبل
"أحبوا أعداءكـ ,وصموا ألجؿ الذيف يسيئوف إليكـ
ويضطيدونكـ" (متى .):::0
وبدال مف اف يتفاخر ببره اماـ الناس ,عمـ يسوع اف "مف أراد
أف يصير عظيما بينكـ ,فميكف لكـ خادما" (متى .)6::61
وامف يسوع وعمـ ما عرؼ فيما بعد بالقاعدة الذىبية ,والتي ىي
"كؿ ما تريدوف أف يعاممكـ الناس بو ,فعامموىـ أنتـ بو أيضا"
(متى .)36:1

وقد كاف يسوع متواضعا وعمـ تبلميذه عمى التواضع ,وعمميـ
اف ال يتحيزوا بمعامبلتيـ بؿ اف يعامموا الفقراء بنفس المحبة
واالحتراـ الذي يعامموف بو االغنياء (يعقوب .)1:6
وكاف دائما مستعدا لخدمة االخريف وعمـ تبلميذه "أال يقدر
نفسو تقدي ار يفوؽ حقو" بؿ "ليعتبر كؿ واحد منكـ غيره أفضؿ
كثي ار مف نفسو" (رومية  ,1:36فيمبي .)1:6
ولـ يمارس يسوع دينو محاوال لفت نظر االخريف الى مدى بره,
اذ كاف ىدفو ىو البحث عف اليالكيف وتخميصيـ وتمجيد ابيو
الذي في السماوات (متى  ,3::لوقا  ,31:3:يوحنا
.)31:3:
لقد بيف يسوع في حياتو وتعاليمو اف اهلل يريد ما ىو اكثر مف
الرغبة في اطاعة مجموعة مف القوانيف ,فيو يريد قموبنا
ومحبتنا لو ولمبشر ,وعندىا فقط يمكننا اف نحيا حياة فضمى.
وفي نياية االمر وكما تنبئ بحدوثو مف قبؿ قاـ رجاؿ الديف
بقتمو باف سمروه عمى الصميب حينما كاف في الثالثة والثبلثيف,
ولكي يتأكدوا مف موتو طعنوا جنبو بحربة نزؼ بسببيا حيف
كاف ال يزاؿ معمقا عمى الصميب.

تأمؿ في ذلؾ :فالرجاؿ االكثر تدينا في وقت يسوع (وىـ الذيف
كاف يفترض بيـ انتظار مجيء المسيح) ىـ الذيف انتيى بيـ
االمر الى صمبو.
وىذا يعني اف الشخص ليس بالضرورة تقيا او با ار لمجرد كونو
متدينا .عمينا اف ال ننسى ذلؾ فالحاؿ ال يزاؿ كما ىو اليوـ.
وبعد موت يسوع قاموا بتكفينو ووضعو في قبر ,اال اف القصة
لـ تتوقؼ عند ذلؾ :فيسوع قاـ مف موتو بعد ثبلثة اياـ ,ثـ
ظير الى تبلميذه والى ما يزيد عف خمسمئة شخص.
ثـ صعد يسوع الى السماء بعد اربعيف يوما ليعد مكانا لمف
يؤمف بو.

الفصل السادس :الخالص
تحدث يسوع مع رسمو (وىـ الذيف اختارىـ وكمفيـ بتنفيذ عممو)
قبؿ عودتو الى السماء ,قائبل ليـ اف يذىبوا الى اورشميـ
وينتظروا ىناؾ .وبينما كانوا ينتظروف حؿ عمييـ الروح القدس
واعطاىـ القوة لعمؿ المعجزات والتحدث بمغات لـ يدرسوىا مف
قبؿ لكي يبشروا بيسوع وكنيستو .واثناء تمؾ الحادثة العجيبة
تحدث بطرس (وىو احد الرسؿ) الى الجموع مخبرىـ بكؿ ما
قد حدث وكيؼ اف الذي صمبوه لـ يكف اال يسوع ابف اهلل.
ويخبرنا الكتاب المقدس عف ما حدث بعد ذلؾ ,اذ اف بطرس
قاؿ لمجموع:
"فميعمـ يقينا بنو إسرائيؿ جميعا ,أف اهلل قد جعؿ يسوع ,ىذا
الذي صمبتموه أنتـ ,ربا ومسيحا! فمما سمع الحاضروف ىذا
الكبلـ ,وخزتيـ قموبيـ ,فسألوا بطرس وباقي الرسؿ« :ماذا
نعمؿ أييا اإلخوة؟» أجابيـ بطرس« :توبوا ,وليتعمد كؿ واحد
منكـ باسـ يسوع المسيح ,فيغفر اهلل خطاياكـ وتنالوا ىبة الروح
القدس ,ألف الوعد ىو لكـ وألوالدكـ ولمبعيديف جميعا ,ينالو كؿ

مف يدعوه الرب إلينا!» ثـ شيد بطرس لمحاضريف ووعظيـ
بكبلـ كثير آخر ,قائبل« :اخمصوا مف ىذا الجيؿ المنحرؼ!»
فالذيف قبموا كبلمو منيـ تعمدوا .وانضـ في ذلؾ اليوـ نحو
ثبلثة آالؼ نفس( ".اعماؿ .):3-1::6
بداية الكنيسة
كاف ىذا الحدث في واقع االمر بداية الكنيسة ,حيث اضاؼ
اهلل اسماء االنفس الثبلثة االؼ الى كتاب الحياة.
اال اف الحدث االوسع واالىـ كاف ىو اف االنساف قد تـ تبريره
واسترداده الى اهلل.
عمى الرغـ مف اننا لـ نكف موجوديف لدى انفصاؿ ادـ وحواء
عف اهلل وال عندما صمب يسوع ,فاف الحقيقة ىي اننا مذنبيف
باالنفصاؿ عف اهلل حينما نخطأ في ىذا اليوـ كما ىي الحاؿ
في تمؾ االزمنة .يؤكد الكتاب المقدس اننا كمنا مذنبوف
بالخطية ,اال اف الكتاب ايضا يقوؿ اف لدى كؿ منا الفرصة
لكي نسترد الى اهلل—وذلؾ باف نصبح مسيحييف وبالتالي ابناء
اهلل.

كيف تصبح مسيحيا؟
لكي تصبح مسيحيا عميؾ اف تؤمف وتعترؼ باف يسوع ىو
المسيح ابف اهلل (رومية  ,)31-::31واف تتوب عف خطاياؾ
(اي تتحوؿ عنيا) ,واف تتعمد باسـ االب واالبف والروح القدس
لمغفرة الخطايا .وعند ذلؾ فانؾ سوؼ تناؿ عطية الروح القدس
وسيضيفؾ اهلل الى الكنيسة (اعماؿ الرسؿ  .):3-1::6االمر
ىو بتمؾ السيولة والبساطة.
متى يمكنك ان تصبح مسيحيا؟
يتردد البعض في اف يصبح مسيحيا لكونيـ يشعروف انيـ ال
يعرفوف ما يكفي مف تعاليـ الكتاب المقدس ,فيـ يعتقدوف اف
عمييـ االنتظار اوال حتى يتعمموا ما يكفي.
اال اف الحقيقة ىي اف معظـ المعموديات في الكتاب المقدس
قد تمت بعد القميؿ مف التعميـ (عادة بعد عظة واحدة) .يشير
الكتاب المقدس الى المسيحييف الجدد بكونيـ "أطفاؿ مولوديف
حديثا" ,ويخبرىـ اف يشوقوا "إلى المبف الروحي النقي لكي تنموا
بو" (بطرس االولى .)6:6

وكما ىو الحاؿ مع االطفاؿ المولوديف حديثا فاف اغمب التعميـ
والنمو يحدث بعد الوالدة (او المعمودية في ىذه الحالة) ال
قبميا .كؿ ما عميؾ ىو اف تعرؼ االمور االساسية في الكتاب
المقدس عف يسوع كما ورد ذكرىا ىنا وتؤمف بيا.
ويتردد البعض في اف يصبحوا مسيحييف النيـ يشعروف انيـ
ليسوا جيديف بما يكفي ,ويريدوف االنتظار حتى يتحكموا
بحياتيـ بصورة افضؿ قبؿ اف يتخذوا تمؾ الخطوة الجبارة .وىذا
كمو تفكير حسف ,اال انو يدؿ عمى انيـ لـ يفيموا الفكرة.
فالحقيقة ىي انيـ سوؼ لف يكونوف جيديف بما يكفي ميما
حاولوا ,ويعني ذلؾ انيـ ينتظروف المستحيؿ النيـ لف يكونوا
جيديف بصورة كاممة تؤىميـ لمخبلص والذىاب الى السماء
بمجيودىـ الشخصي حتى لو حاولوا وانتظروا مميوف سنة ,فيذا
ال يحدث اال بنعمة اهلل.
اف جؿ الفكرة ىي اف يسوع يحبؾ الى الحد الذي تطوع معو
لممجيء والموت مكانؾ انت ,وعندما تؤمف وتتوب وتعترؼ
وتتعمد فاف خطاياؾ تصبح خطاياه ىو ,ويصبح بره برؾ انت.

والمعمودية (اي النزوؿ واالنغمار في الماء والقياـ مجددا) ىي
تعبير عف االيماف يرمز الى موت نفسؾ القديمة الشريرة ودفنيا
وقيامة نفسؾ البارة الجديدة .فانت تتطير بدـ يسوع ,ومف ذلؾ
اليوـ فصاعدا سيستمر ىذا الدـ الذي افتداؾ بغسؿ خطاياؾ.
تحدثنا قبؿ قميؿ عف نعمة اهلل ,ونحتاج الى المزيد مف الحديث
عنيا وعف رحمة اهلل ,لكوف ىذيف االمريف في غاية االىمية.

الفصل السابع :النعمة والرحمة
النعمة
مستحؽ) ,وتعني اف اهلل يعطينا
تعني النعمة (الفضؿ الغير
َ

ىدية (الحياة االبدية) ال نستحقيا وال يمكننا اف نكسبيا ,فيي

ىدية مجانية يعطييا لمف يختاروف اف يؤمنوا بو.
ولكوننا ال يمكننا اكتساب تمؾ اليدية التي مف اهلل فعمينا دائما
اف نرجع الفضؿ الى اهلل بتسبيحو لقيامو بتخميصنا.
وىذا ليس بسبب اف اهلل ىو بحاجة الى التسبيح والتمجيد ,فيو
اهلل! بؿ اف السبب ىو اف اهلل خالقنا يعمـ اننا ال يمكننا اف نحيا
ممئ الحياة بالمحبة والسبلـ ما لـ نكف متواضعيف شاكريف لو
عمى كؿ بركاتنا .فنحف نيدـ كؿ ما مف شانو اف يجمب لنا
السعادة الحقيقية لو اصابنا الغرور بسبب اعتقادنا بعظمتنا
الشخصية.

الرحمة
والوجو االخر لعممة النعمة تمؾ ىو الرحمة .تعني النعمة
الحصوؿ عمى ما ال نستحقو ,بينما تعني الرحمة اف اهلل ال
يعطينا ما نستحقو ,والذي ىو العقاب االبدي واالنفصاؿ عنو.
عندما مات يسوع لنا انو اخذ خطايانا واصبح ىو خطية
ألجمنا ,فقد اخذ ما لـ يستحؽ لكي يحررنا منيا ,وعندما قاـ
مف االموات تغمب عمى الشيطاف وانتصر الى االبد.
واالف فاف الفرصة متاحة لنا لننضـ اليو في ىذا النصر ,وكؿ
ما عمينا فعمو في المقابؿ ىو اف نؤمف بو ونعترؼ باسمو
ونتوب عف خطايانا وندفف معو بالمعمودية ونقوـ ثانية في
حياة جديدة .وانت جزء مف كؿ ذلؾ ,فالفرصة متاحة امامؾ
انت ايضا لكي تكوف مف ابناء اهلل فبل تفوتؾ تمؾ الفرصة.
لقد مات حقا ألجمؾ ,وىو حقا يحبؾ كما انت .اقبؿ نعمتو
ورحمتو وكف خميقة جديدة فيو!
اذا كنت راغبا ومستعدا اف تخطو تمؾ الخطوة الميمة فاتصؿ
بمف يمكنو تحقيؽ ذلؾ لؾ ,وتذكر اف االمر اىـ مف اف ييمؿ!

الفصل الثامن :بعد المعمودية
ماذا االف؟ ما الذي يحدث بعد المعمودية؟ انو سؤاؿ جيد ونحف
مسروروف ألنؾ سالت ذلؾ!
لكوننا اطفاال حديثي الوالدة فإننا نحتاج الى الرعاية ,والى
عائمة ,ونحتاج الى المحبة ,وكؿ ىذه االمور ضرورية
لمساعدتنا عمى االستمرار في النمو كأبناء اهلل الى اف نصؿ
البموغ الروحي ,وتستغرؽ تمؾ العممية مدى الحياة.
ومف شبو المستحيؿ اف نقوـ بذلؾ بدوف اف نجتمع مع اولئؾ
المسيحييف الذيف يتقدموننا في النمو المسيحي ,فنحف نحتاج
الى الرعاية—وىنا يأتي دور الكنيسة.

الفصل التاسع :الكنيسة
تعني كممة الكنيسة (المجتمعوف) ,كؿ مف تتـ دعوتو لغرض
معيف ,وتستعمؿ تمؾ الكممة بمفيوميا العاـ لئلشارة الى تمؾ
الكنيسة الواحدة التي اضافؾ الرب الييا حيف تعمدت .وبصورة
اخص ,نستخدـ كممة (الكنيسة) ايضا عند الحديث عف
مجموع ات اصغر مف المؤمنيف ,اي مجامع لمتبلميذ الذيف
يمتقوف في مكاف ما لتشجيع بعضيـ البعض ولدراسة ما يتعمؽ
باهلل وكيفية السير في الحياة المسيحية .ويطمؽ البعض احيانا
كممة (الكنيسة) عمى بناية االجتماع ,اال اف ذلؾ ليس تعبي ار
دقيقا ,بؿ اف تمؾ البناية ىي (بناية الكنيسة) ,فالكنيسة الحقيقية
ىي الناس ,اي التبلميذ المسيحييف.
ايجاد (الكنيسة المناسبة)
مف الميـ لنا نحف المسيحييف الجدد اف نجد كنيسة تمتمؾ
القمب والروح الصادقيف مع اهلل ,وعمينا اخذ بعض االشياء
بنظر االعتبار في بحثنا ىذا.

عميؾ اوال اف تتذكر ما تحدثنا عنو مف قبؿ ,فمجرد كوف
الشخص متدينا ال يعني انو عمى حؽ ,ضع في بالؾ دائما اف
تمؾ ىي احدى حقائؽ الحياة.
ثانيا ,وكما اف ىناؾ عوائؿ مريضة تربي اطفاليا بما يجعؿ
منيـ مريضيف عند البموغ ,ىناؾ عوائؿ كنسية مريضة روحيا
تربي ابناءىا ليصبحوا مثميا في المرض الروحي .عميؾ اف
تتجنب تمؾ العوائؿ بكؿ ثمف.
بدال مف ذلؾ قـ بإيجاد الكنيسة الصحيحة روحيا ,كنيسة ممؤىا
المحبة والعناية وتساعدؾ عمى اف تكوف اقرب الى شخص
المسيح كؿ اسبوع ,وتشحف بطاريتؾ بدال مف اف تستنزفيا.
وال يعني ىذا انؾ ستجد كنيسة خالية تماما مف المشاكؿ,
فيناؾ ما ىو سمبي وما ىو ايجابي لدى كؿ مجموعة مف
الناس ,وىناؾ اناس رائعوف محبوف في معظـ الكنائس ,لذا
عميؾ اف تجد الكنيسة التي تساعدؾ اكثر في التغذية واشباع
حاجاتؾ الروحية ومساعدتؾ عمى النمو.

كيؼ تجد الكنيسة التي ترضي اهلل؟ لنبحث عف الجواب في
الكتاب المقدس.
المحبة
يقوؿ الكتاب المقدس" :بيذا يعرؼ الجميع أنكـ تبلميذي :إف
كنتـ تحبوف بعضكـ بعضا" (يوحنا  ,)10:31ويقوؿ يسوع في
موضع اخر اف اعظـ وصية ىي "أحب الرب إليؾ بكؿ قمبؾ
وكؿ نفسؾ وكؿ فكرؾ! والثانية مثميا :أحب قريبؾ كنفسؾ!"
(متى  .):1-11:66وبحسب تمؾ اآليات فاف اوؿ ما عميؾ
البحث عنو في الكنيسة ىو محبة المؤمنيف هلل ولبعضيـ
البعض (بمف فييـ انت).
واف بدوا غير ودوديف وال يتقربوف منؾ ومتعاليف يريدوف التحكـ
بؾ ,فانت في المكاف الخطأ ال محالة .اف كنت ال ترى المحبة
وتستشعرىا ,استمر في البحث.
دراسة الكتاب المقدس
وعميؾ ايضا اف تبحث عف كنيسة يجتيد اعضاؤىا في دراسة
كممة اهلل (الكتاب المقدس) واالعتماد عمييا في تقرير ما

يؤمنوف بو .تتحدث معظـ الكنائس بصيغة "ىذا ما يقولو
الكتاب المقدس" ,اال انيـ ال يروؾ ايف يقوؿ الكتاب المقدس
ىذا او ذاؾ.
عميؾ االلحاح في السؤاؿ "ايف يقوؿ الكتاب المقدس ذلؾ؟"
وتأكد مف الحصوؿ عمى الجواب الشافي ,فاف اخذوا بالمراوغة
او اعطاء االجوبة الغريبة ,فاف ذلؾ قد يكوف مؤش ار عمى انيـ
ال ييتموف حقا بما يقولو الكتاب المقدس مف الحقائؽ ,وربما
كاف عميؾ االستمرار في البحث.
الصالة
وثالثا عميؾ االستمرار في الصبلة الى اهلل ليرشدؾ الى
الطريؽ .والصبلة ىي الحديث مع اهلل ,شاك ار لكؿ ما عممو مف
اجمؾ وطالبا منو ىدايتؾ .اساؿ اهلل اف يعينؾ عمى ايجاد
الكنيسة التي ترضيو ,واسالو عمى ارشادؾ ومساعدتؾ عمى
النمو الشخصي ,واطمب منو الحكمة ,فاهلل يفرح عندما تطمب
منو الحكمة ,وقد وعد بتحقيؽ ىذا المطمب (يعقوب .)0:3

الروح القدس
رابعا ,استمع الى الروح القدس .ىؿ تذكر ما قالو بطرس حينما
اعتمد المسيحيوف االوائؿ؟ قاؿ ليـ (ولنا) انيـ سينالوا ىبة
الروح القدس ,يعني ذلؾ اف الروح القدس سيعطى ليـ (ولنا)
كيدية.
سيكوف الروح القدس معؾ ليرشدؾ وليعزيؾ .فاف كنت في
كنيسة ما وشعرت اف االمر ليس عمى ما يراـ ,فاف ذلؾ قد
يشير الى اف الروح يخبرؾ اف ىذا ليس ىو المكاف المناسب.
فالكنيسة المناسبة لف تشعرؾ باي ضيؽ او عدـ راحة ,بؿ انيا
ستوحي اليؾ باف تبحث عف مشيئة اهلل وتحدث الفرؽ في حياة
مف ىـ حولؾ .فاف لـ تختبر ذلؾ التشجيع فاستمر في البحث,
اذ انؾ لـ تصؿ المكاف الصحيح بعد.
وبمرور الزمف ومع االصرار والصبلة ستجد الحالة الصحيحة
وستشعر حينيا وكأنؾ في بيتؾ.

ايجاد المعمم
ونشجعؾ ايضا عمى البحث عف معمـ تثؽ فيو وتحترمو لممثاؿ
الذي يرسمو لؾ .اختر شخصا تعجب بو وبمحبتو وبحنانو
وبسعيو المستمر لمنمو في تغذية الرب وتأديبو ,واف لـ يخطر
احد عمى بالؾ حتى االف فكر في مف اعطاؾ ىذا الكتاب ,او
بشخص يشيرؾ ىو اليو.
التكنولوجيا الحديثة
وقد تفكر في استخداـ التكنولوجيا الحديثة لتسييؿ عممية
نموؾ ,فمف السيؿ التواصؿ مع المؤمنيف مف كؿ انحاء العالـ
عبر االنترنيت.
ورغـ انو ال يغنيؾ عف االلتقاء وجيا لوجو مع مجموعة رائعة
مف المسيحييف ,فقد يكوف التواصؿ مع االخريف عبر االنترنيت
لمدراسة معيـ والتعمـ منيـ بركة عظمى لؾ اف قمت بذلؾ
بحكمة .وىناؾ الكثير مف المراجع الدراسية المتوفرة ايضا عمى
االنترنيت ,قد تفكر في اعتبار ذلؾ.

قم بالتغيير
وغير حياة مف ىـ حولؾ .انت لست
واخيرا ,انيض واخرج ّ

مضط ار الى االنتظار لمتغيير ,اذ اف مف اكفا مبشري االنجيؿ

ىـ الذيف لـ يختبروا فرحة غسؿ خطاياىـ اال مؤخرا .واف لـ
تكف تعمـ ما الذي عميؾ اف تقولو ,يمكنؾ اف تعطي ىذا
الكتاب.
ال تتردد! شارؾ اخبار يسوع المسيح السارة مع االخريف ,ثـ
اعمؿ عمى اف تكوف معمما لمف ىـ قريبيف منؾ ,فذلؾ سيكوف
مف اىـ تجارب حياتؾ واكثرىا اثمارا.
وعميؾ دائما وابدا اف تعطي المجد هلل .ليباركؾ اهلل بكؿ بركة
ما دمت تسعى لتحقيؽ مشيئتو!

الفصل العاشر :البركة
نرجو اف يكوف ىذا الكتاب بركة في حياتؾ ,ويسرنا اف نستقبؿ
اراءكـ ومقترحاتكـ لمساعدتنا عمى تطويره .تجدوف كيفية
االتصاؿ بنا في ظير الكتاب.
ويسرنا ايضا اف نصمي لؾ باسمؾ شخصيا اذا لمست رسالة
ىذا الكتاب حياتؾ ,ونرجو منؾ اعبلمنا اذا ما اصبحت
مسيحيا وصرت احد اخواننا او اخواتنا في المسيح لكي يمكننا
اف نرفع اسمؾ في الصبلة ألبينا السماوي ,ويفرحنا اف نشكره
عمى جعمؾ فردا مف عائمتنا والتي ىي عائمتو.
ونرجو ايضا اعبلمنا فيما اذا قد تجدد ايمانؾ وانتعش بحيوية
جديدة برسالة الرجاء ىذه لكي يمكننا اف نرفع صبلة الفرح
والشكر معؾ وألجمؾ.
واف كانت لديؾ قصة ما ,نتمنى اف تشاركيا معنا ,الف ذلؾ
سيكوف بركة لنا .واف كاف لديؾ اي سؤاؿ عف اي شيء
مكتوب في ىذا الكتاب ,او اف رغبت في االتصاؿ بنا ألي
سبب ,نرجو منؾ اف تعممنا وسيسرنا حينيا اجابتؾ.

ساعدنا عمى نشر االخبار السارة!
كاف اخر ما اوصى بو المسيح تبلميذه ىو "فاذىبوا إذف,
وتممذوا جميع األمـ ,وعمدوىـ باسـ اآلب واالبف والروح
القدس؛ وعمموىـ أف يعمموا بكؿ ما أوصيتكـ بو .وىا أنا معكـ
كؿ األياـ إلى انتياء الزماف!" (متى  ,)61-3::6:وتدعى
ىذه الوصية بالوصية العظمى ,ونحف نأخذىا في غاية الجدية,
بؿ اف ىذا الكتاب ىو امتثاؿ ليا .ندعوؾ اف تنضـ الينا في
جيودنا لتوفير ىذا الكتاب ألصدقائؾ وعائمتؾ وزمبلئؾ
وزبائنؾ وعائمتؾ الكنسية.
كتب مجانية
لتسييؿ توزيع ىذه الكتب التي تغير الحياة ,قمنا بتوفيرىا لؾ
مجانا ما دمنا نمتمؾ الموارد البلزمة.
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