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 أرجو قراءة اآلتي: -رسالة البشارة

ِْا يِف  1:1 تكوين قدلدا ِ بْدَب َد ِسِا ُها  َد ا َد و ِ تا اد َب ِْد َد  

ْدا ْدناا 3:23 َََية ي َِ ِ ْدَبا ِ بيد َه ْ َد َب مههبا اد َد َندا  َداِيزه َدنبا  لِا 
ا ْهقَه َد َها  يجِ َد  . ُدا يه

هبا 8:34 يوحنا اْداه لاا» :يدتهَسها اديد لاا ِ بحد قها ِ بحد َه نبا َِّناا : دمههبا اْد َد تدِمرها  َب يَدةدا يد َِ َد ْبََِا يدمهَنها ِ ب َد ا   . داد

 

تكون بال معنى وال هدف. والنتيجة )الثمن  خلقنا هللا ولكننا ال نعرفه و انفصلنا عنه بسبب طبيعتنا المخطئة. إن حياتنا من غير هللا

عني االنفصال عن هللا والموت الجسدي هو فساد الجسد. فإذا الذي يجب دفعه( لخطيئتنا هي الموت، روحياً وجسدياً. الموت الروحي ي

متنا في خطيتنا فسننفصل عن هللا إلى األبد وسيكون مصيرنا النار. فكيف ننقذ أنفسنا من خطايانا ونرجع إلى هللا؟ إننا ال نستطيع أن 

ستطيع أن ينقذ نفسه(. وال يستطيع اآلخرون ننقذ انفسنا ألنه غير ممكن إلنسان خاطىء أن ينقذ نفسه ) كاإلنسان الذي يغرق ال ي

إنقاذنا ألن الجميع خطاة ) إنسان يغرق ال يستطيع إنقاذ إنسان آخر يغرق، كالهما يحتاج إلى مساعدة(. نحتاج إلى إنسان بال خطية 

ال خطية في عالم )ال يغرق( إلنقاذنا من خطايانا. فقط اإلنسان الذي بال خطية هو الذي يستطيع أن ينقذنا. كيف تجد شخص ب

 ُمخطىء حيث الجميع قد أخطأوا؟  

جدا ْدناا  6:23 َََية َد يَدةِا اهيب َِ َد و ِمفدا ِ ب سه َب َد ا ِ ب َا اد َد يداجها يدِافدا ُِا ِمْدةها  ياةها ِ بحد َِ د ِتيِْا يِف ِْْد َد ْجِبدا يدتهَسدا ِ ب َد . 

َِد ْدبانها  3:16 يوحنا راا ممد تاح ِ بَدا دهدا ُها ادحد ْببدنها قداْدَدا حد ِحيَدو ِ َد ِقهدا َدا ِ مدفبا ِ ب نبا مهقُا يداب َد نها  َِ يداجها  دنها تدمهَنها ْدقبا ِِْنو يهنب ياةها ِ بحد َِ د  .ِْْد

ْدا َِّناا مدا»  1:23 َتح ِ َد و ِ بَدَب ْدقه تدِقَها تدحب َد ْبباَو  َدح ِ ب يَه َد َِيقدا  ابَه َا َِ َدبدا ُها» اديِا «! َد ». 

َُدها يدمداندا  8:23 يوحنا َد نبا ببتههباادا» : َِ سها  ا .تدحب َا نبا ادبدا اد َِ وها يد َب نبا ادببتههبا .يد َِ ادبدا .ِ بَدا دهِا مدَِد  َد ببنها  دتبسها  َِ . 

ََِِّد 1:11 َرْس َد سَا  َب ٌد ندا  َِ ِسِا  َد ا َد قها ِ تا ْببِف ادببسدا» :يدلَه و ِ ِْيره سها ِْهدا ِ بحد َب َِ َُا مهقاا ته َ َه  « !ته

مههبا يدنِنبا 8:36 يوحنا َد َا ْبنها حد َِ َندا ِ َه ي ٌِ لجِا تد ََِِا ِْا بحد َد  .ادحب

اْدنها  3:3 يوحنا ديد لاا» :يدتهَسها يدْ لاا ِ بحد قها ِ بحد َه َدا َدا : دهدا اْد ِمبهنها ادحد َب ي ادنبا يه َد قدمهَسدا يد َد ِ َدا ََِِّد ََِّاا ُِا  َه نبا  َِ َُا  ي َِ  .«يد

ا 1:12 يوحنا َا يندا اد َِ دهو ِ ا ِقَه يندا اديِا ْْد َِ ِ ِ ا بَه َد نِا ا َِ هها يدلدَبا وِْاتب اه بدحد َد لاا  َِ ادنبا يِف ِ بحد َه ي ٌِ دا يد ََد َب  ُِو اد

 

ومن أجل محبته العظيمة لنا، أرسل  ابنه الوحيد، يسوع، ليموت من أجل خطايانا. يسوع   هللا، الذي خلقنا وأحبنا كثيراً، أعطانا الحل.

لى إغراءات الشيطان للخطية. حياته أسعدت هللا في السماء. بال خطية ألنه ليس من هذا العالم، و أثناء وجوده على األرض، تغلب ع

أخذ يسوع خطايانا ومات على الصليب ألجل معاصينا. هو المنقذ لحياتنا )يسوع يقدر أن ينقذنا النه لم يكن يغرق(. فهدف موت 

باهلل. لقد أحيانا من الموت الروحي يسوع على الصليب هو دفع ثمن خطايانا، ومن ثم إبعاد الخطية عنا، واسترجاع عالقتنا المكسورة 

)االنفصال عن هللا( من خالل قوة هللا. وهذه العالقة الجديدة تُدعى الوالدة الجديدة. هذا يرجعنا إلى هدف خلقنا ووجودنا ويعطينا 

 معنى حقيقي وهدف للحياة.
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َاا  11:25 يوحنا َد َدا ادبدا» :يدتهَسها يد ةها مه َد يداجها ِ بِليدا ِ بحد َد نبا . َد َدا  َِّنبا ِْفو نداا َد اسدا  َد يدا   .يدتديدحب

بِبدا 6:9 َََية َب َدقدح ِ مد دناا يدِلينُا  و ِْْ ْد ِتي َد با ِ ب َْد َد ِيهدا  نبا اْه َِ ِِسو ْديبنِا  َد َب َسها َدا ِْد َه جَا يد َا َد سِا  ديبيدا ََِّبا ،دابِيدةَو  َب َد  ِتيداَدجَا ِ قب

قديبنِا َد َبَها   .ْد

َد ِمناا  2:24 ِ رتل َِماق نها ُدا  َد دا نبا اْد َِ ِسِا ْديبنِا  َد َب َا ِْد اسدا بداِْقا يد َب ِسو اد َب َد ا ِ  َد ِمنها مداندا يد َب سِا يه َب َد ِليدنها ادنبا ِ قب ْب تِنِا يِف يه ْبقد  !ْد

ْدا يدنِناا 14:9 َََية ِتي َد اسدا ِ ب َد َداَدا  َد َا  يجا قِا حد يجََِِا يدمهَندا ادنبا :مدَِد ْديب َدقدح تد ِسِا  َد َب ِْا ِْد يدا ِْدحب َد . 

ْداَدا 1:11 ِ رتل َِماق َد هبا  ا» : داه و اديُاد ِقيِقيَُند اَِد ِ بيد َد ندا ِ  يندا تدِلَُه َِ ا َِّ دح بداِي ِْ ا َد َِي مدَِد يدتهَسدو َِّناا ِ تا ْدا ِ ا د تُد َب َدببمههبا ِ  َِّ دح 

و ِْ ا َد َها ِ تا َه يَد ا تد بباد َِ ا  َد ،بقد َِ َدها  َه اديبته َد ِقلاَا  َد بب َه ا   «!َِّ ديباد

وت يسوع ألجل خطايانا مقبولة عند هللا في السماء؟ الدليل هو قيامة يسوع من الموت عن طريق هللا. ما هو الدليل على أن تضحية م

بالقيامة، قد أُثبِت أن يسوع قد غلب الموت )أو بطريقة أخرى، فال سلطان للموت عليه(. اآلن إذاً، ألن يسوع حي، فنستطيع نحن 

 ألنه قام، هو حي اليوم.أيضاً أن نحيا. فحياته فينا تعطينا حياة. وأيضاً 

 

لاا   5:24 يوحنا لاا ِ بحد قها ِ بحد َه نبا َِّناا  دمههبا اْد َد ْها  َد ف يدتب َِ نها مدمد َِ يهنب َد َِي  قدبِف ِْا ا تد َب يداجها  دنها تدمهَنها اد ياةهو ِ بحد َِ د َدا ِْْد َد امدهها   يِف يهحد

هِا َب و ِ بيد َِ ي َِ َِا ْدبانها ِْد ندا ِببتدلدقدا ْد َِ سِا  َب َد يداجِا َِّ دح ِ ب  .ِ بحد

نبا .ِ بْدارها ادبدا  10:9 يوحنا َد قدا  َد و ِْف َد قهخب َب قها يد َه يها يديدَب َه َب يد َد يدِيَها  َد َدح  َب َد  .ِ ب

اْدنها  14:6 يوحنا ديد َدا ادبدا» :يدتهَسها يدْ يلها مه َِ َا لُا ِ  ِ بحد َد يداجها  ِ بحد َد ََا يدْبتِف َدا .  .ِْف ََِّاا ِ رِا َِّ دح ادحد

ندا : دمههبا ْهقبسها ِ َِ هدا  8:24 يوحنا َتَه َه تد و يِف تد ايدامههب َد َد ِ  دهبا ََِِّد ْدبامههبا  بَه َِ دبجِف تهنب و ادبدا ِْْ َد ندا مه َتَه َه ايدامههبا يِف تد َد َد ». 

َد ديبيدا 4:12 ِ رتل َِماق َُا  دحد دِا ِْْ َِ يب ِد و  مدخه َد سدا  ديبيدا ََِّبا ِ ب ِْا تدحب ا َد هَا ِ تا َها ِتب َد نها ا َد َِا ُها ْدَا قهخدا ادنبا يدِيرها ِْنِا ِ قبْدبد َب  «!بد

نبا مهقاا يدنِناا» 10:13 َََية َد َهَ  هِا يدَب رجِا ِْاتب َا قهخها ِ  َب  .«يد

قها ِ بِمتداردا ْدناا 10:11 َََية نبا مهقُا» :يدلَه َد َدا  نَا مه َِ نب َه يرها َدا ِِْنو  َِ  .«يد

ببَدا يدقديبيدا 2:11 َََية َِ يُزَا ُِا   .تدحد

َُا َدِ هدا 3:22 َََية َِي ِ بِْ نها ِ ا بدحه َب َدقدح ُها يد انِا ادتداِيا  َد ِتيِْا ِْيدتهَسدا ِِ ي َد يِْا ِ ب َِ يندا ِ يد َِ
ندا ِ ا بَه َِ و َدا ََِّبا .يهنب ود َب  يد

يبسدا َِّنِا ادباهدا 10:9 َََية َد تد َب هدا ِ َِ ْجاَو ِْيدتهَسدا ُِْد َد ببسدا  َد ا َد دناا ْدقبِْهدا يِف  نها ُدا ِْْ َد دا ندا اْد َِ ِِسو  َد َب َدمخدا بِقبسدا ِْد  .ِ ب
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كيف تُمَحى خطايانا ونقبل هذه الحياة الجديدة؟ باإليمان بيسوع أنه ربنا ومخلصنا. إذا ندمنا على طرقنا الخاطئة وصرخنا ليسوع 

ليغفر لنا ويُخلصنا، سيقوم بهذا. فيسوع هو ابن هللا الذي أتى إلى العالم ليموت من أجل خطايانا. اي إنسان على األرض يضع ثقته 

بالمدينة التي  -ه سيتلقى الغفران من هللا، وسيخلص من خطاياه ) والنار( وسيقبل الحياة الجديدة من هللا. هللا ال يميز. إنه ال يتأثرفي

ن نعيش فيها، اللغة التي نتحدث بها، إذا كنا أغنياء أو فقراء، ذكوراً أو إناث، شباباً أو مسنين، أو أي اختالفات مادية أخرى. أي إنسا

 ن ويعترف بيسوع سيخلص. وفيما يلي صالة تستطيع أن تصليها إذا كنت قد قررت أن تتبع يسوع:يؤم

 

هللا اذلي يف الساموات، أ شكرك عىل ا رساكل ابنك الوحيد، يسوع، لميوت من أ جل خطاايي حيت ميكن أ ن أ خلص وتكون يل حياة جديدة  

 أ ممن بسسوع وابلل بسسوع ر ي ولخل.ي. ساعد ي وارشد ي أ حيا حياة سكرك يف ذه  ايحااة من السامء. أ ان اندم عىل طريق وأ طلب املغفرة خلطاايي. أ ان

 اجلديدة اليت أ عطاتين ا ايذا. أ مني

 

إذا كنت قد صليت الصالة السابقة، اطلب من هللا أن يريك كنيسة لكي تذهب إليها. كلم هللا في الصالة بانتظام وسيتحدث هللا معك. 

فسيرشدك. فهو يحبك وسيرعاك. تستطيع أن تثق به. فهو ال يخذل من يثق به. فاهلل هو إله صالح. يمكن الوثوق استمع إلى صوت هللا. 

به. تستطيع أن تعتمد عليه في حياتك. ضع احتياجاتك أمامه. هو يرعاك ويباركك. قال هللا، " ال أهملك وال أتركك". ثق باهلل. كن 

 ُمبارك بيسوع.

 .هناام، بدءاً من انجيل يوحنا. لمزيد من مصادر االنترنت، اضغط أقرأ الكتاب المقدس بانتظ
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