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العجيبةُ الروحيَّةُ األُولَى في الدُّنيا
ال ُخ َّ
طة األَع َظم في العالم
ب الدُّنيا السبع القديمة ،مثل أهرا ُم
يُخ ِب ُرنا التاري ُخ والموسوعاتُ العالميةُ عن عجائ ِ
الفراعنة في مصر ،ومنارة اإلسكندريَّة ،والجنائن ال ُمعلَّقة في بابل .ويُخ ِب ُرنا التاري ُخ أيضا ً
تاب ال ُمقدَّس
ب الدُّنيا السبع الحديثة ،وعن عجائب الدُّنيا السبع الطبيعية .أما ال ِك ُ
عن عجائ ِ
فيُخ ِب ُرنا َّ
عجائب الدُّنيا السبع الروحية.
عجائب الدُنيا السبع الحقيقيَّة هي
أن
ُ
َ
العجيبةُ الروحية األولى في الدُّنيا هي ال ُخ َّ
طة األعظم في العالمَّ .
إن الذين يُراقِبُونَ
يحتارونَ من ال ُخ َّ
طة العجيبَة وال ِنّظام
هذا العالم بواسطة التليسكوب أو الميكروسكوب
ُ
عالمنا .فال ُخ َّ
طةُ وال ِنّظام اللذين نرا ُهما في األُمور الكبيرة والصغيرة في هذا
ال ُمد ِهش في
ِ
ظ ُر إلى ال ُخ َّ
العالم ُهما رائ َعين ،جميلين ،و ُمعقَّ َدين .فعن َدما تن ُ
طة العجيبة في العالم الكبير الذي
تراهُ من ِخالل التليسكوب وفي العالم الصغير الذي تَراهُ من ِخال ِل الميكروسكوب ،سيُع ِو ُز َك
صدفة ،أكثر مما سيُع ِو ُز َك من اإليمان لتعت ِقد أن
من اإليمان لكي تعت ِقد أن هذا العالم ُوج َد بال ُ
عالمنا .إن أه َل اإليمان يعت ِقدُونَ أن ال ُخ َّ
طةَ العجيبة التي
ناك ُمهندِسا ً وخا ِلقا ً ل ُك ِّل ما نراهُ في
ُه َ
ِ
الح ُ
ظها في هذا العالَم هي بمثاب ِة توقِيعِ الل ِه المكتوب على لوح ِة خليقتِه.
نُ ِ
َّ
ِس وخا ِل ُق هذا العالم ،وخالقي وخا ِلقُك .ومن اإلنسجام مع طبيع ِة الله
إن اللهَ هو ُمهند ُ
ط ِط العالم ،ال ُخ َّ
ؤمنَ أن لل ِه قصدا ً ُمتع َّمدا ً من ُك ِّل ما ي ِ ّ
طة ُ
ُخط ُ
ط لهُ ويخلُقُه .وبين ُك ِّل ُخ َ
أن نُ ِ
ظم هي ال ُخ َّ
األع َ
تعريف القاموس
فردِه .إن
طةُ الفريدة التي وض َعها اللهُ ل َحياةِ ُك ِّل
إنسان ِب ُم َ
ٍ
َ
لكلمة "نفس" هو :الفرا َدة ،أو فرديَّةُ
ب
شخص ما التي تُم ِيّ ُزهُ عن ُك ِّل
ٍ
ٍ
شخص آخر ".في الكتا ِ
ُ
العالم ُكلَّهُ
اإلنسان لو َر ِب َح
سؤالين التاليين" :ما ينت َ ِف ُع
يطر ُح الربُّ يسوعُ المسيح ال ُّ
ال ُمقدَّسَ ،
َ
ُ
اإلنسان فِدا ًء عن نف ِسه؟" لقد خلَقَنا اللهُ القَدِير ذوي فَ َرادةٍ ت ُم ِيّ ُز
ُعطي
سه؟ أو ماذا ي ِ
و َخ ِس َر نف َ
ي ٍ آخر على األرض .ويُخ ِب ُرنا يسوعُ أنهُ علينا أن ال نُض ِ ّحي
ُك َّل واح ٍد منَّا عن ُك ِّل
ٍ
كائن بشر ّ
بأسره.
بنف ِسنا الحقيقيَّة أو بالهويَّة الفرديَّة ال ُمعطاة لنا من الله ،حتَّى ولو ُكنَّا سنرب ُح العالم
ِ
غز ُخ َّ
َّ
شخص من الستة ِمليارات نسمة ،الذين
طتِنا وفرديَّ ِتنا هو أن ُك َّل
ٍ
إن ِمفتا َح لُ ِ
وخصائص ِو َراثيَّةٌ
األرض اآلن ،لدي ِه َبصماتٌ فريدة ،وخامةُ صو ٍ
ت فريدة،
يعيشونَ على
ُ
ِ
أرضنا اليوم ،و ُك ُّل واح ٍد منهم لهُ بصمتُهُ
ناك ستة ِمليارات نسمة على
فريدة ) .(DNAف ُه َ
ِ
بأن لل ِه ُخ َّ
ي العميق َّ
طة فريدة ل ُك ِّل فر ٍد من الستة ِمليارات نسمة
الفَ ِري َدة .إن التصري َح ال ِكتَاب َّ
الذي يعيشون على األرض اليوم ،وكان لهُ َّ
وسوف
خطة فريدة ل ُك ٍّل من الذين عاشوا قبلَنا،
َ
يكون لهُ هكذا ُخ َّ
ُ
طة لك ٍّل ِمنَ الذين سيعيشونَ بع َدنا ،هو بمثاب ِة واحدة من عجائب الدُنيا السبع
الروحيَّة.
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العجيبةُ الروحية الثانية في الدُّنيا
اإلنفصال (أو ال َّ
طالق) األعظم في العالم
"كيف يُم ِك ُن أن يكونَ ُهناك إلهٌ ،أو نظا ٌم أو ُخ َّ
عالمنا
عالم مثل
قد تتساءلُ،
ِ
طةٌ ،ورا َء ٍ
َ
المملوء باإلنحراف ،والطالق ،والعائالت ال ُمف َّك َكة ،والجريمة ،والقتل ،واألسلحة النوويَّة
والالجئين ،وال َّ
ستعصيَة،
شغَب ،واألمراض ال ُم
الشامل ،وال ُحروب،
والبِيُولوجيَّة للدَّمار
ِ
ِ
ِ
وسائر المشا ِكل ال ُمر ِعبة وال ُمر ِبكة التي تغ ُم ُرنا؟ فإن كانَ ل َدى الله ُخ َّ
طةٌ ل ُك ِّل شيء ولك ِّل
ضى وال ُمصا َدفَة؟
فرد ،فلماذا يمتلئ عال ُمنا
َ
بذلك النوعٍ من األلم الذي يبدو ناتِجا ً عن الفو َ
تألّمون و ُمح َب ُ
ُ
ستوحدون
شوشون ومنبُوذون و ُم
ولماذا يُوج ُد في هذا العالم
ِ
كثيرون ُم ِ
طون و ُم َّ
الكتاب المقدَّس على هذه األسئلة .ولن تج َد نظرة ً أكثر واقعيَّةً للحياة،
يجيب
و ُمكتَئبُون؟"
ُ
ُ
مكان آخر ،كما ستجدُها في كلم ِة الله.
ٍ
وأجوبةً أفضل على هذه األسئلة في أ ّ
يِ
ط ِريق ٍة تتناغ ُم مع ُخ َّ
أن اللهَ يُريدُني أن أحيا ِب َ
الكتاب المقدَّس َّ
ط ِت ِه لحياتي،
ُعلّ ُمني
ُ
ي ِ
ولكن اللهَ أع َ
َّ
طاني أيضا ً ال ُح ِ ّريَّةَ باخ ِتيا ِر أو رفض العالقةَ مع الله و ُخطتَهُ ِل َحياتي .وأنا
أعيش على طريق ِتي بأنانيَّة،
أستطي ُع أن أستخد َِم هذه ال ُح ِ ّريَّة التي أعطاني إيَّاها الله لكي
َ
عن الله
فأعمل ما أشاء ،وأُع ِل ُن إستقاللي عن الله .فأنا أستطي ُع أن أ ُ ِ
طلّقَ أو ِ
أفص َل نف ِسي ِ
وعن خطتِ ِه لحياتي.
َّ
نفص َل
ار
ِ
الخاطي َء بأن ِ
إن الحقيقةَ الصعبَة أن اللهَ خلَقَنا ذوي ُح ِ ّريَّ ٍة إل ِت ّخا ِذ ال َخيَ َ
سنا عن خا ِل ِقنا وعن ُخ َّ
صال بيننا وبينَ الله اإلنفصال
أنفُ َ
طتِ ِه ِل َح َيا ِتنا ،يجع ُل من هذا اإلن ِف َ
ب الدُنيا السبع الروحية .و ُمصالحةُ هذا اإلنفصال هي
األعظم في العالم ،وواحدا ً من عجائ ِ
جوهر اإلنجيل.
ُ
تكوين ،6

إشعياء ،3 :56

يُوحنَّا ،91 :6

رومية 12،13،18 :9؛16 :6
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العجيبةُ الروحية الثالثة في الدُنيا
عضلَة األع َظم في العالم
ال ُم ِ
جوهرهُ المحبَّةُ
يتشو ُق إلى عالق ِة
الكاملَة،
إن اللهَ ال ُمعلَن في الكتاب المقدَّس ،والذي
ِ
ُ
َّ
َّ
الكامل.
وجوهرهُ العد ُل
ولكن اللهَ في الكتاب المقدَّس هو أيضا ً إلهٌ قُدُّوس،
حُبّ ٍ مع أوالدِه.
ِ
ُ
َّ
ياس الصواب
إن
ي لشخصيَّة الله ي ِ
ُعطينا ِمعيَارا ً ُمطلَقا ً نستطي ُع من ِخال ِل ِه قِ َ
َ
الوصف ال ِكتَاب َّ
عالمنا .فال مجا َل إلل ٍه ُمحبّ ٍ وقُدُّوس أن يتجاه َل اإلنفصال األع َ
ظم في العالم.
من الخطأ في
ِ
ُواجهُ اللهُ
ي
ِ
عضلَةً ما .فبطريق ٍة ما ،ي ِ
الكامل طريقةٌ ُمعيَّنة ي ِ
ُواجهُ بها ُم ِ
ولآلب السماو ّ
نرغب ُ
نحن كأه ٍل أن تكونَ لدينا
الكثير من األه ِل .فعندما
ُواج ُهها
ُ
ُ
عضلَةً ُمشا ِب َهة للتي ي ِ
ُم ِ
تمردِين المحبَّةَ والقُبول غير
تمردِين،
كيف نُظ ِه ُر ألوالدِنا ال ُم ِ ّ
عالقةُ محبَّ ٍة مع أوالدِنا ال ُم ِ ّ
َ
ئ إيما ِننا وتعليمنا ألوالدِنا عن الخط ِأ والصواب؟
المشروطين ،دونَ أن ننت ِه َك َمبا ِد َ
الكام ُل والعد ُل
كيف يست َ ِطي ُع إل ُهنا ،الذي
وبطريق ٍة ُم َما ِث َلة،
جوهر طبيع ِت ِه الحبُّ
ِ
ُ
َ
ُ
يتجاوب مع ِخد َمتِنا لهُ
ونحن في حال ِة االنفصا ِل
جوهر طبيعتِه ،أن
س ِج ٌم مع
َ
الكامل ،وهو ُمن َ
ِ
عضلَةُ األعظم في العالم ،وهي واحدة ٌ من عجائب الدنيا السبع الروحية.
عنه؟ هذه هي ال ُم ِ
تكوين ،96-8 :6

لوقا ،12-99 :95

عبرانيين ،99-5 :91

رؤيا91،11 :6
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العجيبةُ الروحيَّةُ الرابعة في الدُّنيا
اإلعال ُن األع َظم في العالم
إن اإلعالنَ األع َ
اإلعالن المبدئي في الكتاب المقدَّس ،الذي يُب ِ ّ
َّ
ُ
ش ُرنا
ظم في العالم هو
عضلَة األع َ
ظم في العالم ،وأنَّهُ دب ََّر ُمصالحةً لالنفصا ِل
بال َخ َب ِر
ّ
السار أن اللهَ وج َد حالً لل ُم ِ
ب المقدَّس اإلعالنَ األع َ
األع َ
ظم عن يسوع ،أنَّهُ
ظم في العالم!
ب الكتا ِ
فسوف تج ُد في قل ِ
َ
مات على الصليب ،كان يُق ِ ّد ُم ح َّل
مات على الصليب ،كان إبنَ الل ِه الوحيد .فعندما َ
عندما َ
للجنس
وخالص الله الوحيد
تألّم،
نحرف وال ُم ِ
ِ
َ
الل ِه الوحيد للخطيَّة في هذا العالم الشرير ال ُم ِ
البَشَري بطريق ٍة شخصيَّة.
مات يسوعُ على الصليب ،ت َّم َم
الخبر
ب ال ُمقدَّس هي
السار ،أنهُ عندما َ
ُّ
ُ
إن رسالةَ ال ِكتا ِ
اللهُ أمرا ً
مات يسوعُ على الصليب ،وض َع
ينسج ُم مع محبَّ ِته الكاملة وعد ِل ِه الكامل .فعندما َ
ِ
اللهُ على إب ِنه الحبيب الوحيد ُك َّل القصاص أو ال ِعقَاب الذي نستحقُّهُ ُ
تمردين
نحن البشر ال ُم ِ ّ
بسبب خطايانا .بهذ ِه الطريقة ،طبَّقَ اللهُ عدلَهُ وأرضاهُ .ولقد عب ََّر اللهُ بالتأكيد عن محبَّتِ ِه
ع على الصليب ،واأله ُّم من ُك ِّل شيء هو َّ
ع بموتِ ِه على
مات يسو ُ
الكاملة عندما َ
ِ
أن يسو َ
الصليب فت َح أما َمنا الطريقَ الوحيد نحو ُمصال َحتِنا عن اإلنفصال مع الله.
هذ ِه هي الطريقةَ التي عب ََّر بها يسوعُ عن جوهر وزخم إعالنِ ِه العظيم" :ألنَّهُ هكذا
تكون لهُ الحياة ُ
ُ
ُؤم ُن ب ِه بل
أحبَّ اللهُ ال َعالَم حتَّى بذ َل إبنَهُ الوحيد ،لكي ال يه ِلك ُك ُّل من ي ِ
ب يسوع المسيح العجيبةَ الروحيةَ
إن اإلعالنَ األع َ
األبديَّةَّ ".
ظم في
العالم يجع ُل من صلي ِ
ِ
األهم في الدُنيا.
يوحنا ،19-92 :6

متى ،18 :11

إشعياء ،5 :56

بطرس 12، :1
ُ 9

1كورنثوس .19-98 :5
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سة في الدُّنيا
العجيبة الروحيَّة
ِ
الخام َ
القرار األع َظم في العالم
ُؤمنَ شخصيَّا ً
القرار
ض َح يسوعُ
األعظم لنا عندما قال أن ُك َّل واح ٍد علي ِه أن ي ِ
لقد أو َ
َ
َ
سل من الله ،قا َل
باإلعالن األعظم في العالم .فبع َد أن قا َل يسوعُ أنهُ ال ُم ِ
خلّ ُ
ص الوحيد ال ُمر َ
ِ
ُؤمن… هذه هي
ُؤم ُن قد دِين ،ألنَّهُ لم ي ِ
ُؤم ُن ب ِه ال يُ َدان ،والذي ال ي ِ
عن نف ِسه" ،الذي ي ِ
الدينونة".
بإعالن يسوع ،هو القرار األع َ
َّ
ب
إن إ ِت ّخا َذ القرار باإليمان
ظم في العالم ،ألنَّهُ بحس ِ
ِ
ُ
عن الله.
قو ِل يسوع ،إذا آمنَّا بإعالنِ ِه،
نكون قد وجدنا حالً ل ُمش ِكلَ ِة خطيَّتِنا التي فصلتنا ِ
ارنا
ؤم ْن ب ِه نُدان ألنَّنا لم نُ ِ
ولكن إن لم نُ ِ
ؤمن بال َخبَ ِر السار الذي أعلَنَهُ ي ُ
سوع .فإن كانَ قَ َر ُ
خالصنا ،عن َدها
باإليمان بإعالن يسوع هو الذي يصن ُع الفَرق بين دينونتِنا األبديَّة وبينَ
ِ
ُ
القرار األعظ ُم في العالم ،وواح ٌد من العجائب
عدم اإليمان هو
القرار
يكون
ُ
ُ
باإليمان أو ِ
ِ
الروحية السبع في الدُّنيا.
يوحنَّا 91-93 :6؛ 91 :9؛

أعمال ،61-61 :93

رومية 91 ،1 :91
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العجيبةُ الروحيَّةُ السادسة في الدُّنيا
اإلتِجاهُ األع َظم في العالم
"كيف
تطر ُح على نف ِس َك هذا السؤال،
إن ُك َ
س َل ال َم ِ
نت تُتا ِب ُع معي التسل ُ
ي ،قد َ
َ
نط ِق ّ
ف متى إتَّخذتُ
سؤال
القرار
األعظم في العالم؟" أجا َب َك يسوعُ على هذا ال ُّ
َ
أستطي ُع أن ِ
أعر َ
َ
باإليمان به كان،
عن َدما قال" :إتبَعني ".إن رو َح العهد الذي قطعَهُ يسوعُ مع الذي إعترفوا
ِ
َّ
دور َك .وأنا سأجعلُ َك .هذا دوري.
"إت َب ْع ِني فأجعلَ َك…"
وكأن يسوع يقول" ،إت َبعني .هذا ُ
إتبعني .هذه مسؤوليَّتُك .وأنا سأجعلُ َك .هذه مسؤوليَّتي ".هذه ال ُج َمل القصيرة هي تعبيري
الخاص عن العقد ال َّ
ذين ت ِبعُوه.
شفَوي الذي ب ِه إفتَت َ َح يسوعُ ِ ّ
الرحلَةَ الروحيَّة للّ ِ
لك ما
عندما تت َّ ِخذُ القَرار
باإليمان بيسوع وبا ِت ّبَا ِعه ،فلو كانَ
بإمكان أحدِهم أن يُظ ِه َر َ
ِ
ِ
ُ
لك في
نت
سوف
سوف تشعُ ُر بالرهبَة .فالذي يبدو ُمستحيالً َ
شرينَ سنةًُ ،ك َ
تكون تعملُهُ بع َد ِع ِ
َ
َ
يكون ُمم ِكناًَّ ،
ُ
ؤم ُن ب ِه
ع
سوف
ِبداي ِة رحل ِة إيما ِنك،
وره عندما ت ُ ِ
ألن يسو َ
سوف يقو ُم دائما ً ِب َد ِ
َ
َ
وتتع َّهد بأن تُصبِ َح تلميذا ً حقيقيَّا ً ليسوع وتتبَعُه.
ُؤمنون به ،عندما سمعوهُ يقو ُل "إتبَعني"،
سم َع
الناس الذي قالوا ِليَسوع أنهم ي ِ
عن َدما ِ
ُ
ع
وعن َدما ف َّكروا
َ
بذلك العهد الذي تحدَّا ُهم يسوع أن يت َّ ِخذُوهُ ،
عانَ ما اكتشفوا أن إ ِت ّبا َ
سر َ
يرجعُوا عن َخ َ
يسوع كان يعني َّ
ُسلّ ُموا َحيَاتَهم ِبدون ُ
شروط
طايا ُهم ،وأن ي ِ
أن عليهم أن ِ
ُؤمنُونَ ب ِه ،لم ي ُكونوا ُمست َ ِع ّدِينَ
ع أنَّ ُهم ي ِ
ليَ ُ
سوع وأن يت َبعُوه .كثيرونَ من الذين أخبَروا يسو َ
ب ُ
بدون ُ
وطه.
لتفعي ِل إيمانِ ِهم باإلستسالم ليسوع
ش ُر ِ
شروط وبا ِت ّ َبا ِع ِه بحس ِ
ِ
على أيَّ ِة حالَّ ،
باإليمان بيسوع وبا ِت ّ َبا ِعه ،حقَّقت
األقلّيَّةَ ال ُملت َ ِزمة التي تع َّه َدت
فإن ِ
ِ
ع يسوع أع َ
إكتشافاً .إن تالمي َذ يسوع المسيح الحقيق ِيّين حقَّقُوا إكتِشافا ً ُمثيرا ً َّ
طى
أن إ ِت ّبَا َ
ِل َحيا ِتهم معنى ،وتعريفاً ،وإ ِت ّجاهاً ،وقصداً ،وقيمة.
فأولئك األشخَاص الذينَ يعت َ ِرفُونَ
َ
سوع
يلتزموا بإ ِت ّ َبا ِعه،
سوف يكت َ ِشفُونَ دائما ً أن إ ِت ّجاهَ إ ِت ّ َباع ي ُ
باإليمان ِب َي ُ
سوع ويُريدُونَ أن ِ
َ
ِ
هو اإل ِت ّجاه األع َ
ظم في العالم.
باإليمان بِيَسوع
راقبت بإنتباه التغييرات الجذريَّة في حياةِ الذين يعت َ ِرفون
إذا
َ
ِ
باإليمان بيسوع ولكنَّ ُهم ال
ير في حياةِ الذين يعتَ ِرفُون
ويتبعونهُ ِب َحق ،وبين غيا ِ
ي ِ تغ ِي ٍ
بأ ّ
ِ
لك َّ
خرى من
ض ُح َ
يت َبعُونَهُ ِب َحق ،فسيت َّ َ
أن إ ِت ّجاهَ إ ِت ّ َباعِ يسوع هو عجيبةٌ روحيةٌ حيويَّةٌ أ ُ َ
ُ
يكون إ ِت ّجاهَ إ ِت ّبَاعِ يسوع.
سوف
ب الدُنيا الروحية .إن اإل ِت ّجاهَ األعظم في حياتِ َك
عجائ ِ
َ
متى ،91 :2

رؤيا ،3 ،5 :9

يوحنا ،65-61 :8

لوقا 99-9 :5
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العجيبةُ ا لروحيَّةُ السابعةُ في الدُّنيا
حركة األع َ
ظم في العالم
القُ َّوة ال ُم ِ
موت يسوع المسيح هو أه ُّم عجيب ٍة روحيَّ ٍة في العالم ،فالحقيقةُ
األكثر إثارة ً
غم َّ
أن
َ
ُ
ُر َ
سفر
ذلك الخبر
لإلهتمام عن يسوع المسيح في العه ِد الجديد هي َ
ّ
السار ،الذي بحس ِ
ب ِ
قام من الموت!
الر ُ
األعمال ،كرزَ ب ِه ُّ
س ُل جميعاً :يسوعُ المسيح َ
فالمسي ُح القائ ُم من األموات يحيا في تالمي ِذ ِه الحقيق ِيّين .وهو المسؤو ُل عن ُك ِّل
ي هو أيضا ً
القوة المسؤول عن تأثير تالمي ِذ ِه
ُ
مصدر َّ
التغييرات في َحياتِ ِهم .والمسي ُح الح ُّ
العالم أج َمع وفي ُك ِّل ِجيل .فالمسي ُح القائ ُم من الموت ،والذي يحيا حياتَهُ في تالمي ِذ ِه
على
ِ
حركة األعظم في العالم .فحقيقةُ كون المسيح القائم من
الحقيق ِيّين ِ
ومن ِخال ِلهم ،هو القُ َّوة ُ ال ُم ِ ّ
ب الدُنيا
الموت
يرغب بأن يحيا حياتَهُ في حياةٍ
أشخاص ِمثلي ِ
ُ
ٍ
ومثلَك ،هي واحدة ٌ من عجائ ِ
الروحيَّة السبع.
حركة يكونون قد ُو ِلدُوا من جديد.
ب يسوع،
َ
أولئك الذينَ يخت َ ِب ُرونَ هذه القوة َّ ال ُم ِ ّ
بحس ِ
تلتزم
ؤمنَ بيسوع المسيح وأن
لك أنَّ َك ُو ِل َ
فإن لم يسبِق َ
دت من جديد ،إت َّ ِخ ْذ القرار أن ت ُ ِ
ِ
دور َك .عندما تقو ُم ِبهاتين ال ُخطوتين
ُّ
بالتحرك نحو اإل ِت ّجاه العظيم في إ ِت ّباعِ يسوع ،فهذا ُ
سوف يُو ِ ّجهُ حياتَك ،وهذا هو
ي القائم من الموت
الها َّمتين،
سوف تكت ِش ُ
َ
َ
ف أن المسي َح الح َّ
سوف تُول ُد من جديد.
سلّ ْم حياتَ َك ل ِقيادتِ ِه وإ ِت ّجا ِهه .وبتوقي ِت ِه وبطريقتِ ِه،
دورهُ ووعدُهِ .
ُ
َ
وستكون هذه ال ُخ َّ
َّ
طة ُ
ُ
الخطةَ العظيمة التي أرا َدها اللهُ دائما ً ِل َح َياتِك.
تلك
وسوف تستر ُّد أيضا ً َ
َ
لك ال ُخ َّ
طةَ األعظم في الدُنيا.
َ
بانسجام مع خطة الله
تعيش حياتَ َك
باإليمان بيسوع وبا ِت ّبَا ِعه ،وعندما
عندما تلتز ُم
ٍ
ُ
ِ
ٌ
ُ
ستكون
يكون أح ٌد مثلَ َك على األرض .والحياة ُ التي تحياها َكتابعٍ ليسوع المسيح
لحياتِك ،لن
ُ
يفوق بأضعاف
سوف
إختالف حياتِ َك الجديدة في المسيح
ُم َميَّزَ ة ً باختِالفٍ جميل .وجما ُل
ِ
َ
وخصائص َك ال ِو َراثيَّة ).(DNA
ت أصابِ ِع َك ،وخام ِة صوتِك،
جما َل
صما ِ
ِ
ِ
إختالف بَ َ
القرار األعظم في العالم ،أي أن
أنت ُمست ِع ٌّد ال ِت ّخا ِذ
هل تُري ُد أن تُولَ َد من جديد؟ هل َ
ِ
ُون ُ
ش ُروطٍ
ؤمنَ
أنت را ِغ ٌ
باإلعالن العظيم ليسوع المسيح؟ وهل َ
ب بأن ت ُ ِ
تُ ِ
سلّ َم َح َيات َ َك ِبد ِ
ِ
أردت أن تب َدأ َ رحلَةَ
تلتز َم باال ِت ّجا ِه إل ِت ّباعِ يسوع؟ إذا
َ
قر َ
ليسوع؟ هل َّ
رت أنَّ َك تُري ُد اآلنَ أن ِ
اإليمان الروحيَّة مع يسوع ،ص ِّل بإخالص ومن ُك ِّل قلبِ َك هذه الصالة لله:
ئ ،وأنا أت َّ ِخذُ اآلن إبن ََك يسوع
أيُّها
ف أنَّني خاط ٌ
ُ
اآلب السماوي ال ُم ِحب ،أنا أعت َ ِر ُ
فران ُك ِّل خطيَّة من خطاياي .وأنا
المسيح ُم ِ
خلّصا ً لي .أنا أ ِث ُق بإيمان بمو ِت ِه على الصليب لغُ ِ
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نفصالً عنك .وها
وأرج ُع عنها .أُري ُد أن أتصال َح
أتر َك ُك َّل خطاياي
َ
اآلن ُ
ِ
معك بع َد أن ُكنتُ ُم ِ
سلّ ُم
صي ،وأنا أ ُ ِ
ع المسيح هو ر ِّبي و ُم ِ
أنا في هذا المكان وفي هذه اللحظة أُع ِل ُن أن يسو َ
خلّ ِ
َّ
ُون ُ
ْ
الخطة العظيمة
تلك
ش ُروط ِلقيادتِ ِه وتوجي ِهه.
إجعل حياتي تنسج ُم بالتمام مع َ
َحياتي بِد ِ
قوتِ ِه
أنت دائما ً ِل َحياتي .سا ِعدني بينما أتب ُع إبن ََك يسوع المسيح ،أن
التي أردتَها َ
ِ
أعتم َد على َّ
سل َ
ِكُ .
توفير َك هذا الخالص األبدي العظيم لي ،آمين".
شكرا ً على
ط ِته ،وأن أحيا لمجد َ
و ُ
ِ
يوحنَّا ،8-6 :6

فيلبي 3 :9؛ ،96 :1

ُطرس ،6:6-11 :9
9ب ُ

سس91-8 :1
أف ُ

ص ْل ِبنا .فلدينا المزيد من
إذا صلَّ َ
يت هذه الصالة ،أخ ِب ْر أحدا ً آخر عن ذلك ،ث َّم إت َّ ِ
السير في رحل ِة إيمانِ َك وإ ِت ّبا ِع َك ِليسوع المسيح.
ال ُكت ِيّبات الروحيَّة التي تُسا ِعد َُك على
ِ
أعمال ،19 :1

رومية 96-8 :91

عُنوانُنا البريدي :إذاعةُ صوت الغُفران ،ص.ب /11-2032 .رياض الصلح
 ،11312133بيروت ،لبنان
Web Site
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل
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