
 شخص هللا

هذا ألن هللا هو خارج . يعلم ويعرف كل شيءهللا  – كلي المعرفةهو هللا 

لقد َعِرف بكل دقة متى ستقبل المسيح ُمخلصاً لك، ولقد علَِم عن الخطايا . الزمن

 .لذلك كان قادراً أن يدينها كلها في الصليب قبل ألفي عام. التي سترتكبها

ُتخبرنا بشارة يوحنا أننا في يدي هللا وال أحد يستطيع  – كلي القدرةهو هللا 

لم َيخلق الرب يسوع الكون ولكن ما زال حامالً لهذا الكون . ان يخطفنا من يده

 بكلمة قدرته. أي إله قدير نحن نخدم.

. موجود في أي مكان تذهب إليه في هذا الكونهللا هو  – كلي الوجودهللا هو 

لن يوجد مكان لن تجد . اق األرض او في القمر، فاهلل هو هناكإن كنت في أعم

 .حتى وإن سرت في وادي ظل الموت فهو هناك. هللا فيه معك

لى هو نفسه أمساً واليوم وإ. ال يتغير. هو ليس مثل البشرهللا  – ال يتغيرهللا 

وعد أعطاهم هللا في الكتاب المقدس هم حق حتى  0777هذا يعني أن . األبد

 .اليوم كما كانوا حقاً عندما أعطاهم

أعطانا كلمة الحق إلستعمالنا بينما نحن نحيا على هذه هللا  –كلي الحقهللا هو 

 الرب يسوع قال:. نستطيع أن نأخذ كتابه المقدس بكل مصداقية وثقة. األرض

أنا هو الطريق والحق والحياة. طرقه ليست كطرقنا لذلك علينا أن نتعلم الحق 

 .نتكل على البشرمنه وال 

هللا هو المتحكم في التاريخ. هو أعظم من أي مالك أو  – هللا هو ملك الملوك

إنسان. كل شيء من بدء الخليقة وحتى نهاية العالم هو تحت سيطرة هللا الكاملة. 

 لذلك هو يستطيع أن ينظر إلينا حتى ندرك أننا بأمان في يدي الملك.

هللا هو كامل في كل طرقه. الكتاب المقدس ُيخبرنا ان  – هللا هو كلي الصالح

رِ  لَم   الَِّذي َجَعلَ  ألَنَّهُ الرب يسوع ُجرب مثلنا في كل شيء ولكن بال خطية.   ف  َيع 

ًة، لَِنا، َخِطيَّةً  َخِطيَّ نُ  لَِنِصيرَ  ألَج   .ِفيهِ  هللاِ  بِرَّ  َنح 

يشاء أن ُيهلك أحد. ألنه ال . عادل مع الجميعهللا هو  – هللا هو كلي العدل

التي فيها إبنه، اإلنسان ولقد قدم خطة كاملة  ورغم هذا عليه أن يدين الخطية.

 الكامل، كان الذبيحة التي أرضت عدالته وفتح لنا باب الشركة معه.

 لقد أحبنا بنفس المحبة التي أحب. أحبنا محبة كاملةهللا  – كلي المحبةهللا هو 

ة إدراكنا لمحب .المحبة تطرح الخوف إلى الخارج. فيها إبنه الرب يسوع المسيح

 هللا الكاملة سوف تعطينا ثقة بمستقبلنا.

قبل الخليقة كان موجود . كان دائماً موجودهللا  – الحياة األبديةهللا هو 

هللا أحبنا لدرجة أنه قدم إبنه الوحيد حتى ال ُيهلك كل من . وسيبقى إلى األبد

 .ألبديةيؤمن به بل تكون له الحياة ا

 

 هللا موجود في ثالثة أقانيم، هللا اآلب، هللا اإلبن، هللا الروح القدس الذين يظهرون العالقة في جوهر هللا.

 

الروح القدس. وجميعهم لديهم نفس المستوى من لديهم جوهر متساٍو. مثال: هللا اآلب هو غير متغير بنفس نسبة هللا اإلبن وهللا رغم انهم ُيدعون اآلب، اإلبن والروح فهم 

 القداسة، المحبة والحياة األبدية، وهذا ينطبق على نواحي اخرى في أقنوميتهم.

 

 الفرق الرئيسي هو في مسؤولياتهم في خطة هللا للخالص. اآلب هو الُمخطط، اإلبن هو الُمنفذ، والروح القدس هو الُمعلن لهذه الخطة.



 أين سوف تقضي أبديتك؟

 السؤال يتوقف على عالقتك مع هللا.الجواب على هذا 

هللا يرغب بأن يكون له عالقة مع كل النسل البشري. في رسالة  –رغبة هللا 

هو يقول: "ال يشاء أن ُيهلك أحد..". ورغم هذا هو يحترم  3:9بطرس الثانية 

 خلقنا فيها ولن يرغمنا على بناء عالقة معه.إرادتنا الحرة التي 

ُمشكلتنا أنه هو كلي الكمال وليس أحد من البشر كامل  –ُمشكلة اإلنسان 

هللا،  مقاييس من نا سقطناوجميعفي الحياة.  رئيسيةوهذا ما يجعلنا نواجه مشاكل 

قوتنا الذاتية عاجزين عن إتمامها لذلك علينا أن نتكل على هللا وعلى الحل وب

 الُمقدم منه لحل هذه الُمشكلة.

هللا" قُدم وأصبح متاح لنا من خالل موت وقيامة إبن هللا  طريق" –تسديد هللا 

سل لنا لكلربنا يسوع المسيح. من خالل موته وقيامته قدم المسيح "طريق هللا" 

يابة يح مقاييس هللا البارة نالبشري لكي ُيصبحوا أبراراً. وفي هذا العمل تمم المس

كل خطايا البشرية ماضياً،  التواصل مع هللا.حق  بالنعمة وأصبح لديناعنا 

الرب يسوع  م.93ام في الصليب ع وُدفع ثمنها كامالً  حاضراً ومستقبالً قد أدبنت

. لهذا الرب يسوع المسيح هو الحل الوحيد لهذه "قد أُكمل" أعلنقبل موته 

 المعضلة.

لم تعد مشكلة بعد هذا ألن كل خطايا الخطية  –الخطية ليست بعد اآلن مشكلة 

ذلك ل صليب ربنا يسوع المسيح.عمل نسل البشري دفع ثمنها مرة وللكل من خالل ال
بحسب إهتمام هللا بالنسل البشري وخاصًة الذين أصبحوا ُمدركين أصبح لديهم اآلن 

 الفرصة ليكون لهم عالقة مع هللا من خالل وضع ثقتهم في خطته.

 إذا ُدفع ثمن الخطية فلماذا إذاُ لدينا ُمشكلة؟

لخالصنا بالنعمة. كل واحد منا هي ذهنيتنا الفردية تجاه تسديد هللا  مشكلة

المطلوب من كل فرد هو قبول طريق هللا بدالً من الطرق البديلة التي نحاول أن 

عمال وبشكل عام ُيسمى هذا تراكم األ نأخذ موافقة هللا عليها لبناء عالقة معه.

 إلنسان.لالصالحة 

 تجاوب اإلنسان الغير ُمخلص مع خطة الخالص

لني او تجاهل للخطة. ممكن أن التجاوبات مع خطة الخالص تتضمن رفض ع
ية األعمال البشريقدم اإلنسان أعمال صالحة بشرية هلل ولمنها غير مرضية عنده. 

بِ  الصالحة ُتمدح عادًة من قبل اإلنسانية ولكن من قبل هللا ُتدان كـ" ةٍ  َكَثو  " ِعدَّ
 .6:::أشعياء 

 تقييم ودينونات

 كالهما المؤمن والغير مؤمن يقيمان من قبل الرب يسوع المسيح.

الغير و  1:-11::رسالة كورنثوس األولى  عند دينونة كرسي المسيح لمؤمنا
الخطايا ليست . في الحالتين 1:-1101:رؤيا  مؤمن عند العرش العظيم األبيض

كأنه ُدفع ثمنها بواسطة المسيح على الصليب. ورغم هذا تم تقيمنا بحسب  مذكورة
سيح الصالحة أصبح مقبول لدى المؤمن الذي قبل أعمال الم. نوعية األعمال الصالحة

سوف ُيكافىء، ولكن األعمال بعد الخالص اد هللا . أي عمل صالح ُعمل تحت إرشهللا
 .7-111تيطس أساس لخالصنا.  ليستمن الطبيعة البشرية سوف تحترق. أعمالنا 

ينالوا بر هللا من خالل اإليمان بالمسيح، فإن  لمالذين ، الغير مؤمنينفي حالة 

 لحالة أبدية مع أبليس. ُمدانةجميعها  و أعمالهم غير مقبولة

باإليمان أن عمل يسوع المسيح على  تقبل شخصياً هذا الحقهل  –التحدي 

الصليب كان لك أم تتجاهله، كما فعل إبليس؟ إختيارك من هو يسوع، وما فعله 
؟ األبديةمع من تريد أن تقضي سوف ُيحدد مصيرك األبدي.  يسوع ألجلك

 ؟ أتظن أنه خيار صعب!الشيطان أم يسوع

تكون ُمخلصاً بصورة أبدية علينا أن نتأكد أن طريقنا هي لكي  –الجواب 

 طريق هللا.

ُ  أََحبَّ  َهَكَذا ألَنَّهُ طريق هللا " َنهُ  َبَذلَ  َحتَّى ال َعالَمَ  هللاَّ لِكَ  الَ  لَِكي   ال َوِحيدَ  اب   َمن   ُكل   َيه 

ِمنُ  . يسوع هو فريد من 11::بشارة يوحنا  "األََبِديَّةُ  ال َحَياةُ  لَهُ  َتُكونُ  َبل   ِبهِ  ُيؤ 

ِريقُ  ُهوَ  أََنانوعه. لقد قال: " " ِبي إاِلَّ  اآلبِ  إِلَى َيأ ِتي أََحد   لَي سَ . َوال َحَياةُ  َوال َحق   الطَّ

 .1:6:بشارة يوحنا 

 .الفرصة الًمتاحة لك لقبول طريق هللا تنتهي لحظة موتك


