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 األلَمِ والموت الحلَّ لمشكلة يعرِفُ التلميذُ
____________________________________________________________ 

ة أسـئلة للرد " تلمذة " من برنامجِ دروس تعليمية خَمس نُذَكِّرك أنَّنا خَصصنا سـلى خَمع 
طْري يهأال و ها الكَثيرون؟ أوالً : حجودواَهللا م رِفُ أنفَ نَعمِ ، مـا ثانياً ، كَي ي أسـباب األـل هـ 
 ، ما هو التَجاوب الذي يريده رابعاً المعاناة؟ األلَمِ و ، ما هو الحلُّ لمشكلة ثالثاً ؟ عالَمنا في معاناة وال

 ي يمكن ألي مؤمنٍ مسيحي أن يتوقَّعه مـن حياتـه الجديـدة مـع ، ما الذ خامساً اُهللا من الناسِ؟
 كيـفَ : " ما أال وه والثاني األوِل ينِ عنِ السؤال ين السابق ن التعليمي الدرسين وقد أجبنا في المسيحِ؟

 " نا؟ في عالَم معاناة هي أسباب األلمِ وال ما " و " نَعرِفُ أن اَهللا موجود؟

 األلَـمِ ما هو الحلُّ لمشكلة : أال وهو الثالث سوفَ نُجيب عنِ السؤاِل هذا الدرس في أما
 ؟ المعاناة و

 والموت التي يعاني منهـا البشـر والمعاناة حاوَل الكثيرون أن يجِدوا حال لمشكلة األلمِ
 بـل .. والموت ليس موجوداً لدى اإلنسانِ المعاناة ي لمشكلة فالحلُّ الفعل . ؛ لكن دون جدوى جميعاً

 والكتاب المقدس يخبرنا أن اَهللا قام بخمسِ خُطْوات لحلِّ هذه المشكلة من خالِل يسـوع . لدى اهللا
 : بشيء من التَفصيل ة الخَمس الخُطْوات تناوُل هذه نَ اآلن، ل و . المسيح

 . هي أن يسوع صار إنساناً لمعاناة ا األلَمِ و وةُ األولى التي قام بها اُهللا لحلِّ مشكلة الخُطْ
 في الْبدء كَان الْكَلمةُ، والْكَلمةُ كَان عنْـد اِهللا، وكَـان " : ١٤ و ١ : ١ إنجيِل يوحنَّا في فنحن نقرُأ
ى . " جسدا وحلَّ بينَنَا والْكَلمةُ صار ... الْكَلمةُ اَهللا  أي [ هـو " : ١٧ : ٨ كما نقرُأ في إنجيـِل متـَّ

نَا ] يسوعاضرَل َأممحنَا وقَامَأخَذَ َأس " .



 فحـين يـأتي . فيسوع هو اُهللا الذي أخذَ هيئةً بشريةً وجاء ليسكُن معنا على هذه األرضِ
اً فهذا أفْضشخصي كتلزيار ديقُكَل صسري أن نُل م ا لَكتَحي َل لَكسري أن شَخْصٍ ت رِسالَةً أو عم ه 

 قابال وجهاً لوجه فإنه يصغي إليك، ويتعاطَفُ مع مشاكلك، ويضع ذراعيـه حولَـك، تَ فحين تَ . ما
ةمليع قبِطُر كدساعوي ،يكزعما فَ . محسوسة وي وفـي وهذا ه تـألِّمينسِ للمقدالكتابِ الم إله لَهع 

 فهو لَم يكْتَف بإرساِل ممثِّلين عنْه إلى البشَرِ في صورة أنبياء ورسٍل، بل جاء بنَفْسـه . هذا العالَمِ
 . شَخْصِ يسوع المسيح إلينا في

 كُن فيكُم هذَا الْفكْر الَّذي في الْمسـيحِ فَلْي " : ٧ - ٥ : ٢ في رسالة فيلبي ما نقرأه تماماً هذا
 لكنَّـه َأخْلَـى . الَّذي ِإذْ كَان في صورة اِهللا، لَم يحسب خُلْسةً َأن يكُون معـادالًِ ِهللا : يسوع َأيضا

 يسوع لَم يظْهر في السماء على وهذا يرينا أن . " نَفْسه، آخذًا صورةَ عبد، صاِئرا في شبه النَّاسِ
كإله فلو أن يسوع اكتفى بالظهورِ في السماء . هيئة إله عظيمٍ ومهوبٍ، بل إنَّه عاشَ بينَنا كإنسانٍ

 ا عظيمٍ لَما اخْتَبر آالم البشَرِ ومعاناتهِم وموتهِم، ولَما قَبِلْناه كشخصٍ حقيقي في حياتنا وفي تاريخن
البشري . 

 لكن يسوع لَم يكُن ُأسطورةً أو شَبحاً أو ظُهوراً ما في السماء؛ بل هو إنسان مجرب فـي
ة .. كُلِّ شَيءبال خَطي نَّهلك . فـوهرشَرِ، وعآالفُ الب نَة، ورآهس ثالثين ةدالناسِ لم فقد عاشَ بين 

هعجزاتأوا ماً، ورهِم، ولَ شخصيبآذان هعوا تعاليممبعيونهم، وس م س هبأيديهم، واختبـروا شـفاء وه 
 وهكذا، فقد أحس يسوع بمشاعرِنا، واخْتَبر آالمنا، وجرب كَما نُجـرب نَحـن، . وتَجديده لقلوبِهِم

 . األرضِ وعانى من الجوعِ واالضطهاد والرفضِ كأي إنسانٍ يعيشُ على سطْحِ

د ه المعاناة والموت هي أنَّـ األلَمِ و فالخُطْوةُ األولى التي قام بها اُهللا لحلِّ مشكلة إذاً سـتَج 
 . شَ بينَنا ا وع

 هِي أن يسـوع صـار فَ لمعاناة ا األلَمِ و الخُطْوةُ الثانيةُ التي قام بها اُهللا لحلِّ مشكلة أما
 َأنْتُم تَعلَمون " : أن يسوع دعا تالميذَه وقاَل لَهم ٤٥ - ٤٢ : ١٠ قرُأ في إنجيِل مرقُس فنحن ن . خادماً

هِملَيع لَّطُونتَسي مهاءظَمع َأنو ،مونَهودسمِ ياُألم اءَؤسر ونبسحي ينالَّذ هكَـذَا . َأن كُونفَالَ ي 
يكُمَأ . ف ادَأر نْل مب كُونالً، يَأو يكُمف يرصي َأن ادَأر نما، ومخَاد لَكُم كُونا، ييمظع يكُمف يرصي ن 

. " َألن ابن اِإلنْسانِ َأيضا لَم يْأت ِليخْدم بْل ِليخْدم وِليبذَل نَفْسه فديةً عن كَثيرِين . ِللْجميعِ عبدا



 فلـو أنـه ! هذا أن يسوع لم يأت إلى األرضِ كحاكمٍ قوي، بل جاء كخادمٍ متواضعٍ نا يري
متَخْدالس كلمٍ أو مكحاك جاء هتمدها على خإلخْضاعِ الشعوبِ وإرغام تَهوقُو لطانَهس . ولـو أنـه 

 وف، أو لتحقيـق طُموحـاتهِم السياسـية أوِ فَرض هيمنَتَه على الناسِ لخَدموه إمـا بـدافعِ الخـ
ةاالقتصادي . عٍ ألنهتواضم دبضِ كَعإلى األر جاء يسوع نلك – ـهنَفْس نكَما قاَل ع – يـأت لَـم 

م . علِّمهـم لهذا فَهو لَم يهدد الناس، بل كان ي . ِليخْدم، بل ِليخْدم وليبذَل نَفْسه عن كَثيرين  وهـو لـَ
مهعفاً متعاطوم فيقاً بِهِمر الناسِ، بل كان عنْفَ مةَ والعمِ القُوتَخْدسي . ي لَم وهالقـومِ و ةطْ بسـادخْتَل 

الفُقَراء عم سلجي بل كان ،منْهم وأصحابِ النفوذ والمنبوذين والخُطاة . 

 عن أسبابِ المعاناة؟ فالناس يعانون بالدرجة األولى الدرس السابق قُلناه في هْل تَذْكُر ما
 فالناس عموماً ال يرغَبون في خدمة اِهللا، وال خدمـة . بسببِ خطاياهم وشُرورِهم وبعدهم عنِ اِهللا

ئيساً وقائداً . اآلخَرينر يكون أن ريدوالكُلُّ ! فالكُلُّ ي مونَهخْدُأناسٍ ي نثُ عحبي . جـاء يسوع نلك 
اآلخَرين ةمدخةً لنا في التواضعِ ووقُد نا ويكونمخْدضِ ِليفـي . إلى األر نْـهع ما نَقْرأه ووهذا ه 

 : ١٧ - ١٢ و ٥ - ١ : ١٣ إنجيِل يوحنَّا

 ن ساعتَه قَد جاءتْ ِلينْتَقَل من هـذَا َأما يسوع قَبَل عيد الْفصحِ، وهو عاِلم َأ "
 الْعالَمِ ِإلَى اآلبِ، ِإذْ كَان قَد َأحب خَاصتَه الَّذين فـي الْعـالَمِ، َأحـبهم ِإلَـى

 فَحين كَان الْعشَاء، وقَد َألْقَى الشَّيطَان في قَلْـبِ يهـوذَا سـمعان . الْمنْتَهى
اِإلس ،هلِّمسي َأن يوطيِإلَـى خَر ءكُلَّ شَـي فَعد قَد اآلب َأن اِلمع وهو وعسي 

 قَام عـنِ الْعشَـاء، وخَلَـع يديه، وَأنَّه من عنْد اِهللا خَرج، وِإلَى اِهللا يمضي،
 ب ماء في مغْسل، وابتَدَأ يغْسُل َأرجـَل ثُم ص ثيابه، وَأخَذَ منْشَفَةً واتَّزر بِها،

د غَسـَل ... التَّالَميذ ويمسحها بِالْمنْشَفَة الَّتي كَان متَّزِرا بِها  فَلَما كَـان قـَ
ما، قَاَل لَهضاتَّكََأ َأيو هابيَأخَذَ ثو ملَهجتُ : َأرنَعص ا قَدم ونمَأتَفْه ؟ َأنْـتُمبِكُم 

َألنِّي َأنَا كَذِلك ،نًا تَقُولُونسحا، وديسا ولِّمعي مونَنعتَد . ديَأنَا السكُنْتُ و فَِإن 
 والْمعلِّم قَد غَسلْتُ َأرجلَكُم، فََأنْتُم يجِب علَيكُم َأن يغْسَل بعضكُم َأرجَل بعضٍ،

قَّ . عطَيتُكُم مثَاالً، حتَّى كَما صنَعتُ َأنَا بِكُم تَصنَعون َأنْـتُم َأيضـا َألنِّي َأ اَلْحـ 
قَّ َأقُوُل لَكُمالْح : هلسرم نم ظَموٌل َأعسالَ رو ،هديس نم ظَمَأع دبع سلَي ِإنَّه . 

". موه ِإن علمتُم هذَا فَطُوباكُم ِإن عملْتُ



 – ولنا نحن أيضـاً – يضرِب لتالميذه لكي ، لقد غَسَل يسوع أرجَل تالميذه المتَّسخَة نعم
ةيحضالم ةمدعِ والخمثاالً في التواض . 

شكلةلِّ مبها اُهللا لح ةُ الثانيةُ التي قاماأللَمِ و وهكذا، فالخُطْو أن يه وتوالم عاناةالم يسوع 
 . متواضعاً صار خادماً

 أال لمعاناة والمـوت ا األلَمِ و التي قام بها اُهللا لحلِّ مشكلة الثالثة الخُطْوة نأتي اآلن إلى
يهاتَ على الصليبِ وم يسوع أن . مقَـدي كـان برانـيالع بالشَّع القديمِ أن نقرُأ في العهد فنحن 

الذباِئح مخطاياه نةَ للتكفيرِ عوانييةَ . الحـرُأج أن مهـرأخْب هاَهللا نَفْس ألن ذِلك لونفْعوقد كانوا ي 
 وبهذا، كانَت الذبائح الحيوانيةُ تَحلُّ محـلَّ . الخطية هي موتٌ، وأنَّه بدونِ سفْك دمٍ ال تُوجد مغْفرة

 إذاً، كَيـفَ يمكـن . لَكنَّنا نَعلَم أن قيمةَ اإلنسانِ تفوقُ كَثيراً قيمةَ الحيوانِ . ن أمام اِهللا الخُطاة التائبي
 للذباِئحِ الحيوانية أن تُكَفِّر عن خَطايا البشَرِ؟

 ا المعمدان في إنجيـل قاَل عنْه يوحنَّ كانَت الذباِئح الحيوانيةُ تَرمز إلى يسوع المسيح الذي
 بعبارة ُأخرى، ال يمكن لدماء الحيوانات . " هوذَا حمُل اِهللا الَّذي يرفَع خَطيةَ الْعالَمِ " : ٢٩ : ١ يوحنَّا

شُعورِه نتُخَفِّفَ م بالذَّنْبِ، وال أن هتُزيَل شُعور ةَ اإلنسانِ، وال أنيتُلغي خَط يِ ب أنزارِ الخوالع . 
 َألنَّه الَ يمكن َأن دم ثيرانٍ وتُيوسٍ يرفَع " : ٤ : ١٠ وكما تقوُل كلمةُ اِهللا في الرسالة إلى العبرانيين

 حتْميـة ولإلشارة إلـى ، كانَت الذباِئح الحيوانيةُ مجرد رمزٍ لتذكيرِ الناسِ بخطاياهم إذاً، . " خَطَايا
 . وجود ذَبيحة كاملَة تَكفي للتَكفيرِ عن خطايا جميعِ الناسِ

 لَكن أين يمكن العثور على مثِْل هذه الذبيحة الكاملَة التي تَصلُح للتكفيرِ عن خَطايا جميـعِ
 فَهو اُهللا المتَجسد الذي أخَذَ صورةَ عبد وصار . البشَرِ؟ لقَد كان يسوع هو الذبيحةُ البشريةُ الكاملَةُ

 الَّذي ِإذْ كَان في صورة اِهللا، لَـم " : عنِ المسيحِ ٨ - ٦ : ٢ في رسالة فيلبي قرُأ نَ حيثُ شَبيهاً بالبشرِ
 . ةَ عبد، صاِئرا في شبه النَّـاسِ لكنَّه َأخْلَى نَفْسه، آخذًا صور . يحسب خُلْسةً َأن يكُون معادالًِ ِهللا

. " وِإذْ وجِد في الْهيَئة كَِإنْسانٍ، وضع نَفْسه وَأطَاع حتَّى الْموتَ موتَ الصليبِ



 : ٧ و ١٥ : ٤ في الرسالة إلى العبرانيين عنْه ما أنه الوحيد القُدوس الذي بال خَطية نقرُأ كَ
 الَ َألن لَيس لَنَا رِئيس كَهنَة غَير قَادرٍ َأن يرثي ِلضعفَاتنَا، بْل مجرب في كُلِّ شَيء مثْلُنَا، بِ " : ٢٦

ةيثُْل هذَا، قُ ... خَطم نَةكَه ِئيسيقُ بِنَا رلي كَان نَسٍ َألنَّهالَ دو بِالَ شَر وسد ... ." 

نتأم وحين بِـه الذي قام ِل الكَفَّارِيمللع ةرئيسي ماتاِهللا نَرى بوضوحٍ ثالثَ س ةمُل في كَل 
سيحالم يسوع : 

 وهذا هو مـا . ك دماء حيوانات، بل سفَك دمه الطاهر ألجلنا ، يسوع المسيح لَم يسف أوالً
 ولَيس بِدمِ تُيوسٍ وعجول، بْل بِدمِ نَفْسه، دخََل مـرةً " : ١٢ : ٩ نقرُأه في الرسالة إلى العبرانيين

 . " واحدةً ِإلَى اَألقْداسِ، فَوجد فداء َأبديا

 من صنْعِ البشَرِ، بل في السماء حيـثُ ، يسوع المسيح لَم يخْدم في أي هيكٍَل أرضي ثانياً
اآلن اِهللا اآلبِ يقوم ةرضنا في حين . بتمثيلبـرانيإلـى الع في الرسالة ما نقرُأه و٢٤ : ٩ وهذا ه : 

 ، ِليظْهـر َألن الْمسيح لَم يدخُْل ِإلَى َأقْداسٍ مصنُوعة بِيد َأشْباه الْحقيقية، بْل ِإلَى السماء عينها "
 . " ِهللا َألجلنَا اآلن َأمام وجه ا

 ، يسوع المسيح لَم يقَدم نَفْسه ذَبيحةً ألجِل البشَرِ مراراً وتَكْراراً، بل مرةً واحدةً فـي ثالثاً
ةالخطي لطانوالدينونَةَ، وس ،والعار ،نَّا الذَّنْبزيَل عالتاريخِ لكي ي . في الرسالة ما نقرُأه ووهذا ه 

ين إلى الع٢٦ : ٩ براني : " ـةـةَ بِذَبِيحيَل الْخَططبورِ ِليهالد اءضانْق نْدةً عرم ُأظْهِر قَد اآلن نَّهلكو 
هنَفْس " . 

دسِ  ولكـي من خالِل ما سبقَ، نَرى أن يسوع ماتَ لكي يحمَل عنَّـا غَضـب اِهللا المقـَ
 : ١٠ - ٦ : ٥ رسالة رومية هو ما أوضحه الرسوُل بولُس في وهذا . يصاِلحنا مع اِهللا

 فَِإنَّـه . َألن الْمسيح، ِإذْ كُنَّا بعد ضعفَاء، ماتَ في الْوقْت الْمعينِ َألجِل الْفُجارِ "
ارِل بَألج دوتُ َأحمي دهَأ . بِالْج رسجاِلحِ يِل الصا َألجمبوتَ رمي ا َأنضَأي دح . 

 فَبِاَألولَى . ولكن اَهللا بين محبتَه لَنَا، َألنَّه ونَحن بعد خُطَاةٌ ماتَ الْمسيح َألجلنَا
َألنَّه ِإن كُنَّا ونَحـن ! كَثيرا ونَحن متَبررون اآلن بِدمه نَخْلُص بِه من الْغَضبِ



َأع ونالَح صـم ـننَحا ويـرلَى كَثفَبِاَألو ،هناب تواِهللا بِم عنَا موِلحص قَد اءد 
هاتيبِح نَخْلُص ! " 

 المعاناة والموت هـي أن يسـوع األلَمِ و ، فالخُطْوةُ الثالثةُ التي قام بها اُهللا لحلِّ مشكلة إذاً
 . ماتَ على الصليبِ ألجلنا

 هِي أن يسوع فَ لمعاناة والموت ا األلَمِ و الخُطْوةُ الرابعةُ التي قام بها اُهللا لحلِّ مشكلة أما
الموت نم قام . 

ى . كانَتْ قيامةُ يسوع من الموت معجِزةً في حد ذاتها  وهناك شُهود عيانٍ كَثيـرون عـل
هتوقيام يسوع توم . بُل ما ورالذي ما تتساء المـوت نم قُمي لَم يسوع ثُ لو أندحسي ُأ . كاننَقْـر 

 وِإن " : حيثُ يقوُل الرسوُل بولُس ٢٠ - ١٧ : ١٥ الرد عن هذا السؤاِل في رسالة كورنثوس األولى
انُكُمٌل ِإيماطفَب ،قَام قَد يحسكُنِ الْمي ي . لَمف دعب َأنْتُم اكُما ! خَطَايضيحِ َأيسي الْموا فقَدر ينِإذًا الَّذ 

 ولكـنِ اآلن . ِإن كَان لَنَا في هذه الْحياة فَقَطْ رجاء في الْمسيحِ، فَِإنَّنَا َأشْقَى جميعِ النَّاسِ ! هلَكُوا
ةَ الراكُورب ارصو اتواَألم نم يحسالْم قَام قَد ينداق " . 

الموت نم يسوع قُمي لَنا إذاً، لو لَم ةبال فاِئد تُهوم ةُ ولو . لكانالنهاي والموتُ ه لمـا ، كان 
 لكن يسوع قام من القَبرِ وأعلَن نُصرتَه على الموت لكي يـتَمم عمـَل . كان هناك رجاء لإلنسانِ

د بدأه فينا، ولكي يعطينا نُصرةً على الخطية والموت، ولكي يعطـي الحيـاةَ الخَالصِ الذي كان قَ
بِه نيؤم نةَ لكُلِّ ماألبدي . 

شكلةلِّ مبها اُهللا لح ةُ الرابعةُ التي قاماأللَمِ و وهكذا، فالخُطْو أن ـيه ـوتوالم عانـاةالم 
عطينا سلكي ي الموت نم قام عطينـا يسوعنا على األرضِ، ولكـي يحيات أثناء ةلطاناً على الخطي 

 . جسداً ممجداً وحياةً أبديةً

 لمعانـاة ا األلَمِ و التي قام بها اُهللا لحلِّ مشكلة واألخيرة الخامسة الخُطْوة نأتي اآلن إلى
والموت أال و ِه ماءإلى الس دعص يسوع أن ي نق . يفيلب اُهللا " : ١١ - ٩ : ٢ رُأ في رسالة هفَّعر ِلذِلك 

ِلكَي تَجثُو بِاسمِ يسوع كُلُّ ركْبة ممن في السماء ومن علَـى َأيضا، وَأعطَاه اسما فَوقَ كُلِّ اسمٍ



 كمـا . " وع الْمسيح هو رب ِلمجد اِهللا اآلبِ ويعتَرِفَ كُلُّ ِلسانٍ َأن يس اَألرضِ ومن تَحتَ اَألرضِ،
 من اَألموات، وَأجلَسه عن يمينه "... أن اَهللا اآلب أقام يسوع ٢٣ - ٢٠ : ١ نقرُأ في رسالة أفسس

،اتاوِيمي السمٍ فكُلِّ اسو ،ةاديسو ةقُولْطَانٍ وسو ةاسقَ كُلِّ رِيرِ فَوهي هـذَا الـدف سى لَيمسي 
 وَأخْضع كُلَّ شَيء تَحتَ قَدميه، وِإياه جعَل رْأسا فَوقَ كُـلِّ شَـيء فَقَطْ بْل في الْمستَقْبِل َأيضا،

،ةيسي الْكُلِّ ِللْكَنُأل الْكُلَّ فمي يالَّذ ْلءم ،هدسج يي هونقر . " الَّت كورنثـوس ُأ أيضاً فـي رسـالة 
 آخـر عـدو . َألنَّه يجِب َأن يملك حتَّى يضع جميع اَألعداء تَحتَ قَدميه " : ٢٦ - ٢٥ : ١٥ األولى

 . " يبطَُل هو الْموتُ

 نقـرُأ أن اَهللا اآلب كمـا . ة اِهللا أن يسوع صعد إلى السماء بعد موتـه م ل كَ رى من خالِل نَ
 . اسماً يفوقُ كُلَّ اسمٍ، وأعطاه مكاناً أرفَع من كُلِّ رئاسة وسلْطَة وقُوة وسيادة أعطاه و ، رفَّعه عالياً

كلمةُ اِهللا أيضاً، سوفَ يأتي يوم بِ ما تقولُهسي ا وبِح فـ نمم ةكْبكُلُّ ر وعسمِ يبِاس ثُوتَج اءـملس 
د اِهللا ومن علَى اَألرضِ ومن تَحتَ اَألرضِ، جـِلم بر ـوه يحسالْم وعسي انٍ َأنتَرِفَ كُلُّ ِلسعيو 

ه جميـع . اآلبِ  وهكذا، سواء كان الناس يؤمنون بيسوع المسيحِ أم ال، فسوفَ يأتي يوم يجثو فـي
شَرِ لَهالب . 

 ةٌ على ذلك، فإن يسوع هو رأس الكَنيسة، وهو يملُك على كُلِّ الكونِ وعلى قلـوبِ عالو
هالِل مالِئكَتخ نسِ، وموحِ القُدالِل الرخ نوم ،هتخالِل كلم نم وسوفَ . المؤمنين يـأتي اليـوم 

هيمتَ قَدتَح أعداِئه ميعج فيه سيحالم عضالذي سي . ـنع سلجي يسوع رِ فإننا الحاضا في وقتأم 
م هـعتعاطَفَ مكُلَّ احتياجٍ لديهم، وي ددسم، وينْهحامي عوي ،ِل المؤمنينأج نم عمينِ اآلبِ ليتضري 

 . في آالمهِم وضيقاتهِم

 لهـذا، إذا كُنْـتَ . وت في عالَمنا هذا والم والمعاناة وهكذا، فيسوع هو الحلُّ لمشْكلَة األلمِ
ولَن لَكمهي لَندائماً و كعم سيكون سيحالم يسوع ألن ياةالح جاء في هذهر لَك أن لَمفاع بِه نتؤم 

كَكتْراآلبِ . ي دإلى أب هعتَقْضيها مس ألنَّك ةاألبدي جاء في الحياةر لَك دين كَما أن . 

لْـهبـل اقْب ،باءه حياتَك عيفال تُض اللحظة حتى هذه كخَلِّصاً لحياتم قَبِلْتَه قَد تَكُن لَم وإن 
تَقوَل لَه بأن كخَلِّصاً لحياتاً ومبر اآلن :



" بخـاطٌئ، يا رب، ، أعد الصالة من ورائي : يا ر إنـي إنسـان تَرِفُ لَكأع 
م وأتوب قبولي ليسوع نلوُأع ،نْكعيداً عشْتُها بع ظَةكُلِّ قلبي على كُلِّ لَح ن 

 ". آمين . المسيحِ رباً ومخلِّصاً لحياتي

تَكقَبَِل توب اَهللا قَد أن لَمفاع قَلْبِك نالصالةَ م تَ هذهلَّيإذا ص ، ،كحا ذُنوبتَ ومـرص أنَّكو 
 .. هل تريد ان تكرر الصالة مره اخرى . اِهللا ة فَرداً في عائل

 أعد الصالة من ورائي
" بيا ر ظَـةكُلِّ قلبي على كُـلِّ لَح نم خاطٌئ، وأتوب إني إنسان تَرِفُ لَكأع 

 . عشْتُها بعيداً عنْك، وُأعلن قبولي ليسوع المسيحِ ربـاً ومخلِّصـاً لحيـاتي
 ". آمين

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " قاكُم في درسٍ جديد من برنامج وإلى أن نَل
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


