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 قُبول يسوع في القلب
____________________________________________________________ 

إذا أر تَ تَ د تَ أن مها لآلخرين فينبغي عليك أنتُقَد عـرف بعـض فهم رسالة الخالص وأن 
فقد خَ ، لهذا . لِّمها كلمة اهللا األمور المهمة التي تُع ص نا خَ ص م دروس س ندروس م ظ للحـديث فْ الح 

 هبـة ، و ة ارة الخطيـ كَفَّ ، و ة عقوبة الخطي ، و طبيعة الخطية : ي ه أال و هامة ات ع و عن خمس موض
 نا د سـاع تُ آيةً الخمس سوف نحفظ معاً الدروس من هذه درس وفي كل . سوع قبول ي ، و الخالص

 . ليسوع المسيح في نُمونا وخدمتنا كتالميذ

ة عن طبيعة الخطية األربع السابقة الحفْظ دروس تحدثْنا في الخطيـ ةقوبوكفَّـارة ، وع ، 
 التي سنحفظها واآليةُ . " قُبول يسوع " : و ه فَ لهذا اليوم درسنا موضوع أما . الخطية، وهبة الخالص

 وَأما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فََأعطَاهم سـلْطَانًا َأن يصـيروا " : والتي تقول ١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا معاً هي
همبِاس نُونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدَأو " . 

 تعـال لهذا، . الذي وردتْ فيه ولكي نَفهم هذه اآلية جيداً، يجب علينا أن نقرأها في سياقها
١٣ - ٩ بنا نقرأ اآليات األصحاح األو نإنجيل يوحنَّا م ن١٣ - ٩ : ١ إنجيل يوحنَّا ( ل م :( 

 كَان فـي الْعـالَمِ، . كَان النُّور الْحقيقي الَّذي ينير كُلَّ ِإنْسانٍ آتيا ِإلَى الْعالَمِ "
الَمالْع رِفْهعي لَمو ،بِه الَمالْع نكُوو . لَم تُهخَاصو ،اءج هتِإلَى خَاص لْها . تَقْبَأمو 

نُـونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدوا َأوـيرصي ـلْطَانًا َأنس مطَـاهفََأع قَبِلُوه ينكُلُّ الَّذ 
همبِاس . ـيَئةشم ن الَ مـو ،ـدسج يَئةشم نالَ ممٍ، ود نم سوا لَيِلدو يناَلَّذ 

". رجل، بْل من اِهللا



 كَان النُّور الْحقيقي الَّذي ينير كُلَّ ِإنْسانٍ آتيا ِإلَـى " ٩ : ١ الرسول يوحنَّا في اآلية يقول
 فهل هذا يعني أن كل شخصٍ في العالم سيستقبل هذا النور؟ وهل هذا يعني أن كل إنسانٍ ". الْعالَمِ

 سيخْلُص؟

 وهم يقصدون بذلك أن المسيح جـاء . ى الخالص هناك من يقولون إن االستنارة تقود إل
 ويقول أنصار هذا الفكْر أن جميع . لكل إنسان على األرض ) أو استنارةً روحيةً ( لكي يعطي نوراً

 آيـات ذلك على تفسيراتهم المغلوطـة لـبعض وهم يستندون في . الناس سيخْلُصون في النهاية
 َألن هـذَا حسـن " : والتي تقـول ٤ و ٣ : ٢ لى إلى تيموثاوس الرسالة األو مثل الكتاب المقدس

 أو . " الَّذي يرِيد َأن جميع النَّاسِ يخْلُصون، وِإلَى معرِفَة الْحقِّ يقْبِلُون ومقْبوٌل لَدى مخَلِّصنَا اِهللا،
اسِ َألنَّه قَد ظَهرتْ نع " : والتي تقول ١١ : ٢ الرسالة إلى تيطُس  أو . " مةُ اِهللا الْمخَلِّصةُ، ِلجميعِ النـَّ

 الَ يتَباطَُأ الرب عن وعده كَما يحسب قَـوم التَّبـاطَُؤ، " : والتي تقول ٩ : ٣ رسالة بطرس الثانية
 . " الْجميع ِإلَى التَّوبة لكنَّه يتََأنَّى علَينَا، وهو الَ يشَاء َأن يهلك ُأنَاس، بْل َأن يقْبَِل

 وحيث أن الوقت ال يتَّسع هنا لتفسير هذه اآليات وتوضيح معناهـا الصـحيح، فسـوف
 نكتفي بالقول إن ما يقوله هؤالء عنِ الخالصِ الشمولي يتعارض تماماً مع مـا يعلِّمـه الكتـاب

 . بأن االستنارة ال تقود بالضرورة إلى الخالص وهذا يقودنا إلى ما يقوله البعض اآلخر . المقدس
 أو ( فالكتاب المقدس يعلِّم أن المسيح جاء ليعطي نـوراً . وهذا التعليم يتوافق مع ما تُعلِّمه كلمة اهللا

 فالرب يسوع يعطي جميع من يسـمعون رسـالة . لكُلِّ من يسمع رسالة اإلنجيل ) استنارةً روحيةً
 لكن الكثيرين ممن يسمعون رسالة الخالص ال يتجـاوبون . لألمور الروحية فَهماً معيناً الخالص

 وبالتالي، رغم أنهم حصلوا على هذا النور أو هذه االستنارة المحـدودة، إالَّ . معها تجاوباً إيجابياً
 . أنهم يفَضلون البقاء في الظُّلْمة

 فهو يقول في إنجيـل يوحنَّـا . ي يخَلِّص الناس من الظُّلْمة لقد جاء يسوع إلى األرض لك
٤٦ : ١٢ : " ـةـي الظُّلْمكُـثُ فمبِي الَ ي نْؤمي نتَّى كُلُّ مالَمِ، حا ِإلَى الْعجِْئتُ نُور َأنَا قَد " . ـنلك 

 وهـذه هـي " : ٢٠ - ١٩ : ٣ الرسول يوحنَّا يعلِّق على تجاوب الناس فيقول في إنجيـل يوحنَّـا
 تْ ِإن النُّور قَد جاء ِإلَى الْعالَمِ، وَأحب النَّاس الظُّلْمةَ َأكْثَر من النُّورِ، َألن َأعمالَهم كَانَ : الدينُونَةُ
. " ِلَئالَّ تُوبخَ َأعمالُه َألن كُلَّ من يعمُل السيآت يبغض النُّور، والَ يْأتي ِإلَى النُّورِ . شريرةً



 وهذا يرينا أنه رغم أن الرب يسوع المسيح يعطي نوراً للنـاس، إالَّ أن هـذا النـور ال
 تَجعلُه يقْبُل أو يرفُض رسالة فاإلنسان يتمتَّع بإرادة حرة . يؤدي إلى خالص الناس بصورة تلقائية

 ب المقدس يبين الثواب أو العقاب الناشئ عن هذا القرار الذي يتَّخذه والكتا . الخالص التي يسمعها
 فاهللا يعد كُلَّ من يؤمن بيسوع ويقبله رباً ومخلِّصاً لحياته أن يصير فَرداً في عائلـة اهللا . اإلنسان

 عطَاهم سـلْطَانًا َأن يصـيروا َأوالَد وَأما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فََأ : " ١٢ : ١ حيث نقرأ في إنجيل يوحنَّا
همبِاس نُونْؤماِهللا، َأيِ الْم ." ون على رفضهم ليسوع حتى لحظـة مـوتهم فـإنرصا الذين يأم 

 . مصيرهم هو بحيرة النار التي أعدها اهللا إلبليس وأعوانه

 في اآلية التي قرأناهـا وهذه " الذين قبلوه وأما كُلُّ " ربما يتعين علينا أن نقف عند عبارة
 متـاح هو فالخالص بيسوع المسيح ليس مقصوراً على فئة معينة أو شعبٍ محدد؛ بل . قبل قليل

 ال يحابي بين الناس، وال فاهللا . أو غير ذلك لكل إنسانٍ بغَض النظر عن جنسيته أو لونه أو عرقه
 . يميز شخصاً عنِ اآلخر

 لَكن كيف يمكن للمرء أن يقْبَل يسوع لكي يخْلُـص؟ : بما يتوارد الى ذهنك هذا السؤال ر
 : ١٢ : ١ يوحنَّـا من انجيل قبل أن نُجيب عن هذا السؤال، تعال بنا نقرأ التَرجمةُ التفسيرية لآلية

" ،قَبِلُوه ينا الَّذَأم همنُوا بِاسآم ينَأيِ الَّذ اِهللا ، فَقَد الَدوا َأوـيرصي ي َأنقَّ فالْح مهنَحيبـدو . " م 
 والمعنى العملي لذلك هـو . فقبول المرء ليسوع يعني أن يؤمن باسمه . المعنى هنا واضحاً تماماً

يؤمن أن يسوع المسيح المرء نس عبما يقوله الكتاب المقد . تؤمن بيسوع كشخصي كفي أنة فال ي 
 . فقط، أو كمعلِّمٍ أخالقي عظيمٍ، أو كنبي من بين أنبياء كُثُر بارزة تاريخية

ـحيحوص ،ظيمع أخالقي لِّمعأنه م ة، وصحيحة حقيقية تاريخييسوع شخصي أن حيحص 
 فهو الذي قال عن نفسه فـي . يد أنه نَبِي؛ لكن الكتاب المقدس يخبرنا أن يسوع هو المخَلِّص الوح

 كما أن . " لَيس َأحد يْأتي ِإلَى اآلبِ ِإالَّ بِي . َأنَا هو الطَّرِيقُ والْحقُّ والْحياةُ " : ٦ : ١٤ إنجيل يوحنَّا
 لهذا، . الكتاب المقدس يخبرنا أن يسوع ماتَ على الصليب، وقام من األموات، وصعد إلى السماء

 في حـد ذاتهـا تَعنـي " يسوع " وكلمة . فإن قُبول يسوع يعني قبول ما يقولُه الكتاب المقدس عنه
. فقد جاء يسوع إلى األرض لكي يخَلِّصنا من عقاب الخطية ومن عبوديتنا للخطية ". المخَلِّص "



 وَأما كُـلُّ : " األول من إنجيل يوحنَّا من األصحاح ١٢ يتابع الرسول يوحنَّا قائالً في العدد
 ربما يتعين علينا أن نتوقَّف قليالً عند هـذه ". الَّذين قَبِلُوه فََأعطَاهم سلْطَانًا َأن يصيروا َأوالَد اِهللا

 لهذا، فقـد . فقد كان اليهود يفتخرون بحقوقهم التي اكتسبوها بالوراثة . اآلية لكي نَفهم معناها جيداً
 لكن الكتاب المقـدس يعلِّـم بوضـوح أن ". أوالد إبراهيم " أو " ذُرِية إبراهيم " كانوا يدعون أنفسهم

 أوالد اهللا الحقيقيين هم ليسوا أولئك الذين جاؤوا من نسل إبراهيم، بل أولئك الذين قَبِلـوا يسـوع
 اُنْظُـروا َأيـةَ " : ١ : ٣ الرسول يوحنَّا في رسالته األولى لهذا يقول . المسيح رباً ومخلِّصاً لحياتهم

 " ! محبة َأعطَانَا اآلب حتَّى نُدعى َأوالَد اِهللا

 . مـن أبنـاء اهللا فكُلُّ من يؤمن بيسوع المسيح وبما فعله ألجله على الصليب يصبح ! نعم
 سبقَ فَعينَنَـا ِللتَّبنِّـي بِيسـوع " اهللا إن ٥ : ١ والرسول بولُس يقول في رسالته إلى أهل أفسس

هيَئتشم ةرسم بسح ،هيحِ ِلنَفْسس١٦ : ٨ كما أنه يقول في رسالته إلى أهل رومية . " الْم " وحاَلر 
 ي االنضمام إلـى ديانـة الخالص ال يعن هذا يرينا أن . " نَفْسه َأيضا يشْهد َألرواحنَا َأنَّنَا َأوالَد اِهللا

 . ُأخرى، بل يعني التجديد والتغيير

 . لبٍ جديد وطبيعـة روحيـة جديـدة فالشخص الذي يؤمن بيسوع المسيح يحصل على ق
شخصـاً جديـداً، وأن تُصـبح ثانيةً، وأن تُولَد عني أنس يقدفالخالص بحسب تعليم الكتاب الم 

 وما أروع التعبير الذي استخدمه الرسول يوحنَّـا . تَستقبل الروح القُدس في قلبك وذهنك وحياتك
 وِلدوا لَيس " شخاص الذين قَبِلوا يسوع مخلِّصاً لحياتهم إن األ ١٣ : ١ حيث يقول في إنجيل يوحنَّا

دعى . " من دمٍ، والَ من مشيَئة جسد، والَ من مشيَئة رجل، بْل مـن اِهللا يـ أن ـبجلهـذا، ال ع 
 . ألن اهللا هو الوحيد القادر على تَخليصهم " أوالد اهللا " المؤمنون بيسوع المسيح

 فالرسول يوحنَّا . اللحظة التي تَدعو فيها يسوع للتربع على عرش قلبك ن الص يبدأ م الخ
 يتحدث عـن شـيء هو ال يتحدث هنا عن أمرٍ سيحدث في المستقبل البعيد أو حتى القريب، بل

رِيخَلِّصاً لحياتك فَوث لحظة إيمانك بيسوع وقبوله مدحالرسول ي . ي وحنَّا يقول أيضاً في لهذا فإن 
 وهذا تأكيد آخـر . " كُلُّ من يْؤمن َأن يسوع هو الْمسيح فَقَد وِلد من اِهللا " : ١ : ٥ رسالته األولى

. على أن اإليمان بيسوع المسيح يؤدي إلى الوالدة الثانية على الفور



ى رغم أن الخالص يحدث لَحظَة إيماننا، إالَّ أن و  هناك رِحلَة طويلة ورائعة تَنتظرنا عـل
 . فإن روح اهللا يأتي ويسكُن فيك ويبدُأ بتشكيلك على صورة المسيح ، فحين تؤمن بيسوع . األرض

 . وعملية التشكيل هذه تستغرق الحياة بكاملها

 : ٣ الته األولى وكما يقول الرسول يوحنَّا في رس . كذلك، هناك حياةٌ أبديةٌ تنتظرنا مع اهللا
٣ - ٢ " نَكُوناذَا سم دعب رظْهي لَماِهللا، و الَدَأو ننَح اآلن ،اءبا اَألحهَأي . ِإذَا ُأظْهِـر َأنَّه لَمنَع نلكو 

وا هكَم اهنَرَألنَّنَا س ،ثْلَهم نَكُون . رطَهي ،بِه اءجهذَا الر هنْدع نكُلُّ مو رطَاه وا هكَم ههذا . " نَفْس 
 أنه رغم أننا ال نَعرف كيف ستكون أشكالنا في األبدية، إالَّ أننا سنكون مشـابهين ليسـوع يعني

 أننا سنتحرر من الخطيـة، والمـرض، والحـزن، كَما . المسيح من الناحية األدبية أوِ األخالقية
 . نا األرضية حيات صِ قاِئ والموت، ومن كل نَ

 وهذا الرجاء المبارك هو الذي يدفعنا إلى الثبات في المسيح وإلى إطاعته في حياتنا على
 واألهم من . حياته فالمؤمن يعرف أنه وكيٌل هللا على األرض، وأنه سيقَدم حساباً هللا عن . األرض

 لذلك، فهو يسعى إلى . مسيح بذََل نفسه ودمه ألجله ذلك هو أن المؤمن يعرفُ أن اهللا يحبه، وأن ال
 . تنفيذ وصايا اهللا والعيش بحسب وصايا الكتاب المقدس

 الحفْـظ دروس ذَكَرنا فـي وكَما . لهذا الدرس ة المخَصص ة الكتابي اآلية إلى حفْظ نأتي
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَةً تْبه ع فْظتَ للح عِ خُطْواتبعلى أر قوم يهأال و : 

ى . ا ه حفْظ تبدَأ بِ الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن اآلية في تأمْل : أوالً  فَفَهم اآليات سيعينُك عـل
 . رفْنا معناها وع ) ١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا ( اآلية هذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلك، اكْتُـب "). قبول يسوع : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
تابيالك دالشَّاه ةفَظُها لآليو ( التي ستَح وه اليوم تابينا الكداكتـب ). ١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا : شاه ثُم 

. الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . اآليةَ كاملةً



 جـزءاً تلـو الكتـابي ثُم المقطع ، الكتابي د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ةَ اآلي احفظ : ثالثاً
 . وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية . اآلخر

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً بقاً التي حفظْتَها سا

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظت الح ترديد نم تمكَّن ةاآلي النَّظَـرِ إلـى الكتـابِ هذه دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 قُبول يسوع
 ١٢ : ١ ا إنجيل يوحنَّ

 وَأما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فََأعطَاهم سلْطَانًا َأن يصيروا َأوالَد اِهللا

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 قُبول يسوع
 ١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا

 وَأما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فََأعطَاهم سلْطَانًا َأن يصيروا َأوالَد اِهللا

 : األخيرِ من اآلية الثاني و المقطعِ نُعيد مرةً ُأخرى مع إضافَة واآلن، سوفَ
 قُبول يسوع
 ١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا

" همبِاس نُونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدوا َأويرصي لْطَانًا َأنس مطَاهفََأع قَبِلُوه ينا كُلُّ الَّذَأمو ." 

 : إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية مع نُعيد مرةً ُأخرى
 قُبول يسوع
 ١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا

" همبِاس نُونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدوا َأويرصي لْطَانًا َأنس مطَاهفََأع قَبِلُوه ينا كُلُّ الَّذَأمو ." 
١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا



تعاَل بنا واآلن ، عاً نُراجِعظْناها مفح سِ آياتخَم رالدروس في آخ السابقة : 

 ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ، " : ٧ : ١ ، رسالةُ يوحنَّا األولى الشَّرِكَة ، أوالً
 . ٧ : ١ يوحنَّا ١ ". من كُلِّ خَطية فَلَنَا شَرِكَةٌ بعضنَا مع بعضٍ، ودم يسوع الْمسيحِ ابنه يطَهرنَا

 فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِي قُدام النَّاسِ َأعتَرِفُ " : ٣٢ : ١٠ ، إنجيل متَّى الشَّهادة عن يسوع ، ثانياً
اتاومي السي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضتَّى . " َأنَا َأي٣٢ : ١٠ إنجيل م . 

وزهم مجـد اِهللا " : ٢٣ : ٣ ، رسالة رومية طَبيعةُ الخطية ، ثالثاً َأعـَأخْطَُأوا و يعمالْج ِإذ " . 
 . ٢٣ : ٣ رومية

 َألن اَهللا سيدين كُلَّ عمٍل مهما كَـان خَفيـاً، " : ١٤ : ١٢ ، الجامعة دينونَةُ الخطية ، رابعاً
 . ١٤ : ١٢ الجامعة ". سواء كَان خَيراً َأم شَراً

 ولكن اَهللا بين محبتَه لَنَا، َألنَّه ونَحن بعد خُطَـاةٌ " : ٨ : ٥ رومية ، كَفَّارة الخطية ، مساً خا
 . ٨ : ٥ رومية . " ماتَ الْمسيح َألجلنَا

 ، إنجيل يوحنَّا قُبول يسوع : درسنا هذا أخيراً، لنُراجِع معاً اآليةَ الكتابيةَ التي حفظْناها في
١٢ : ١ : " هـمبِاس نُونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدوا َأويرصي لْطَانًا َأنس مطَاهفََأع قَبِلُوه ينا كُلُّ الَّذَأمو ." 

 . ١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا

 متابعـة أن تُواظـب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
 كَلمـةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعـة حفَظَ المزيد من تَ اصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي الخ الدروس

كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي كتمدوخ . 

 نـاً وقبل أن ُأودعك، أرجو أن تكون قد اتخذت أهم قرار في حياتك، وأن تكون اآلن متيقِّ
أما إذا لم تَكُن قد اتخـذت هـذا القـرار . من خالصك والمكان الذي ستقضي فيه حياتك األبدية



صيرِ الم تَخْ ي ك أنريدك ويبحاهللا ي حتى هذه اللحظة، فتذكَّر أن ـة، وأنـلطان الخطيس نلُص م 
 . ا لك تنال الخالص، وأن تتمتَّع بالحياة األبدية التي أعده

 . وإذا لَم تَكُن تَعرف كيف تَقبل يسوع في قلبك وحياتك فاسمح لي أن ُأساعدك فـي ذلـك
 قَرارك الشخصي الذي يجب أن تَتَّخـذَه برغبتـك لمكن يجب عليك أن تَعرفَ أن هذا القرار هو

نشخصٍ م أي نم غوطذلك، إذا . حولـك وقناعتك أنت، وليس بدافع الخجل أو بسبب أي ض  ـل
 : إلى اهللا هذه الصالة البسيطة فارفَع أردتَ أن تَقبل يسوع في قلبك وحياتك

 : كرر الصالة من بعدي

 يا رب، لقد سمعتُ أنَّك تُحبني وأنك جئت إلى األرض ومتَّ على الصـليب "
 صـراً علـى أنك قُمتَ من األمـوات منت و ، من أجلي لكي تَغْفر لي خطاياي

 أنا أختار بمـْلء إرادتـي أن أقْبلَـك ربـاً . لكي تُعطيني حياةً أبديةً الموت
 أن تَقبـل تـوبتي، – يا رب يسوع – لذلك، فإنني أرجوك . ومخَلِّصاً لحياتي

 وأن تُسامحني على خطاياي، وأن تَأتي بروحك القُـدوس وتَسـكُن قلبـي
 ". آمين . وحياتي

واستجاب ل إن صالتَك عماهللا قد س قلبك فتأكَّد أن نتَ هذه الصالة البسيطة ملَّيص ،كتلْبط 
. فهنيئاً لك وأنك أصبحت ولداً هللا منذ هذه اللحظة

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا


