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 مشكلتنا والحل اإللهي
 راندي ألكورن

قبل أن نرى اهلل . فأكبر مشكلة في التاريخ يبيننا وبين اهلل الذي يكره الشر ه المصالحة اتمام يةمشكلة كيفإن 
 .تدبيرهالذي تم  عظمما ال يقل عن الحل األ يتطّلب هذا. في السماء، يجب أن يتغير شيء جذري

 هذا ما نحتاج إلى معرفته:

 (.31، 27: 1" )تكوين َوَرَأى اهلُل ُكلَّ َما َعِمَلُه َفِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّا.. َفَخَلَق اهلُل اإِلْنَساَن َعَلى ُصوَرِتِه." -1

أن يكون له عالقة مبهجة  أراد( و 26: 1صفاته )تكوين تشبه صفات شخصية وعالئقية باهلل البشر  خلق
اع نصيحة الشيطان في جنة عدن اختار آدم وحواء اتبّ  عندما. لكن شيًئا ما حدث بشكل خاطئ. معهم

مت الخطية العالم واآلن نحن جميًعا نولد بالرغبة في عمل األشياء بطريقتنا الخاصة، وليس (، سمّ 3)تكوين 
 .اهللبحسب 

 (.23: 3" )رومية ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد اهللِ " -2

النََّظَر ِإَلى "اهلل ال يستطيع (. ف2: 59قد أبعدتنا عنه )انظر إشعياء  دوسوالقاإلله الصالح ضد  خطاياناإن 
نتيجة كل هذا هو . و سعادتنا بذلك نخسرعالقة مع اهلل، و الالخطية نخسر (. بسبب 13: 1" )حبقوق اْلَجْورِ 
ل يمثّ  جسديالموت ال. و يمسمى الجحا يُ الموت الروحي هو االنفصال عن اهلل في مكان حقيقي جدً  .الموت

 (.27: 9األبدّية )عبرانيين  الدينونةنهاية فرصتنا للدخول في عالقة مع اهلل وتجنب 

ا ِهَبُة اهلِل َفِهَي َحَياٌة َأَبِديٌَّة ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا" -3  (.23: 6" )رومية أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِهَي َمْوٌت، َوَأمَّ

اهلل إنه في الواقع، يقول . لسنا كذلكونحن ، . فهو القدوسأي شيء يمكننا فعله الستعادة أنفسنا هللال يوجد 
 أرسل لنا ابنه يسوعو ا لكن اهلل أحبنا كثيرً (. 6: 64)انظر إشعياء  ثوب العدةمثل هي حتى أعمالنا الصالحة 

اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا، (. "16: 3لحياة )يوحنا الكامل، لينقذنا من الموت ويعطينا االكامل واإلنسان ، اهلل المسيح
 (.8: 5" )رومية ألَنَُّه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِلَنا

من  المسيحعندما مات . لقد فعل لنا ما ال يمكننا فعله ألنفسنا. دفع ثمن خطايانايإلى الصليب ل المسيحذهب 
إلغاء  صكوك ُتكتب في" ُأْكِملَ الكلمة اليونانية المترجمة " (. كانت30: 19" )يوحنا َقْد ُأْكِملَ أجلنا قال: "
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" َلْيَس ِمْن َأْعَمال َكْياَل َيْفَتِخَر َأَحدٌ  ، ِباإِليَماِن، َوذِلَك َلْيَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَُّة اهلِل.ألَنَُّكْم ِبالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصونَ " -4
 (.9-8: 2)أفسس 

السماء منحنا الدخول إلى يمن الجحيم و  حيث يحررنا، هعالقة معاستعادة الاهلل هي من  عطيةأعظم إن 
على  من أجلناالمسيح نعمة على استحقاقنا، بل تعتمد فقط على عمل  عطيةال تعتمد هذه ال(. 36: 3)يوحنا 

َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ قال: ". حيث هللإلى اوالوحيد  احدهو الطريق الو (. ف5: 3تيطس  انظرالصليب )
 (.6: 14)يوحنا  "َواْلَحَياُة. َلْيَس َأَحٌد َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي

 (.9: 10" )رومية َك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َيُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت، َخَلْصتَ ألَنَّ " -5

من اهلل.  الغفران نطلبوأعمالنا الخاطئة، و  اآلثمة بقلوبنا قراهلل، يجب أن ن في موقف صحيح أماملكي نكون 
ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو َأِميٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا : "بنعمته الكامل غفرانبال يعدفعلنا ذلك، فإنه  نإ

 .هو ربنا المسيح الُمقام من األمواتنؤكد لآلخرين أن علينا أن ثم (. 9: 1يوحنا  1" )َوُيَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثم  

، بَ " -6 ْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإنَّ َمْن َيْسَمُع َكاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َواَل َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنة 
 (.24: 5" )يوحنا ِإَلى اْلَحَياةِ 

حيث ، ليخلصنان نؤمن بوعده وندعوه يمكننا أ. و في المسيح بالمجانلنا هي مقدمة الحياة التي نتوق لها إن 
روح (. يسكن 13: 10)رومية  ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرَّبِّ َيْخُلُص لحياة األبدية: "وهي ا عطيتهتواضع ب نقبل

 (.14: 1تيموثاوس  2 انظرساعدنا على طاعته )يو  فينااهلل القدوس 

" َأتَْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضلُ ، "المسيحقال (. 7: 52السارة" )إشعياء  البشارةيسمى اإلنجيل "
. يقدم لنا اهلل في المسيح الحياة والسعادة التي نرغب بها ويريدنا أن نتمتع بها إلى األبد(. 10: 10)يوحنا 

الكلمات، ولكنها قد ترديد د سحر في مجرد ال يوجبالمسيح. صالة قد تساعدك على تأكيد إيمانك ال هذه
 :ا هو في قلبكتساعدك على التعبير بصدق عمّ 

. دفع ثمن كل ذنوبييللموت على الصليب لالمسيح أنك أرسلت ابنك يسوع  أؤمن اهلل،يا 
ن كنتقيامته من بين األمواتبالخطية والموت  المسيح قهرأن  وأؤمن أجد أي من هذا  . وا 

ساعدني . أطلب أن تعمل في قلبي وعقلي للتغلب على عدم إيماني فإننييصعب تصديقه، 
الذي جاء  هو اهلل المتجسد، أيها الرب يسوعأنت،  أنك —على الوثوق بما يقوله اإلنجيل 

 .إلى اآلب تيإلنقاذي من الخطية والموت واستعاد
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، يايأعترف بخطا. ، بما في ذلك تمركزي الذاتيعنهاالتوبة ألجل خطاياي وأريد آسف  إنني
 . بقوتك، ولكنني أطلب منك أن تجعلني أكثر وعًياكلهابها بعد أدرك أنني لست على علم و 

ليس  —، وأن أتخلى عن كل جزء من حياتي ال يرضيك ارتكاب الخطأأريد أن أهرب من 
حياة الشخًصا جديًدا وأن أعيش  الفرح بكوني أن اختبرأريد وتوجهاتي.  فقط أفعالي بل مواقفي

 .م نفسي لكأسلّ . إنني جديدةال

من فضلك تعال ي. وملك يكون مخلصي وربتبامتنان وأطلب منك أن  إنني أقبل غفرانك
م من تعلّ أن أساعدني . و بحبك يمألن. اجديدةالحياة الأن أعيش  امنحني القدرةو  لتسكن فيّ 
أنت غفر تآلخرين كما تحب و ليحب ويغفر و  قد تغّيركشخص  أحياكيف  من أتباعككلمتك و 

 لك. اشكرً . لي

 أطلب كل هذه األشياء في اسم المسيح. أمين.

، فإن أحد أهم األشياء التي عليك القيام بها هو أن تصبح جزًءا من عائلة لك بمجرد قبولك المسيح كمخلص
كان  نالحب والمساعدة والدعم. إ قدم لكالكنيسة الصالحة كلمة اهلل وست كمكنيسة. ستعلّ المسيحية تسمى 

الناس الذين  تعّرف علىجابات هناك. اإل أن تجديمكنك ف، شخص المسيحيك المزيد من األسئلة حول لد
، ي! اقرأ الكتاب المقدس، صلالمسيحأن يساعدوك على النمو في عالقتك مع  هميعرفون كلمة اهلل ويمكن

 2" )َمْعِرَفِة َربَِّنا َوُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ اْنُموا ِفي النِّْعَمِة َوِفي شارك إيمانك، واجتمع بانتظام مع شعب اهلل. "
 (.18: 3بطرس 
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