
 معرفة یسوع
 ھل تعرف أن یسوع ھو الھك ومخلصك؟

ھناك إلھ واحد فقط. إلھ األب وإلھ األبن وإلھ الروح القدس وجمیعھا واحد. ھناك إلھ واحد فقط وھؤالء 
." ُھَناَك َثَالَثٌة َیْشَھُدوَن َعَلى 7: 5یوحنا األولى  ھم النماذج الثالثة التي یكشف فیھا عن نفسھ.

َالَثِة." ِفُق َشَھاَداُت الثَّ ُم، َوَتتَّ وُح، َوالَماُء، َوالدَّ  َذلَِك: الرُّ

َماَواُت َتْحِكي َعْن َمْجِد ِهللا. 1: 19مزمور جمیع المخلوقات تعرف من ھو هللا.  ," السَّ
َماِء َعمَ  ُة السَّ لَ َیَدیِھ."َوَتْعِرُض قُبَّ  

، إْن َسَكُتوا ُھْم، َفَسَتْصُرُخ الِحَجاَرةُ."«,"َفأَجاَب: 40: 19لوقا  أقُولُ َلُكُم الَحقَّ  

 هللا صنع كل شيء ھذا العالم وكل شخص موجود فیھ!.

نحن نتعلم من الكتاب المقدس رغم أن كل الناس خلقوا على صورة هللا, ولكن لیس الكل  ینتمون إلیھ. 
, "َفأَجاَب: َمْكُتوٌب: 27: 10ھو الذي یعیش حیاتھ بطریقة تكرم الرب وترضیھ,لوقا  إن ابن الرب

ِتَك، َوِبُكلِّ َعقلِك بَّ إَلَھَك ِبُكلِّ َقْلِبَك، َوِبُكلِّ َنْفِسَك، َوِبُكلِّ قُوَّ َوَمْكُتوٌب أْیًضا: ُتِحبُّ َصاِحَبَك َكَما  ُتِحبُّ الرَّ
  .ُتِحبُّ َنْفَسَك."

ل شخص طریقھ لیعرفھ ولیعرف كیف یعیش لیرضیھ, نحن نستطیع أن نتعلم عن طریق هللا أعطى ك
 كلمات مقدسة( الكتاب المقدس) وعن طریق الروح القدس.

یَرةُ ُتؤِمُن ِبَذلَِك َوَتْرَتِعُش 19: 2یعقوب  رِّ ," أُتؤِمُن أنَّ َهللا َواِحٌد؟ َھَذا َحَسٌن! َلِكْن َحتَّى األرَواُح الشِّ
 َخْوًفا."

على الرغم من أن كثیر من الناس یعرفون أن ھناك إلھ, لكن لیس كل شخص یعیش من أجلھ بطریقة 
تمجده. فقط األیمان بوجود إلھ وھذا لیس كافي لكي تكون مخلص, بل یجب علیك أن تعیش حیاتك لھ. 

 نحن جمیعاً قرأنا في الكتاب المقدس الجمیع أخطئوا.

أخَطأُوا، َوُھْم َعاِجزوَن َعْن ُبلُوِغ ِمقَیاِس َمْجِد ِهللا." ,"َحْیُث إنَّ الَجِمیعَ 23: 3رومیة   

جمیعنا قرأنا بأن هللا أرسل أبنھ یسوع لینقذنا  ُھ 16: 3یوحنا  - ," َفَقْد أَحبَّ هللاُ الَعاَلَم َكِثیًرا، َحتَّى إنَّ
َم اْبَنُھ الَوِحیَد، لَِكي َال َیْھلَِك ُكلُّ َمْن ُیؤِمُن ِبِھ، َبلْ  ُة."َقدَّ َتُكوُن َلُھ الَحَیاةُ األَبِدیَّ  



یسوع المسیح مات من أجلنا على الصلیب من أجل خطایانا, ألنھا خطایانا التي تفصلنا عن هللا وتؤدي 
بنا إلى الھالك. فالمسیح مات لیمنحك فرصة حیاة جدیدة, مغفرة للخطیئة وتعیش حیاة من القداسة فیھ. 

ِرِیُق َوالَحقُّ َوالَحَیاةُ. َال أَحَد َیأِتي إَلى اآلِب إالَّ ِبي.": «," َفَقالَ َلُھ َیُسوعُ 6: 14یوحنا  أَنا ُھَو الطَّ  

ُھ 6: 11العبرانیین  ," َوِبَغیِر إیَماٍن، َال َیْمِكُن إرَضاُء ِهللا. َفَعَلى َمْن َیأِتي إَلى ِهللا أْن ُیؤِمَن ِبأنَّ
ُھ ُیَكافُِئ الَِّذیَن َیْطلُبُ  لوقا لإلیمان بالرب, یعني أن نؤمن بھ ونتعرف بھ ونعیش لھ. وَنُھ." َموُجوٌد، َوِبأنَّ

ِتَك، َوِبُكلِّ 27: 10 بَّ إَلَھَك ِبُكلِّ َقْلِبَك، َوِبُكلِّ َنْفِسَك، َوِبُكلِّ قُوَّ ," َفأَجاَب: َمْكُتوٌب: ُتِحبُّ الرَّ
"َعقلَِكَوَمْكُتوٌب أْیًضا: ُتِحبُّ َصاِحَبَك َكَما ُتِحبُّ َنْفَسَك.  

8: 10رومیة نبدأ في تلقي الخالص بالمسیح عن طریق اإلیمان من كل قلبك واألعتراف بفمك.  -9 ",
ُھ َیقُولُ أْیًضا: الَكلَِمُة َقِریَبٌة ِمْنَك. ِھَي َعَلى َشَفَتْیَك َوفِي َقْلِبَك َوَھِذِه ِھَي َكلَِمُة اإلیَماِن ا ُر ِألنَّ لَِّتي ُنَبشِّ

َتْیَك، َوآَمنَت ِبَقْلِبَك، أنَّ َیُسوَع َربٌّ َوأنَّ َهللا أَقاَمُھ ِمَن الَمْوِت، َخلُْصَت."ِبَھا: إْن أعَلنَت ِبَشفَ   

أتكل على الرب, تحلى بالثقة و األیمان بإرادتھ لحیاتك وعیش حسب أقوالھ باألنجیل. سیطھرك من 
 خطیتك ویعطیك المغفرة و یجدد قلبك.

َم اْبَنُھ 16: 3وحنایھو یحبك كثیراً حتى أعطى أبنھ الوحید.  ُھ َقدَّ ," َفَقْد أَحبَّ هللاُ الَعاَلَم َكِثیًرا، َحتَّى إنَّ
ُة."  عندما تبحث عن كلمة "ثقھ" ھي الَوِحیَد، لَِكي َال َیْھلَِك ُكلُّ َمْن ُیؤِمُن ِبِھ، َبلْ َتُكوُن َلُھ الَحَیاةُ األَبِدیَّ

. ھذه ال یعني فقط اإلیمان ولكن األقتناع بھ أن تؤمن بشخص أو شيء و تلتزم بھ وأن تسلم حیاتك لھ
 أیضاً وأن نضع ثقتنا فیھ ونلتزم بھ.

 إذن, یعني األعتراف الحقیقي باإلیمان أننا نلتزم تماماً ونكرس حیاتنا للرب یسوع ومشیئتُھ.

دم عندما نعترف بخطایانا و نرجع إلى الرب یسوع, علینا أن نولد مجدداً من الماء والروح من أجل التق
إلى ملكوت هللا. یجب علینا أن نولد مجدداً من الماء و الروح من أجل التقدم إلى ملكوت هللا. یجب 

علینا أن نتعمد بالماء و نتعمد بالروح القدس. تحررنا المعمودیة في الماء من طبیعة الخطیئة القدیمة 
ین جاؤوا إلى المسیح, وعلى ویمكننا أختبار الخالص. نرى أمثال عدیدة في أعمال الرسل للمؤمنین الذ

الفور تعمدوا بالماء و نالوا معمودیة الروح القدس من خالل وضع األیدي علیھم وكل ھذا حدث في 
نفس الساعة! كان من الواضح أنھم تلقوا معمودیة الروح القدس, حیث بدأو على الفور في التحدث 

 بألسنة جدیدة حیث حل الروح القدس علیھم ومألھم!

تصلي بمفردك أو أذا كنت تستطیع نقترح بأن تجد مؤمن ممتلئ بالروح بأن یضع یدیھ یمكنك أن 
علیك ویطلب من الرب یسوع أن یعمدك ویمألك بالروح القدس! أنقر ھنا لمعرفة المزید عن ھبة 

 األلسنة

37: 2أعمال الرسل  َقْت قُلُوُبُھْم،39- اُس َھَذا الَكَالَم، َتَمزَّ ا َسِمَع النَّ ُسلَ  ," َفَلمَّ َوَسألُوا ُبْطُرَس َوالرُّ



َھا اإلْخَوةُ، َماَذا َیْنَبِغي َعَلْیَنا أْن َنفَعلَ؟  اآلَخِریَن: أیُّ

، َفَقالَ َلُھْم ُبطُرُس: ُتوُبوا، َوْلَیْعَتِمْد ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َعَلى اْسِم َیُسوَع الَمِسیِح لَِمغفَِرِة َخَطاَیاُكمْ  
َة ال بُّ َفَتَنالُوَن َعِطیَّ وِح القُُدِس. َفالَوعُد ُھَو َلُكْم َوِألبَناِئُكْم َولُِكلِّ األَُمِم الَبِعیِدیَن، أْي ُكلِّ َمْن َیْدُعوهُ الرَّ رَّ

 إَلُھَنا."

1: 2أعمال الرسل  إَذا َوِعْنَدَما َجاَء ِعیُد ُیوِم الَخْمِسیَن، َكاُنوا ُكلُُّھْم ُمجَتِمِعیَن َمًعا ِفي َمَكاٍن َواِحٍد. فَ ," 4-
َماِء ُیْشِبُھ ُھُبوَب ِریٍح َعِنیَفٍة، َمأل َجِمیَع أرَجاِء الَبْیِت الَِّذي َكاُنوا َیْجلُِسوَن ِفیِھ. َوإَذا  ِبَصْوٍت ِمَن السَّ

وِح القُُدِس،  ُع َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھْم. َفاْمَتْألُوا َجِمیًعا ِمَن الرُّ ِبألِسَنٍة َشِبیَھٍة ِبَناٍر َتْظَھُر َلُھْم، َوَتَتَوزَّ
وُح ِمْن أْن َیَتَكلَُّموا." َنُھُم الرُّ  َوَبَدأُوا َیَتَكلَُّموَن ِبلَُغاٍت أُْخَرى، َكَما َمكَّ

عندما ال نعیش للرب, ھذا یعني أنفصال عنھ. إلنھ إلھ عادل ألولئك الذین یؤمنون بكلمتھ ویعطیعونھا  
رب یسوع, لكن بالنسبة ألوالئك الذین ال یعیشون و سیكونون قادرین على قضاء الحیاة األبدیة مع ال

من أجلھ, سوف ینفصلون عن هللا  في الجحیم- بال أمل إلى األبد. -  

أعترف في فمك وأمن من كل قلبك أن یسوع ھو الرب وعیش حیاة تكرمھ بكل ما تفعلھ. تذكر أن 
الجدیدة ھذا یمجد الرب تتوب عن خطایاك, یعني األبتعاد عن طرقك القدیمة وتعیش الحیاة بالطریقة 

 یسوع.

أقرأ كلمة هللا, أطلبھ في الصالة و مشاركة الصالة مع مؤمنین أخرین الذین یسلكون في الحیاة 
 المسیحیة التي نراھا في اإلنجیل.

ا َتْفَرُح ِبتِ 7: 15لوقا  َماُء ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َیُتوُب أْكَثَر ِممَّ ا ," أقُولُ َلُكْم، َھَكَذا َتْفَرُح السَّ ْسَعٍة َوِتْسِعیَن َباًرّ
وَبِة."  َال َیحَتاُجوَن إَلى التَّ

أذا كنت بحاجة للصالة أو طلبت من یسوع أن یغفر لك خطایاك و أن یكون ھو الرب ومخلص  
 حیاتك, نحب أن نسمع منك أن نصلي من أجلك و نشجعك!

 لألسئلة أو النسخ, یرجى األتصال ب
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