
أروع وأعظم قصة 
عىل مر الزمن

يه قصتك



هذه أروع وأعظم قصة عىل مر الزمان. يه قصة حب ويف نفس الوقت 
مأساة. يه قصتك و قصيت ويف نفس الوقت قصة اهلل.

يظهر الكتاب املقدس لنا حقيقة رائعة: أن اهلل احملب الذي خلق الكون 
الذي ال هناية له، من درب التبانة حىت المنلة الصغرية - قام أيضا 

خبلقك وخليق.
يف البداية مل يكن هناك حروب و ال ظمل وال أمراض وال خطايا. أول 
البرش عاشوا يف اجلنة يف وائم مع خالقهم. اهلل خلقنا حنن البرش 

حىت يكون لنا عالقة قريبة ومحميه معه.

أكرب مأساة يف تارخي البرشية حدثت يف البداية. قرر البرش أن يذهبوا 
بطريقهم اخلاص. لذلك مه افرتقوا عن العالقة العميقة مع خالقهم. 

لذلك نرى العواقب حىت يومنا هذا: بدال من العيش معا يف سالم ووائم، 
نعيش وخنترب الكراهية والغرية واملرض واحلروب. هذه لكها عواقب 

االنفصال عن اهلل.
ومنذ ذلك احلني، وحنن نتوق لنحصل عىل السعادة والسالم الداخيل. 

حنن نعرف ما هو جيد ولكننا ال نستطيع القيام به. جيب أن حتل مشلكة 
الرش من اجلذور: احلرية احلقيقية والسعادة احلقيقية ال ميكن أن 

جتدها إال يف عالقة جديدة مع اهلل.

أروع وأعظم قصة

املأساة

ا. َوَرَأى اهلُل َماَخلََقُه َفاْسَتْحَسَنُه ِجّدً
التكوين ٣١:١

لَْيَس َبارٌّ )صاحل(، َوالَ َواِحٌد. لَْيَس َمْن 
يَع َقْد َأْخَطُأوا َومُهْ  ِ ُيْدِرُك…ألَنَّ اْلَ

ُد اهلَل. َعاِجُزوَن َعْن ُبُلوِغ َما مُيَجِّ
رومية ١٠:٣+٢٣



قصة احلب

اهلل يشتاق لعالقة خشصية معك. لديه أفضل خطة حلياتك. انه يغفر 
اخلطيئة ويشيف ما قد حدث بسبب االنفصال عنه.

 ليس هناك يشء أفضل  من أن تعرف اهلل خالقك خشصيا وان ختترب 
لك يوم  من جديد حضوره الرائع. 

ليس هناك يوم أفضل من اليوم حىت تقبل اىل اهلل.  أن تقبل يسوع 
املسيح مكخلص ورب: هذا هو القرار األكرث أمهية الذي تتخذه يف 

حياتك. ماذا قررت؟

عالقة خشصية

ألننا ال نستطيع تغيري أنفسنا يف األساس، أخذ اهلل املبادرة بنفسه: 
قبل ٢٠٠٠ سنة، جاء املسيح إىل هذا العامل. اكن لك يشء عنده غري 
عادي: والدته، حياته، موته وقيامته. واكن الخشص الوحيد الذي عاش 

حياة مثالية.
 ال ميكنك العيش مكا يشاء اهلل بنفسك وقدرتك. هذا هو السبب يف 

موت املسيح عىل الصليب، كميا يغفر لك لك يشء. وهكذا يكون لديك 
سالم مع اهلل وحتصل عىل احلياة األبدية أو حياة اخللود.

 عندما مات يسوع املسيح، أخذ عقوبة خطايانا اليت تفصلنا عن اهلل 
عىل نفسه. حىت انه دفع مثن خطاياك - ال يوجد شئ مينعك ان تكون 

مقبول من اهلل. هذا هو أعظم معل من أمعال احلب عىل مر الزمن.

 ألَنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعامَلَ َحىتَّ َبَذَل 
لَِك لُكُّ َمْن ُيْؤِمُن  اْبَنُه اْلَوِحيَد، لَِكْ الَ َيْ

َياُة األََبِديَُّة. ِبِه، َبْل َتُكوُن لَُه احْلَ
يوحنا١٦:٣

قُّ  ِريُق َواحْلَ َيقول َيُسوُع: »َأَنا ُهَو الطَّ
.» َياُة. الَ َيْأيِت َأَحٌد ِإىَل اآلِب ِإالَّ يِبْ َواحْلَ

يوحنا٦:١٤
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للتواصل:

أنه قرارك

يسوع، أؤمن أنك ابن اهلل روحيا. أؤمن 
أنك قد ُمْت من أجل خطاياي. أرجوك 

أن تغفر يل ذنويب وخطاياي، وتأيت يف 
حيايت. أنا أقبلك يا يسوع خملصا وربا. 

اهلل اآلب، من اآلن فصاعدا أريد أن أعيش 
يف عالقة معك. شكرا حملبتك ىل. آمني.

كيف ستنهتي أعظم قصة عىل مر الزمن معك؟ أنت تقرر إذا  كنت تريد 
أن تنهتي حياتك يف مأساة أو يف احلياة األبدية مع اهلل.

يسوع يريد أن يكون جزءا من حياتك، ليغفر خطاياك ويعطيك احلياة 
األبدية. من خالل االميان  بيسوع املسيح، يكون لك عالقة خشصية مع 

اهلل. إذا كنت تريد هذا، ميكنك أن تصيل الصالة التالية:

هذه اخلطوات سوف تساعدك عىل أن تمنو يف عالقتك مع اهلل:
1. الصالة - حتدث مع اهلل وأبين عالقة قوية معه.

2. الكتاب املقدس - إقرأ يف لكمة اهلل، لتعرف املزيد عنه. وفهيا يتحدث 
اهلل لك أيضا.

3. الرشكة - التيق بانتظام مع مسيحيني آخرين. ال تبىق وحدك!
4. شارك - شارك االخرين بقصة احلب العظمية ومبا ختتربه مع اهلل.


