


أول ص�����فحة بالكت�����اب 
)2(تك������وينالمق������دس 

نق��رأ كي��ف أن هللا خل��ق 
وأول إم���راه ، أول رج���ل وح���واءآدم 

كان���ت ق���دف���ي جن���ه رائع���ة وعاش���ا
عل��ى ش��يءالمك��ان االجم��ل م��ن ك��ل 

عاش��وا ف��ي عالق��ة حميم��ة االط��الق، 
ح��دث نق��رأ ش��يءثم��ة هللا. لك��نم��ع 

االنس�ان وه�و أن إال ) 3عنه في (تك 
ق���ام بعص����يان هللا و دخل����ت الخطي����ة 

العالم.

ك�ل م�ن يول�د ص�ار الح�ين ومنذ ذل�ك
ويول�د كخ�اطئيرث الخطي�ة م�ن آدم 

هللا.عالقته عن ومنفصل في

ب�ار.وعادل وليس به خطية أو شبة ظالم. هو كامل وإله قدوسنور،هللا 
وتم�رده تمام�اً العك�س نج�د االنس�ان يق�ف بعص�يانه األخ�رىوعلى الناحي�ة

المقدسة.وضد قوانينههللا ضد

َب��لْ آَث��اُمُكْم َص��اَرْت َفاِص��لًَة „يق��ول الكت��اب المق��دس يق��ول الكت��اب المق��دس 
:592أشعياء“َبْيَنُكْم َوَبْيَن إِلِهُكمْ 

وهللا. ه�ذافي الص�ورة االول�ي توج�د ه�وة عظيم�ة ب�ين االنس�ان وكما نري
سلطان الظالم الروح�ي حي�ث ه تحت لاالنفصال صير االنسان حزيناً وأدخ

فق�ط ذل�ك ب�ل أيض�اً أن ه�ذه قلب. ليسوكأبة وحزن ة اال يتواجد معنى للحي
عبوره��ا ع��ن وم�ن يح��اولاله�وة العظيم��ة تحت��اج إل�ى جس��ر فوقه��ا للعب��ور 

نمطريق الجسر يسقط في العذاب االبدي مك�ان االل�م الرهي�ب الُمس�مى جه�
!!وهو حقيقيأو الجحيم 

  



قطع الخشب ب�الرغم م�ن التص�اقها 
وب�����الرغم م�����نبعض�����ها ب�����بعض 

الط��الء الجمي��ل ال��ذي عليه��ا كان��ت 
وتص��ل قص��يرة ج��داً لتغط��ي اله��وة 

أعم��ال االنس��ان االخ��رى.للناحي��ة
أن تجع�ل هللا ف�ي ال تستطيعالجيدة 

مديونية لها أو تسمح ل�ه أن يقت�رب 
.من هللا

ع��دةكث��وب„حت��ى أن هللا ق��ال أن 
6:64أش���عياء “برن���ااعم���الك���ل

هذه االعمال ل�يس ل�ديها الق�وة و ال 
الفاعلي��ة أن تعطين���ا االس���تحقاق أن 
نقت���رب إل���ى هللا و ب���نفس الطريق���ة 
ت��دين االنس��ان و ممارس��اته الديني��ة 

خ�����ارجي و ال ه�����ي فق�����ط ش�����كل 
أيض��ا إتب��اع المن��اهج االخالقي��ة للحي��اة ال تس��تطيع أن تغي��ر قلب��ه الخ��اطئ.

أن واالنس�ان أوب�ين هللا التييمكنه بناء الجسر الذي يمكن أن يغطي الهوة
.العذاب االبديومن العقابيخلص االنسان 

توج��د طري��ق تظه��ر لإلنس��ان مس��تقيمة وعاقبته��ا „الكت��اب المق��دس يق��ول 
:1625أمثال “طرق الموت

هللا.ليس عند االنسان طريقة بها يمكن أن يصنع الجسر إلى 

م�ع وعم�ل س�الماً غضب هللا فح�اول اله�روب منه�الكن االنسان خاف من  
الت�ي ينبغ�ي أبديته، تلك الحي�اةيريد أن يكون متأكداً من ومصالحة ألنههللا 

االبد في سعادة وسالم بعد الموت.أن يعيشها مع هللا إلى 

االنس��ان وه��و يح��اول أن وهن��ا ن��رى
يق���دم م���ا ف���ي وس���عه ليص���نع جس���راً 

ة االخ�رى ليستطيع عبور الهوة للناحي
هللا.ليصل إلى 

قط�����ع الخش�����ب تش�����ير إل�����ى عملي�����ة 
مجه����ودات االنس����ان. بع����ض الن����اس 
يس���لكون بش���كل ص���حيح و يقوم���ون 

ه�م يعتق�دون جيدة كثيرة،بعمل أشياء 
أن االعم���ال الجي���دة يمك���ن أن تمح���و 
خطي��اهم و ه��ذا خط��أ كبي��ر يقترفون��ه 

وال����بعض االخ����ريش����عروا.دون ان 
يعيش����ون ف����ي خ����وف م�����ن االرواح 

تأثيره��ا ويح��اولون تحاش��يالش��ريرة 
الش����رير م����ن خ����الل إعط����اء ه����دايا 

بالقي��ام ب��بعض وهب��ات وتض��حيات أو
.والشعائر الدينيةالمهرجانات 

وال�بعض االخ�روالش�راب وأش�ياء أخ�رىالبعض يح�رم نفس�ه م�ن الطع�ام
ربح وي��نفس��ه عل��ى أم��ل أن يكف��ر ع��ن خطاي��اه وربم��ا يح��رقيج��رح نفس��ه 

منها.الغفران

10:3رومية “أنه ليس بار وال واحد„لكن كلمة هللا تقول بوضوح أن 
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ه���ذه الص���ورة تب���ين كي���ف أن هللا ف���ي 
محبت��ه العظيم��ة ق��رر أن يم��د الجس��ر 

ل��م ي��رد ه��و.عل��ى الفج��وة م��ن ناحيت��ه 
أن يفقد االنس�ان ال�ذي خلق�ه ل�ذا ص�نع 

وأكي������داً للعب������وراً أمن������اً ل������ه طريق������
هللا الس��ماوي.إل��ى ملكوت��ه والوص��ول 

أعطانا أبنه الوحيد الذي ه�و نفس�ه هللا 
الع���الم وج��اء إل��ىاالب��دي، لكن��ه ول���د 

كطفل بشري، في أرض إسرائيل منذ 
ال��ذي حمل��ه ع��ام. االس��مقراب��ة الف��ين 

المخل�صوال�ذي يعن�ى “يس�وع„كان 
ج�����اء ل�����يخلص االنس�����ان م�����ن ألن�����ه

والحي��اة ك��ان معج��زة خطاي��اه. م��يالده
ب�ال خطيئ��ة ش��اهدةعاش��ها كان�ت الت�ي

وتعلن عن كل الكمال االلهي.

. لق��دمحب��ة قل��ب هللا العظيم��ةوق��وةأظه��ر مكنون��اتوش��فاؤه للن��استعاليم�ه 
الثال�ث بع�د موت�ه وفي الي�ومخطياهم وأمرأه منمات لكي يحرر كل رجل 

قام من بين االموات. هذا كان أثبات هللا االخير أن يس�وع المس�يح المرس�ل 
إلى العلم هو مخلص البشرية ..

والس�يدات اس�تطاعواوالرج�ال نري أن الجس�ر ق�د أكتم�ل في هذه الصورة
الص��ليب الن يس��وع ق��د العب��ور بأم��ان للناحي��ة األخ��رى. الجس��ر أخ��ذ ش��كل

لعن�ة الم�وت و لعن�ة ويحمل عنامكاننا ليأخذن الخشب مات على صليب م
للعقاب.السقوط في تلك الهوة ذلك المكان االبدي 

، 5:53أشعياء “َوُهَو َمْجُروٌح ألَْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق ألَْجِل آَثاِمَنا„

َع�نِ َنُم�وتَ لَِك�يْ اْلَخَش�َبِة،َعلَ�ىَجَس�ِدهِ فِ�يَخَطاَياَن�اَنْفُسهُ ُهوَ َحَملَ الَِّذي„
، 24:2بط 1“ُشفِيُتمْ بَِجْلَدتِهِ الَِّذي. لِْلبِرِّ َفَنْحَيااْلَخَطاَيا

  
ةً َتأَلَّمَ أَْيضاً اْلَمِسيحَ َفإِنَّ „ َواِح�َدةً َمرَّ

أَْج��لِ ِم��نْ اْلَب��ارُّ اْلَخَطاَي��ا،أَْج��لِ ِم��نْ 
َبَن��الَِك��يْ األََثَم��ِة، ُمَمات��اً هللاِ،إِلَ��ىُيَقرِّ

وحِ فِ�يُمْحيىً َولَِكنْ اْلَجَسدِ فِي “ال�رُّ
الن واحد ب�ار فق�ط ه�و 18:3 بط 1

من يستطيع أن يدفع دين الخطاة.

إذا جئن������ا إل������ى الص������ليب بالتوب������ة 
نن��ال الغف��ران م��ن وااليم��ان س��وف

قب�����ل ش�����خص رب المج�����د يس�����وع 
ما قد فعله ألجلنا موصوف المسيح.

(يوحن�ابشكل دقيق في أنجيل يوحنا 
��هُ „)16:3 ُ أََح��بَّ َهَك��َذاألَنَّ اْلَع��الَمَ هللاَّ
َيْهلِ�كَ الَ لَِك�يْ اْلَوِحي�دَ اْبَن�هُ َبَذلَ َحتَّى
�ةُ اْلَحَي�اةُ لَ��هُ َتُك�ونُ َب�لْ بِ�هِ ُي�ْؤِمنُ َم�نْ ُك�لُّ  وي��ؤمن أنك�ل م�ن يت�وب “األََبِديَّ

الم��وت والعب��ور م��نالطري��ق الوحي��د المعل��ن م��ن هللا للخ��الص ه��ويس��وع 
للحياة.

هللا نفس��ه ق��د أق��ام الجس��ر لك��ي يعب��ر الجمي��ع ف��ي أم��ان علي��ه دون رائ��ع!
 االموات.السقوط في الهوة من خالل قيامة يسوع المسيح من 
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نن��ال الغف��ران م��ن وااليم��ان س��وف

قب�����ل ش�����خص رب المج�����د يس�����وع 
ما قد فعله ألجلنا موصوف المسيح.

(يوحن�ابشكل دقيق في أنجيل يوحنا 
��هُ „)16:3 ُ أََح��بَّ َهَك��َذاألَنَّ اْلَع��الَمَ هللاَّ
َيْهلِ�كَ الَ لَِك�يْ اْلَوِحي�دَ اْبَن�هُ َبَذلَ َحتَّى
�ةُ اْلَحَي�اةُ لَ��هُ َتُك�ونُ َب�لْ بِ�هِ ُي�ْؤِمنُ َم�نْ ُك�لُّ  وي��ؤمن أنك�ل م�ن يت�وب “األََبِديَّ

الم��وت والعب��ور م��نالطري��ق الوحي��د المعل��ن م��ن هللا للخ��الص ه��ويس��وع 
للحياة.

هللا نفس��ه ق��د أق��ام الجس��ر لك��ي يعب��ر الجمي��ع ف��ي أم��ان علي��ه دون رائ��ع!
 االموات.السقوط في الهوة من خالل قيامة يسوع المسيح من 
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