ق�صة احلـــياة
احلياة فيلم �س ـ ـ ــينمائي جتري احداثــه
املختلفة ب�س ــرعة �أمام عيوننـ ــا ولي�س يف قدرتنا
�أن نعيد الأيـام التي م ّرت بنـا �أو حادثة واحـدة
من حوادث حياتنـ ـ ــا .ومع ذلك ففي فرتة
حياتنا الق�صرية من امله ــد اىل اللـحد،يجب
�أن نقرر م�صرينا الأبدي.
هل فكرت يف هذا امل�صري الذي ينقلـك
ب�صمــت وبــكل يقني اىل الأبدية،حيث �ستق�ضى
هنـ ـ ــاك �أبديتـ ــك.
ان هذا الكت ّيب قد كتب خ�صي�صا مل�س ـ ــاعدتك
وانارة الطريق �أمامك.
ِْ«فان ُكنْتَ َحكِي ًما َف�أَنْتَ َحكِي ٌم ِل َن ْف�سِ ـ ـ ـ ـ َـكَ ،و�إِنِ
ْا�س َت ْه َز ْ�أ َت َف�أَنْتَ َو ْحد ََك َت َت َح َّم ُل�(».أمثال )12:9
1

�أ�صغر من �أن يفكر يف الأبدية

�أ�صغر من �أن يفكر يف الأبدية
2

الطفولـ ـ ــة هي �س ـ ــن الت�سليات الربيئة.
فالهموم ال ت�أتي لعقل الطف ــل لك ــي تزعج
حيات ـ ـ ــه �أو ت ّنغ�ص عي�شه.
ان ربيع احليـاة الالمع يتفت ــح �أمامـ ـ ــه على
عال ـ ــم ما زال كل م ـ ــا فيه ج ـ ــديدا وعجيبـ ـ ـ ــا،
ومهما فك ـ ـّر الطف ــل فانـ ـ ــه يقينا ال يف ّكر يف
...الأب ــدي ــة
ُ
َ
و�ص َ
َو ْل َت ُكنْ هذِ ِه ا ْل َك ِل َم ُ
يك ِبهَا
ات ا َّلتِي �أ َنا �أ ِ
ا ْل َي ْو َم َعلَى َق ْلب َِكَ ،و ُق َّ�صهَا َعلـَى �أَ ْو َالد َِك،
َو َت َك َّل ْم ِبهَا حِ َ
ني تجَ ْ لـ ُِ�س فيِ َب ْيت َِكَ ،وحِ يـ َـن
ت�شِ ــي فيِ َّ
مَ ْ
الطرِيقِ َ ،وحِ َ
ني َت َنا ُم َوحِ ي َـن
َت ُقومُ" (تثنية .)7-6:6
3

�أ�صغر من �أن يحمل امل�سئولية

�أ�صغر من �أن يحمل امل�سئولية

ما ه ــي الأ�شـ ـ ـ ـ ـ ــياء الت ــي يفكـّر فيهـ ــا الأوالد
حينمــا يغادرون املدر�سـ ـ ـ ــة اال يف اللعبو اللهو
�،أو يف اال�شرتاك يف ريا�ضـ ـ ــة مـن الريا�ضـ ــات،
�أو يف القيام بكل الأِ�شـ ــياء التي تبدو لهم �أنه ــا
مفرح ـ ـ ــة وممتعة.
ان احلياة بالن�سبة اليهـم هي الأ�شـياء التي
تف ّرحهــم يف الوقـ ــت احلا�ض ـ ـ ــر ،لأن قام ـ ـ ــو�س
لغتهـ ــم اليحتوي على كلمة  ...الأبـ ــدي ـ ــة.
"رَبِّ ا ْل َو َل َد فيِ َطرِي ِقهِ�(،أي يف طريق
الرب) َف َم َتى َ�شا َخ �أَي ًْ�ضا َال يَحِ ي ُد َع ْن ُه".
(�أمثال.)6:22

4

5

عظيم الثقة بحيوته ال�شبابية

عظيم الثقة بحيوته ال�شبابية
اعتمـ ـ ــاداً على ذك ـ ـ ـ ـ ــائه ال�شـخ�صي وق ـ ـ ـ ّوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
و�شجاعته ،فهو ال يف ّكر يف �شيء اال يف �أعم ــال
البطولة والنجــاح.
وهو ال يعب�أ ب�أي معطل قد يقف يف طريقه.
وال�س�ؤال :متى يج ــد ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الع�صري وقتاً
للتفكري يف ...الأبـ ــدي ـ ــة
" َفا ْذ ُك ْر َخا ِل َق َك فيِ �أَ َّيا ِم َ�ش َباب َِكَ ،ق ْب ـ ـ َل �أن
ال�س ُنو َن �إِ ْذ َت ُق ُ
َت�أْت َِي �أَ َّيا ُم َّ
ول:
ال�ش ِّر �أَ ْو تجَ ِ ي َء ِّ
« َل ْي َ�س يِل فِيهَا ُ�س ُرو ٌر»(.جامعة .)1:12

6

7

متفائل ب�سعادته الزوجية
ان هـ ــذين الزوجـ ـيــن اللذين قـ ــد تبـ ـ ـ ــادال
تعه ـ ــداتهما الزوجـ ــية ال يف ّكران ب�شيء �سـوى
�سـعادتهما احل ــال ّيــة.
ان احلي ـ ـ ـ ـ ـتـاة عندهما ممل ــوءة بال�س ـع ـ ـ ـ ــادة
والهنــاء وامللذات و�شراء البيت والأثـاث لبنـاء
م�ســتقبلهما ،ولي ـ ــ�س لديهما الوقت للتفكري
يف  ...الأبــدي ـ ــة

متفائل ب�سعادته الزوجية
8

ال ت�ؤمل يف احلياة انه ظ ّل يزول
�أفخر املوجود فيها زائل
كل ما يف هذه الدنيا �سيفنى بل يزول
ال يغ ّرنك حالها الزائــل
9

كثري العمل وامل�شغولية

كثري العمل وامل�شغولية
هنـ ــاك م�س ـ ــئوليات يف العم ـ ـ ـ ـ ــل ال ميك ـ ـ ـ ـ ــن
اهمالـها ،وهي الت�سمح لالن�سـ ـ ـ ـ ــان بفرتة من
الراحة.
واالهتمامات بكل �أنواعهـ ـ ــا ت�ضغط ت�ضغط
على االن�سـ ـ ـ ــان وت�سـحق روحه .و�أول ما ي�شغل
االن�سـ ـ ــان يف �ضغوط ـ ــات احلياة هو كيف يقدر
�أن يتخل�ص من ال�صعـوبات احلا�ضرة.
و�شعار حياته ..هذا وقت للعم ــل ،ولي�س وقـت
للتفكري يف..الأب ـ ــديـ ــة.
كل ما يف الأر�ض فان كل ما يف ال�سما باق
يا حبيبي اكنز لنف�س ـ ــك
كنز جمد ال ي�ضيع يف ال�سما
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ّ
حطمته ال�شيخوخة امل�ضنية

ّ
حطمته ال�شيخوخة امل�ضنية
لقد �أنهك ج�سده بالعمـ ــل الزائد وب�ضعف
ال�شيخ ــوخة و�أ�صب ـ ــح الرجــل العج ــوز متعباً
جداً.
والآن هو يعيـ�ش يف املا�ضي ويق�ضي �أيامه يف
ا�سـتعادة ال�س ــاعات البهيجة التي ق�ضــاها فـي
�شـبابه والتي حتفظها ذاكرتـه جيدا ،ثــم يعيد
يف ذاكرته اخلطايا التـي اقـرتفها يف حياته.
ومع ذلك فهو يقرتب كثريا من ...الأب ــديـ ــة
�أال تعل ــم يا حبيبي �أنــك �ضي ـ ــف غـ ــريب
راحل �إىل �سكناك للأبد فا�ستع ّد للم�سري حتى
ترقى عن قريب دار خلد زانها جمد ال�صمد
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فات الوقت....الأبدية
لقد واروه الرتاب و�أغلق القرب على بقايـا
ج�ســده الفان ــي .وذهبـت النف�س اىل الأبدية.
"لقــد كتــب للن ــا�س �أن ميـ ــوت ــوا وبع ــد ذلك
الدينونة".
لقد ذهبت نف�سـه اىل املـك ـ ــان الذي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّرره
لنف�سه ،برف�ضه واهمـ ـ ـ ــاله خ ــال�ص اهلل الذي
�أعده مبـ ــوت امل�س ـ ـ ــيح البديـ ـ ــل عن كـ ــل ان�سان
يقبل امل�سيح.
ولكن الآن بعد �أن دخل ابواب الأبدية.
�أ�صبح الوقت مت�أخرا .لقد فات الوقت..الأبدية.

فات الوقت....الأبدية
14

" لأَ َّن َ
اهلل ُي ْح ِ�ض ُر ُك َّل َع َمل اىل الدينونة
َعلَى ُك ِّل َخف ٍِّي� ،إِنْ َكا َن َخيرْ ً ا �أَ ْو َ�ش ًّرا".
(اجلامعة )14:12
15

الأبديــــــــة
ان فيلم ق�صة احليـ ـ ــاة ال ينتهي عند القرب
كمـ ـ ــا يظن البع ـ ــ�ض .لأن ال ــموت هو اخلطوة
التي ننتقل بها الــى عامل الوجود الآخر.
�أفال ي�س ـ ــتحق ه ـ ــذا الوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود الأبــدي �أن
تعطيــه بع�ض تفكريك؟
�أين �ستق�ضي الأبدية؟
ان هذا الأمر يتوقف عليـك وحدك .فال تـ ــدع
خطاي ـ ــاك تلقي بك اىل �أبدي ــة رهيب ــة ..ت ـ ــب
اىل اهلل  ،و�آم ـ ــن بالرب ي�سـ ــوع فتخل�ص.
ع�ش حبيبي �ساهرا م�صليا يف كل حني
�شاهدا بحب فاديك الأمني
كي تنال تاج جمد ذا بهاء من ي�سوع
ملا ترتقي اىل تلك الربوع
16

خطة اهلل الكتابية خلال�ص اجلبلة الب�شرية
�صديقي العزيز :ا�سمح يل �أن �أوجـه �إلي ـ ــك
�أه ـ ــم �سـ ـ ـ ـ�ؤال يف احلي ـ ــاة .وعلى جوابك
لهذا ال�سـ ـ�ؤال يتوقف م�صريك الأبدي.
�أما ال�س�ؤال فه ـ ــو  :هل �أن ـ ــت خُ َ
م َّل ٌ�ص؟ �أو
مبعنى �آخـ ــر هل �أنت مت�أكد من ذهابك اىل
ال�سماء بعد املوت؟ رمبا تقول يل �أنا �أذهب
اىل الكني�سة و�أ�صلي ،و�أعي�ش حياة التقـ ــوى،
و�أ�ساع ـ ــد فـي امل�شاريع اخلريية .ان جميع
هذه الأمور ح�سنة وواجبة علينا ولكنها ال
تخل�ص االن�سان من خطــاياه ،لذلك ولد
امل�س ــيح من العذراء املط ــوبة مرمي ومات على
ال�صليب وق ـ ــام لكي يخل�صنـ ــا مـ ــن خطايانا.
نقر�أ يف �سفر �أعمال الر�سل اال�صحاح العا�شر
17

عن رجـ ــل ا�سـ ـ ــمه كرنيليو�س .ي�صف ــه الكتـ ــاب
املقد�س ب�أنـ ــه" :تق ــي ،وخائـ ـ ــف اهلل مع جميع
بيته ،ي�صنع ح�س ـ ــنات كثرية لل�شع ـ ــب وي�صلي
اىل اهلل يف كل حني"(�أعمال .)2:10
لك ـ ـ ــن مع كل ه ـ ــذه الأعمـ ـ ــال مل يكـ ــن بعد
قد نال اخلال�ص ،بل قد طلـ ــب منه الرب فـي
ر�ؤيا �أن ير�سـ ــل اىل بطـ ــر�س وي�ستدعي ـ ـ ــه لكي
" :يكلمه كالما به يخل�ص" ( .اقر�أ �أعمال
.)14-13:11
ال بد �أنك ت�ستغرب �أن كل �أعماله مل تخل�صه
اال بعد �أن كلمه بطر�س عن اخلـ ـ ـ ــال�ص الذي
قدمه اهلل باالميان بي�سوع الـم�سيح .لأن كلمة
اهلل تقول" :ولي�س ب�أحـ ـ ــد غي ـ ـ ــره اخلال�ص.
لأن لي�س ا�سـ ـ ــم �آخر حتت ال�سمـ ـ ــاء قد �أعطي
18

بني النا�س به ينبغي �أن نخل�ص" (�أعمال .)12:4
"ال ب�أعمال يف ب ــر عملناها بل مبقتـ ــ�ضى
رحمته خل�صنا" (تيط�س .)5:3
"لأنكم بالنعمة خمل�صون باالميان وذلك
لي�س منكـم هـ ــو عطية اهلل .لي�س من �أعمال
كي ال يفتخر �أحد) (�أف�س�س .)9-8:2
عزيزي القـ ــارئ :ان نف�سـ ـ ـ ــك الغالية
�أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شئ يف الوجـ ـ ـ ــود .لأن النف�س
�أنف ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س م ــن كل نفي�س وكل نفائ�سك ال
تناف�سها .لذلك �أقول :ان كنت متلك كل
�شئ ولكنك ال متلك اخلال�ص ف�أنت ال متلك
�شيئا  .وان كنت متلك اخلال�ص ف�أنت متلك
كل �شيء" .لأنه ماذا ينتفع االن�سان لو ربح
19

العامل كله وخ�سر نف�سه� ،أو ماذا يعطي
االن�سان فداء عن نف�سه" (متى .)26:16
يقدم لنا اهلل يف الكتاب املقد�س الطريق
الوحيد الذي به يقدر �أي ان�سان ،مهما
كان� ،أن يخل�ص .لأن الرب ي�سوع يقول:
«�أَ َنا هُ َو َّ
الطر ُ
ِيق َوالحْ َ ُّق َوالحْ َ َيا ُةَ .ل ْي َ�س
�أَ َح ٌد َي ْ�أتِي ِ�إلىَ الآبِ ِ�إ َّال بِي(.يوحنا .)6:14
فما عليك يا �صديقي اال �أن تعرتف
ب�أنك خاطئ "�إذ اجلميع اخط�أوا و�أعوزهم
جمد اهلل" (رومية  .)23: 3ولأنك خاطئ
ف�أنت حمكوم عليك باملوت لأن اهلل قال
لآدم �أنه عندما يع�صى و�صيته التي
�أو�صاه بها ال بد و�أن ميوت  ،وهكذا �سرت
20

اخلطية اىل جميع النا�س اذ �أخط�أ اجلميع.
ثم كلمة اهلل تق ـ ــول �أي�ضا ب�أن "�أجرة اخلطية
هي م ـ ـ ــوت" (رومية  .)23: 6وه ـ ـ ــذا يع ـ ـ ـ ـ ــني
االنف�ص ـ ـ ـ ــال عن اهلل �إىل الأبد فـي اجلحي ـ ــم.
لأنه " :قد و�ضع للن ــا�س �أن ميوتوا م ـ ــرة ثم
بع ـ ــد ذلك الدينونة" (عب .)27: 9
ولكن اهلل �أحبن ـ ـ ــا و�أر�سـ ـ ـ ــل ابن ــه الوحيد لكي
يدفـ ــع عقـ ـ ـ ــاب دينون ـ ــة اخلطيـ ـ ــة عنا مب ــوته
النيابي على ال�صلـ ـ ــيب لأجلنـ ـ ــا" .لأنه جعـ ـ ــل
الذي مل يعرف خطية (�أي ي�س ـ ـ ــوع)،ذبيح ـ ــة
خطيـ ـ ــة لأجلنـ ــا لن�صري نحـ ـ ــن بر اهلل في ـ ـ ـ ــه"
( 2كورنثو�س .)21: 5
ومبا �أن عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اخلطيــة املوت كان عل ـ ــى
ي�سـ ـ ــوع �أن ميـ ـ ــوت و ي�سفك دمه "لأن نف ـ ـ ـ ــ�س
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اجل�س ـ ــد هي يف الدم وقـ ـ ــد �أعطيتكم اياه على
املذبح للتكفري عن خطايـاكم " (الويني )11:17
 .ثم نقر�أ �أي�ضا �أنه "بدون �سفك دم ال حت�صل
مغفرة" (عب .)22: 9
ومع �أننا ال نقدر �أن نفهم ذلك ،لكننا نقدر
�أن ن�ؤمن �أن خطـ ـ ـ ـ ــاياي وخطاياك قد و�ضعت
على ي�سوع حني مـات على ال�صليب بد ًال عنـ ــا.
لقد مات هو بدي ً
ال عنا لكي ال منوت بل نحيا،
فامل�س ـ ــيح الب ـ ــار م ـ ــات من �أج ــل الأ�شرار حتى
الأ�ش ـ ــرار ي�صبحوا �أبـ ـ ــرار .وهـ ــذا ما عبرّ عنه
ا�ش ــعياء النبي حني قـ ــال" :كلنا كغنم �ضللنا ،
ملنا كل واحد اىل طريقـ ــه والرب و�ضع عليه
اثم جميعنا" (ا�شعيا  .)6:53الحظ الكلمـ ــات
"و�ضع عليه اثم جميعنا"
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فما علينا اال �أن:
�أوال � :أن نتوب لأن" :اهلل الآن ي�أمر جميع
النا�س يف كل مكـ ـ ـ ــان �أن يتوبوا متغا�ضي ــا عن
�أزمنة اجلهل" (�أعمال .)30: 17
والتوب ـ ــة تعن ــي تغـ ــيري الفك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر واالرادة
واالعرتاف ب�أننا �أخط�أنا اىل اهلل ونطلب منه
�أن يقبلنا عندما نعتـ ـ ــرف ب�أننا خطـ ـ ــاة ونقبل
ما عمله امل�سيح على ال�صليب من �أجلنا.
ثانياً :ينبغي �أن ن�ؤمن �أن امل�س ـ ـ ــيح مات من
�أجل خطايانا على ال�صليب بديال عنا.
ثالثاً :ينبغـ ـ ـ ــي �أن نقبـ ـ ــل امل�سي ـ ــح خمل�صـ ـ ـ ـ ـاً
للنف�س وربا على احلياة" .لأَن ـ ـ ـ َّ َك �إِنِ ْاعترَ َ ْفتَ
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ِب َفمِ َك بِال َّر ِّب َي ُ�س ـ ـ ـ ــوعََ ،و�آ َمنْتَ ِب َق ْلبـ ـ ـ َِك �أَ َّن َ
اهلل
�أَ َقا َم ُه مِ َن الأَ ْموَاتِ َ ،خلَ ْ�صتَ ( ".رومية .)9:10
"لأن كل الذين قبلوه �أعط ـ ــاهم �سلطـ ـ ــاناً
�أن ي�صي ـ ــروا �أوالد اهلل �أي امل�ؤمن ـ ــون
با�ســمه .الذين ولدوا لي�س من دم (�أي
لي�س بالوراثة) وال من م�شيئة ج�سد (�أي
لي�س ب�أعمال اجل�سد) بل من اهلل" (يوحنا
 .)12:1وبول�س الر�سول ي�ضيف على ذلك
بالقول ب�أن "الكل من اهلل الذي �صاحلنا
لنف�سه بي�سوع امل�سيح" (2كورنثو�س .)18:5
ان كلمة اهلل تقول�" :أن كل من يدعو با�سم
الرب يخل�ص" (رومية  .)13: 10وكلمة "كل
من" تعني �أنت و�أنا وكل من  ،وكلمة "يخل�ص"
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ال تعني "رمبا" �أو "ميكن" ،بل"حتماً يخل�ص".
فهل تريد �أن تدعو الآن با�سم الرب لكي
تخل�ص؟ اذا كنت تريد �أن ت�صلي �صالة ق�صرية
فارفع قلبك بتوبة �صادقه اىل اهلل وقل له:
"�أيها الآب ال�سماوي  ،انني �أعرتف �أمامك
ب�أنني قد �أخط�أت اليك وال�شر قدامك
�صنعت ،والآن �أومن ب�أن ي�سوع امل�سيح البار
مات على ال�صليب بدي ً
ال عني .انني �أومن ب�أن
دمه امل�سفوك طهرين ،وموته ودفنه وقيامته
كانت كلها من �أجل خال�ص نف�سي .وها �أنا
الآن �أقبلك ربا على حياتي وخمل�صاً لنف�سي.
�أ�شكرك على غفرانك خلطاياي الكثرية ،
وعلى هبة اخلال�ص واحلياة الأبدية� .أطلب
هذا با�سم الرب ي�سوع امل�سيح له كل املجد �آمني.
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يكتب لنا يوحنا الر�سول هذه الكلمات
ا�س،
املطمئنة فيقول�" :إِنْ ُك َّنا َن ْق َب ُل َ�شهَا َد َة ال َّن ِ
هلل �أَ ْع َظ ُم( ،ثم ّ
يو�ضح لنا عن ما هي
َف َ�شهَا َد ُة ا ِ
هلل
�شهادة اهلل فيقول) لأَ َّن هذِ ِه هِ َي َ�شهَا َد ُة ا ِ
ا َّلتِي َق ْد َ�ش ِه َد ِبهَا ع َِن ا ْب ِنهَِ 10 .منْ ُي�ؤْمِ ُن بِا ْب ِن
ال�شهَا َد ُة فيِ َن ْف�سِ هَِ .منْ َال ُي َ�صد ُِّق َ
هلل َف ِع ْن َد ُه َّ
اهلل،
ا ِ
َ
َف َق ْد َج َعلَ ُه َكا ِذ ًبا(،ملاذا) لأ َّن ُه لمَ ْ ُي�ؤْمِ نْ ب َّ
ِال�شهَا َد ِة
ا َّلتِي َق ْد َ�ش ِه َد ِبهَا ُ
اهلل ع َِن ا ْب ِنهِ( .ما هي هذه
ال�شهَا َد ُة� :أَ َّن َ
ال�شهادة) َ 11وهذِ ِه هِ َي َّ
اهلل �أَ ْع َطا َنا
َح َيا ًة �أَبَدِ َّي ًةَ ،وهذِ ِه الحْ َ َيا ُة هِ َي فيِ ا ْب ِنهِ(.فعندما
نقبل امل�سيح ابن اهلل نقبل معه احلياة الأبدية
لأن هذه احلياة كما يقول هي يف ابنه) َ 12منْ
هلل
َل ُه اال ْب ُن َفلَ ُه الحْ َ َيا ُةَ ،و َمنْ َل ْي َ�س َل ُه ا ْب ُن ا ِ
َفلَ ْي َ�ستْ َل ُه الحْ َ َيا ُة(.ثم يختم يوحنا كلمته
بالقولَ :ك َت ْبتُ ه َذا ِ�إ َل ْي ُك ْم� ،أَ ْن ُت ُم المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ِا�س ِم
ني ب ْ
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ا ْب ِن اهللِِ ،ل َك ْي َت ْعلَ ُموا �أَ َّن َل ُك ْم َح َيا ًة �أَبَدِ َّي ًةَ ،و ِل َك ْي
ِا�س ِم ا ْب ِن اهللِ1(".يوحنا .)13-9:5
ُت�ؤْمِ ُنوا ب ْ
لقد �أراد يوحنا الر�سول �أن يطمئن
قلوبنا فكتب هذه الكلمات امل�شجعة
بقوله" :كتبت اليكم لكي تعلموا" (هو
ال يقول رمبا تعلموا ولكن لكي تعلموا
علم اليقني) �أن لكم حياة ابدية وهذا
يحدث عندما تقبل امل�سيح بديال عنك.
فمع �أن "اجرة اخلطية هي موت ,لكن هبة اهلل
هي حياة �أبدية يف امل�سيح ي�سوع ربنا" فاحلياة
الأبدية هي هبة من اهلل لكل من يقبل امل�سيح.
فتعال اليه الآن قبل فوات الأوان وقل له:
كما �أنـ ـ ــا �آتي ولي�س لـ ـ ــي عذر لديـ ـ ــك اال الدم
امل�سف ـ ــوك عني من يديك وقولك الق ـ ـ ــائل �أن
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�آتي اليـ ـ ـ ــك �أتي �أنا يا حمل اهلل الوديـ ـ ـ ــع.
رمبا ت�س�أل ملاذا عمل اهلل كل هذا من
�أجلي؟ واجلواب لأنه �أحبك" .لأن هكذا
�أحب اهلل العامل حتى بذل ابنه الوحيد
لكي ال يهلك كل من ي�ؤمن به بل تكون
له احلياة الأبدية" (يوحنا )16:3
ان اهلل الذي وعد ال ميكن �أن يكذب ،لذلك
ال تتكل على �شعورك ،لأن �شعورك يتغيرّ .
لكن كلمة اهلل ال تتغري .ف�صالتي من �أجلك
�أن تتم�سك مبواعيد اهلل الثابتة والأكيدة.
�أي�ضا بعد �أن نلت اخلال�ص الذي حققه الرب
ي�سوع مبوته النيابي على ال�صليب من �أجلك .
فعليك �أن متار�س الأمور التالية لكي ت�ساعدك
يف من ّوك الروحي وحتفظك من اخلطية.
وهذه الأمور هي:
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�أوال :ينبغي ان ت�ص ّلي اىل اهلل بكلمات
غيـ ـ ـ ــر حمفوظ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بكلم ــات ب�سيطة
خارجة من قلب �صادق وك�أنك تتكلم
مع اهلل �شخ�صيا عن �أمور حتتاجها يف
حياتك وت�شكره على نعمه وخال�صه.
ثانيا :ينبغي �أن تقر�أ كلمة اهلل لكي تنمو.
"لأنه لي�س باخلبز وحده يحيا االن�سان بل
بكل كلمة تخرج من فم اهلل" (متى .)4:4
ثالثا :ينبغي �أن ت�شهد للآخرين عن ما �صنعه
الرب بك ورحمك,
رابعا :ينبغي �أن تعتمد بامل ـ ـ ــاء بعـ ـ ـ ــد االمي ــان
لأن املعمودية هي ال�ش ـ ـ ــهادة الت ـ ـ ـ ــي بها تعلــن
باحتادك مبوتك مع امل�سيح ودفنك وقيامتــك
معه .ولأن كلمة اهلل تقول :من �آمن واعت ــمد
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خل�ص"(مرق�س .)16:16
خام�ساً :ينبغي �أن تن�ضم اىل كني�سـ ــة كت ـ ــابية
لكي تتعلم وتنمو يف االمي ــان.
"والآن �أ�ست ــودعكـ ــم يا اخوت ـ ــي هلل ولكلم ـ ـ ــة
نعمته القـ ـ ـ ــادرة �أن تبنيكم وتعطيكـم مرياثا
مع جميع املقدّ�سني" (�أعمال .)32:20
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اذا �أردت احل�صول على هذا الكت ّيب فاكتب الينا
على العنوان التايل:

الكني�سة العربية املعمدانية

Arabic Baptist Church
Mass. Ave. NW 4605
Washington, DC 20016

مطبوعات الكني�سة العربية املعمدانية

درو�س يف ربح النفو�س الطبعة اخلام�سة
امل�سيح مركز النبوات – الطبعة الثالثة -عربي
انكليزي
املعمودية الكتابية  -الطبعة الثالثة -عربي
�أجوبة لأ�سئلة �صعبة الطبعة الثانية – عربي
انكليزي
ك�أ�س اخلال�ص الطبعة الثالثة عربي
�سفر يونان  -من جوف احلوت اىل جوف
الهاوية  -عربي
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احلياة �شريط �سينمائي  -الطبعة الثانية
عربيالأمان واليقني والبهجة  -عربي
لال�ستعالم يف م�صر – موري�س �سعيد
حممول 0127236696
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