
 في هذه  اآليات، ماذا ينبغي أن نعمل وما الذي نحصل عليه؟  :سؤال
 12:1 يوحنا ."أوالد اهللا فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا قبلوهوأما آل الذين "
 13:10 رومية ".ألن آل َمن يدعو باسم الرّب َيخُلص"
 ... َمن له اإلبن له الحياة وَمن ليس له ابن اهللا فليست له الحياة"

 13-12:5يوحنا 1   ..."نعلموا أن لكم حياة أبّديةلكي ... 

 : ألبّدية بقبولك المسيح آمخّلصك قائًال هللا عبارات آهذه عّطية الحياة افاطلب: اإلختيار هو لك اآلن 
 .أيها اإلله القدير والعظيم، لقد تمّردت ضّدك، وأخطأُت إليَك بالفكر والقول والعمل •

 إنني نادم على آّل هذه، وأريد أن يسوع المسيح يغفر لي جميع خطاياي
 :لكي دعوك رّبي يسوعوأ، أنا أقبُلك اآلن، أيها الرب يسوع المسيح آُمخّلصي وإلهي •

  ُتخّلصني من خطاياي ومن بحيرة النار – 
 وأن تأخذني إلى السماء عندما أموت – 
 وأعطني اآلن هبة الحياة األبدية – 

إني أفتح اآلن باب قلبي وحياتي لك أيها الرب يسوع لكي تدخل وتكون مخّلصي  •
 .   آميـــــــــن... باسم يسوع، وصديقي وإلهي إلى األبد

 
Signed:...............................................................Date:..................................... 

 28 : 10وأنا ُأعطيها حياة أبّدية ولن تهلك إلى األبد         يوحنا 
 ماذا أنت بنظر الرب اآلن ؟من ماذا 13: 10هل سألت يسوع المسيح ليخّلصك من خطاياك ؟ هل آنَت صادقًا؟بحسب رومية 

الخالص ، هل يوجد أي احتمال أن تخسر إلى أين تذهب؟لماذا؟لماذا؟ اآلن بعد أن حصلت على : خُلصت؟ لو ُمتَّ اآلن 
  ؟)التهلك إلى األبد(ماذا يعني ) فوق (28 : 10حياتك األبّدية؟ انظر يوحنا 

 9: 10رومية .     ألنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع ، وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه من األموات َخُلصت
( تحدث مع اهللا ) 2:2بطرس 1(ميًا اقرأ آتابك المقدس يو  آيف يمكن لك أن تعرف اهللا أآثر؟ 2س

( أخبر آخرين آيف يمكن أن يخّلصهم يسوع تّعمد )  25 و 24 : 10عبرانيين ( داوم على حضور دراسة الكتاب )الصالة
 عش طائعًا ليسوع ) 9: 10رومية (شارك شخص بأّنك َخُلصت  ) 48 و 47 : 10أعمال 

 
رجاء اآتب لنا على العنوان في آخر الصفحة لكي نتمكن من ارسال إذا قررت أن تتخذ يسوع المسيح مخّلصك الشخصي ال
 رسائل لك ُتساعدك لمعرفة يسوع المسيح أآثر
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 "أين ستقضي األبدية"وفكر

 

 هبة اهللا هي حياة أبدية
 

 فهل حصلت عليها
 

لي األحمال وأنا      تعالوا إلَي ياجميع الُمتَعبين والثقي          " ،يسوع المسيح      الرب  قال
 28:11 متى  ".ُأريحكم 

ليترك الشرير طريَقُه ورُجُل        .  ادعوُه وهو قريب    .  اطلبوا الرب مادام يوجد     "
 ". وِإلى إلهناألَّّنُه ُيكثُر الُغفران      ، وليُتب إلى الرب فيرَحَمهُ      ،اإلثم أفكارهُ  

 7 و6 : 55أشعياء 

 
 ،قال يسوع

الحق الحق أقول لكم إن َمن يسمع "
آالمي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة 
أبّدية وال يأتي إلى دينونة بل قد انتقَل 

 . إلى الحياة  من الموت
 24: 5يوحنا 



.م. ق4004  

  أبدّية ؟يف يمكن أن نتأآد من أن لنا حياةآ
 : نعرف أربعة أمورعلينا أن

  َأخطأوا الجميع -1 

 23:3 رومية ". وأعوزهم مجد اهللاأخطأوا الجميعإذ "
 :الخطية هي

 

 
الخطية هي العصيان 

 الكتاب المقدس-لناموس اهللا
التقصير عن مقياس اهللا 

 للكمال
أوًال) أنا(الذات  اإلنفصال عن اهللا  

 .آّلنا ُخطاة بالمقارنة مع قداسة اهللا
 هل تود أن يكون إله الكتاب المقدس إلهك ؟: 1س
 )التوبة( ؟ تنتهي من مشكلة الخطية وتأتي إلى اهللاهل تود أن : 2س

  موت هي الخطية أجرة -2 
 

  23:6رومية ."        أبدية حياة فهي اهللا هبةوأما  . موتألن أجرة الخطية هي "
 14:20   رؤيا ."الثاني الموتهذا هو .  النار بحيرة في الهاوية والموتوُطرح "
ُيعلن ناموس اهللا ، إذ ألننا جميعًا أخطأنا: تفسيريًا

بأننا تحت قصاص ومستوجبين الموت وبحيرة  
أّنه ال أحد يود أن  إذ  . هذه أخبار مزعجة،النار

 !نعم فهل هناك من منَفذ؟، يذهب إلى بحيرة النار
. عطّية مجاّنيةآ األبدية الحياةهبة  لنا ُيقّدم اهللا

ليس عن  وويمكننا الحصول عليها بيسوع المسيح
 .ديانة أو أية الصالحة األعمالطريق 

 
 من  ليس.  اهللاعطّية هو . منكم ليس وذلك باإليمان ُمخلَّصونألّنكم بالنعمة "

  9، 8:2   أفسس ". آيال يفتخر أحدأعمال
 .إما أن تقبلها أو ترفضها وتترآهاف. فالهبة هي عطّية مجاّنية

وتذهب إلى  والحياة األبدية تعني أن تتعرف باهللا شخصيًا من اآلن فصاعدًا
 . عندما تموتءالسما

لكن محبة اهللا ُتريدنا أن  لذلك يصّرح ناموس اهللا بأننا مستوجبين بحيرة النار،
 .نذهب إلى السماء

 .حياة أبّديةلنالحظ آيَف دّبر اهللا غفرانًا مجاّنيًا وف

   ِعقاَبنا آل حمل يسوع- 3 
 

  8:5 رومية ".ولكن اهللا بّيَن محبته لنا ألّنه ونحن بعد ُخطاة مات المسيح ألجلنا"
 

 .أنت مخّلصك أن يكون يريدوهو  الناس جميعل الصخاليقّدم يسوع 
 
لقد رفع اهللا عّنا آل خطايانا الماضية  :مالحظة

 .المسيح على ضعهاووة، والحاضرة والمسقبلي
 

ُآّلنا آغنٍم ضللنا ِملنا آل واحٍد إلى "
 ".طريقِه والرُب وضع عليه إثم جميعنا
  6:53أشعياء 

 

،  على الصليبعقاب آل خطاياناقد حمل يسوع 
 .بدًال من أن نعاقب إلى األبد في بحيرة النار

 

وهو مجروٌح ألجل معاصينا، مسحوٌق ألجل "
 ." وبحُبره ُشفيناأثامنا تأديُب سالمنا عليه

 5:53أشعياء 
 

 .يريد الدخولوأصبح باب السماء مفتوحًا لكل َمن ... العالم المسيح اآلن رافعًا خطّية لقد صار 
 :آّل َمن  ؟ولكن آيف يمكننا الدخول إلى السماء

 

 يؤمن أن يسوع المسيح هو أ 4
 اهللا اإلبن •

 وقد مات آبديل عنه  •

 وقام بالجسد ثانية من األموات •

  ويقبل يسوع المسيح آمخّلصه الشخصي ب 

 غفرانًا مجاّنيًا وحياة أبّديةفله اآلن 
هذا يعني باّنك أنت اآلن تقبل ذبيحة دّم المسيح على الصليب آأجرة آاملة من أجل خطاياك، 

 .وأّنك تثق بالمسيح وحده ليخّلصك ، وليس عن طريق أعمال صالحة أو أية ديانة

       
 . في الكتاب المقدسلنطلبها اهللا التي ُأعطيت لنا وعود نتأآد من هذا بفضل ويمكننا أن

  ال يكن.1       
      لك إله غيري

 ال تصنع لك تمثاَال .2
 ال تتخذ إسم إلهك  .3

 باطَال   
 اذآر يوم السبت  .4

 لتقدسه   
 أآرم أباك وأمك .5

 ال تقتل .6
 ال تزن .7
 ال تسرق .8
 ال تشهد بالزور.9

 ال تشته .10

 )....معناه(الموت يعني 

عندمت تموت أجسادنا

 بحيرة النار


