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ق�صة احلـــياة
احداثــه  جتري  �ســـــــينمائي  فيلم  احلياة   
املختلفة ب�ســـرعة اأمام عيوننــــا ولي�س يف قدرتنا 
اأن نعيد  الأيـام التي مّرت بنـا اأو حادثة واحـدة 
فرتة  ففي  ذلك  ومع  حياتنــــــا.  حوادث  من 
اللـحد،يجب  اىل  املهـــد  من  الق�سرية  حياتنا 

اأن نقرر م�سرينا الأبدي.
ينقلـك  الذي  امل�سري  هذا  يف  فكرت  هل 
ب�سمــت وبــكل يقني اىل الأبدية،حيث �ستق�سى 

هنــــــاك اأبديتــــك.
ان هذا الكتّيب قد كتب خ�سي�سا مل�ســـــاعدتك 

وانارة الطريق اأمامك. 
ِ»ْفان ُكْنَت َحِكيًما َفاأَْنَت َحِكيٌم ِلَنْف�ِســــــــَك، َواإِِن 
ُل.«)اأمثال 12:9(  َت َفاأَْنَت َوْحَدَك َتَتَحمَّ ا�ْسَتْهَزاأْ
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اأ�صغر من اأن يفكر يف الأبدية

    
اأ�صغر من اأن يفكر يف الأبدية  

الطفولــــــة هي �ســـــن  الت�سليات الربيئة.
 فالهموم ل تاأتي لعقل الطفـــل لكـــي تزعج 

حياتـــــــه اأو  تّنغ�س عي�سه. 
ان ربيع احليـاة الالمع يتفتـــح اأمامــــــه على 
عالـــــم ما زال كل مـــــا فيه جـــــديدا وعجيبــــــــا، 

ومهما فكــــّر الطفـــل فانــــــه يقينا ل يفّكر يف 
...الأبـــديـــة

يَك ِبَها  َوْلَتُكْن هِذِه اْلَكِلَماُت الَِّتي اأََنا اأُو�سِ
َها َعلـَى اأَْوَلِدَك،  اْلَيْوَم َعلَى َقْلِبَك، َوُق�سَّ
لـِ�ُس يِف َبْيِتَك، َوِحيــَن  َوَتَكلَّْم ِبَها ِحنَي جَتْ
ِريِق، َوِحنَي َتَناُم َوِحيـَن  �ِســـي يِف الطَّ َتْ

َتُقوُم" )تثنية 7-6:6(.
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اأ�صغر من اأن يحمل امل�صئولية

اأ�صغر من اأن يحمل امل�صئولية   
  ما هـــي الأ�ســــــــــــياء التـــي يفكـّر فيهــــا الأولد
 حينمــا يغادرون املدر�ســــــــة ال يف اللعبو اللهو

،اأو يف ال�سرتاك يف ريا�ســــــة مـن  الريا�ســــات، 
اأو يف القيام بكل الأِ�ســــياء التي تبدو لهم اأنهـــا 

مفرحـــــــة وممتعة.
ان احلياة بالن�سبة اليهـم  هي الأ�سـياء التي 
تفّرحهــم يف الوقــــت احلا�ســـــــر، لأن قامـــــــو�س 

لغتهــــم ليحتوي على كلمة ... الأبــــديـــــة. 

طريق  يف  َطِريِقِه،)اأي  يِف  اْلَوَلَد  "َربِّ 
ا َل َيِحيُد َعْنُه."  الرب( َفَمَتى �َساَخ اأَْي�سً

)اأمثال6:22(.
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عظيم الثقة بحيوته ال�صبابية 

    

  عظيم الثقة بحيوته ال�صبابية     
اعتمــــــاداً على ذكـــــــــــائه ال�سـخ�سي وقــــــّوتـــــــــــــــه 
و�سجاعته، فهو ل يفّكر يف �سيء ال يف اأعمـــال 

البطولة والنجــاح. 
وهو ل يعباأ باأي معطل قد يقف يف طريقه.

وال�سوؤال: متى يجـــد ال�ســـــــــــــاب الع�سري وقتاً 
للتفكري يف...  الأبــــديـــــة    

اأن َقْبــــَل  �َسَباِبَك،  اِم  اأَيَّ يِف  َخاِلَقَك  "َفاْذُكْر 
ُنوَن اإِْذ َتُقوُل:  يَء ال�سِّ رِّ اأَْو جَتِ اُم ال�سَّ  َتاأِْتَي اأَيَّ

»َلْي�َس ِل ِفيَها �ُسُروٌر«.)جامعة 1:12(.
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متفائل ب�صعادته الزوجية

     
متفائل ب�صعادته الزوجية

 ان هــــذين الزوجـــيــن اللذين قــــد تبــــــــادل 
تعهـــــداتهما الزوجــــية ل يفّكران ب�سيء �سـوى 

�سـعادتهما احلـــالّيــة. 
ان احليــــــــــتـاة عندهما مملـــوءة بال�ســعـــــــــادة 
والهنــاء وامللذات و�سراء البيت والأثـاث لبنـاء 
م�ســتقبلهما، وليـــــ�س لديهما الوقت للتفكري 

يف ...  الأبــديـــــة  

ل توؤمل يف احلياة انه ظّل يزول 
 اأفخر املوجود فيها زائل

كل ما يف هذه الدنيا �سيفنى بل يزول
 ل يغّرنك حالها الزائــل
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كثري العمل وامل�صغولية

          

كثري العمل وامل�صغولية
هنــــاك م�ســـــئوليات  يف العمـــــــــــل ل ميكـــــــــــن 
اهمالـها، وهي لت�سمح لالن�ســــــــــان بفرتة من 

الراحة.
والهتمامات بكل اأنواعهــــــا ت�سغط ت�سغط 
على الن�ســــــــان وت�سـحق روحه. واأول ما ي�سغل 
الن�ســــــان يف �سغوطـــــات احلياة هو كيف يقدر 

اأن يتخل�س من ال�سعـوبات احلا�سرة. 
و�سعار حياته.. هذا وقت للعمـــل، ولي�س وقـت 

للتفكري يف..الأبـــــديــــة.

كل ما يف الأر�س فان   كل ما يف ال�سما باق
يا حبيبي اكنز لنف�ســـــك   
كنز جمد ل ي�سيع يف ال�سما
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حّطمته ال�سيخوخة امل�سنية
      

حّطمته ال�صيخوخة امل�صنية
لقد اأنهك ج�سده بالعمــــل الزائد وب�سعف 
ال�سيخـــوخة واأ�سبـــــح الرجــل العجـــوز متعباً 

جداً.  
والآن هو يعيـ�س يف املا�سي ويق�سي اأيامه يف 
ا�سـتعادة ال�ســـاعات البهيجة  التي ق�ســاها فـي 
�سـبابه والتي حتفظها ذاكرتـه جيدا، ثــم يعيد 

يف ذاكرته اخلطايا التـي اقـرتفها يف حياته. 
ومع ذلك فهو يقرتب كثريا من... الأبـــديــــة

األ تعلـــم يا حبيبي اأنــك �سيـــــف غــــريب 
راحل اإىل �سكناك لالأبد فا�ستعّد للم�سري حتى 

ترقى عن قريب دار خلد زانها جمد ال�سمد



1415

  

فات الوقت....الأبدية

فات الوقت....الأبدية
لقد واروه الرتاب  واأغلق القرب على بقايـا 
ج�ســده الفانـــي. وذهبـت النف�س اىل الأبدية.

ذلك  وبعـــد  ميــــوتـــوا  اأن  للنـــا�س  كتــب  "لقــد 
الدينونة". 

لقد ذهبت نف�سـه اىل املـكـــــان الذي قــــــــــــّرره 
لنف�سه، برف�سه واهمــــــــاله خـــال�س اهلل الذي 
اأعده مبــــوت امل�ســـــــيح البديــــــل عن كــــل ان�سان 

يقبل امل�سيح.
ولكن الآن بعد اأن دخل ابواب الأبدية. 

اأ�سبح الوقت متاأخرا. لقد فات الوقت..الأبدية.

الدينونة  اىل  َعَمل  ُكلَّ  ُر  ُيْح�سِ اهلَل  " لأَنَّ 
ا." ا اأَْو �َسرًّ ، اإِْن َكاَن َخرْيً َعلَى ُكلِّ َخِفيٍّ

)اجلامعة 14:12(
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الأبديــــــــة    
ان فيلم ق�سة احليــــــاة ل ينتهي عند القرب 
كمــــــا يظن البعـــــ�س. لأن الـــموت هو اخلطوة 

التي ننتقل بها الــى عامل الوجود الآخر.
اأفال ي�ســـــتحق هـــــذا الوجـــــــــــــــود الأبــدي اأن 

تعطيــه بع�س تفكريك؟
 اأين �ستق�سي الأبدية؟ 

ان هذا الأمر يتوقف عليـك وحدك. فال تــــدع 
خطايـــــاك تلقي بك اىل اأبديـــة رهيبـــة ..تـــــب 

اىل اهلل ، واآمـــــن بالرب ي�ســــوع فتخل�س. 

ع�س حبيبي �ساهرا م�سليا يف كل حني
 �ساهدا بحب فاديك الأمني

كي تنال تاج جمد ذا بهاء من ي�سوع
ملا ترتقي اىل تلك الربوع

خطة اهلل الكتابية خلال�س اجلبلة الب�سرية
�سديقي العزيز: ا�سمح ل اأن اأوجـه اإليـــــك 
جوابك    وعلى  احليـــــاة.  يف  �ســـــــوؤال  اأهـــــم 
الأبدي.  م�سريك  يتوقف  ال�ســـوؤال  لهذا 
اأو  لَّ�ٌس؟  ُمَ اأنـــــت  هل   : فهـــــو  ال�سوؤال  اأما 
اىل  ذهابك  من  متاأكد  اأنت  هل  اآخــــر  مبعنى 
اأذهب  اأنا  ل  تقول  رمبا  املوت؟  بعد  ال�سماء 
التقــــوى،  حياة  واأعي�س  واأ�سلي،  الكني�سة  اىل 
جميع  ان  اخلريية.  امل�ساريع  فـي  واأ�ساعـــــد 
ل  ولكنها  علينا  وواجبة  ح�سنة  الأمور  هذه 
ولد  لذلك  خطــاياه،  من  الن�سان  تخل�س 
امل�ســـيح من العذراء املطـــوبة مرمي ومات على 
ال�سليب وقـــــام لكي يخل�سنــــا مــــن خطايانا. 

نقراأ يف �سفر اأعمال الر�سل ال�سحاح العا�سر 
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عن رجــــل ا�ســــــمه كرنيليو�س. ي�سفـــه الكتــــاب 
املقد�س باأنــــه: "تقـــي، وخائــــــف اهلل مع جميع 
بيته، ي�سنع ح�ســـــنات كثرية لل�سعـــــب وي�سلي 

اىل اهلل يف كل حني")اأعمال 2:10(. 
لكـــــــن مع كل هـــــذه الأعمــــــال مل يكــــن بعد 
قد نال اخلال�س، بل قد طلــــب منه الرب فـي 
روؤيا اأن ير�ســــل اىل بطــــر�س وي�ستدعيـــــــه لكي 

اأعمال  اقراأ   ( يخل�س".  به  كالما  : "يكلمه 
 .)14-13:11

ل بد اأنك ت�ستغرب اأن كل اأعماله مل تخل�سه 
ال بعد اأن كلمه بطر�س عن اخلــــــــال�س الذي 
قدمه اهلل بالميان بي�سوع الـم�سيح. لأن كلمة 
باأحــــــد غيـــــــره اخلال�س.  اهلل تقول:  "ولي�س 
لأن لي�س ا�ســــــم اآخر حتت ال�سمــــــاء قد اأعطي 

بني النا�س به ينبغي اأن نخل�س" )اأعمال 12:4(.

مبقتــــ�سى  بل  عملناها  بـــر  يف  باأعمال  "ل 
رحمته خل�سنا" )تيط�س 5:3(.

وذلك  بالميان  مل�سون  بالنعمة  "لأنكم 
لي�س منكـم هــــو عطية اهلل. لي�س من اأعمال 

كي ل يفتخر اأحد( )اأف�س�س 9-8:2(. 

الغالية  نف�ســــــــك  ان  القــــارئ:  عزيزي 
النف�س  لأن  الوجــــــــود.  يف  �سئ  اأهــــــــــــــم 
ل  نفائ�سك  وكل  نفي�س  كل  مـــن  اأنفـــــــــــــ�س 
كل  تلك  كنت  ان  اأقول:  لذلك  تناف�سها. 
�سئ ولكنك ل تلك اخلال�س فاأنت ل تلك 
. وان كنت تلك اخلال�س فاأنت تلك  �سيئا 
ربح  لو  الن�سان  ينتفع  ماذا  "لأنه  كل �سيء. 
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يعطي  ماذا  اأو  نف�سه،  وخ�سر  كله  العامل 
 .)26:16 )متى  نف�سه"  عن  فداء  الن�سان 

الطريق  املقد�س  الكتاب  يف  اهلل  لنا  يقدم 
مهما  ان�سان،  اأي  يقدر  به  الذي  الوحيد 
يقول:  ي�سوع  الرب  لأن  يخل�س.  اأن  كان، 
َلْي�َس  َياُة.  َواحْلَ قُّ  َواحْلَ ِريُق  الطَّ ُهَو  »اأََنا 
.)6:14 ِبي.)يوحنا  لَّ  اإِ الآِب  اإِىَل  َياأِْتي  اأََحٌد 

تعرتف  اأن  ال  �سديقي  يا  عليك  فما 
واأعوزهم  اخطاأوا  اجلميع  "اإذ  خاطئ  باأنك 
خاطئ  ولأنك   .)23:  3 )رومية  اهلل"  جمد 
قال  اهلل  لأن  باملوت  عليك  حمكوم  فاأنت 
التي  و�سيته  يع�سى  عندما  اأنه  لآدم 
�سرت  وهكذا   ، ميوت  واأن  بد  ل  بها  اأو�ساه 

اجلميع.   اأخطاأ  اذ  النا�س  جميع  اىل  اخلطية 
اخلطية  ثم كلمة اهلل تقـــــول اأي�سا باأن "اأجرة 
هي مـــــــوت" )رومية 6 :23(. وهـــــــذا يعـــــــــــني 
النف�ســـــــــال عن اهلل اإىل الأبد فـي اجلحيـــــم. 
اأن ميوتوا مـــــرة ثم  لأنه: " قد و�سع للنـــا�س 

بعـــــد ذلك الدينونة" )عب 9 :27(. 

ولكن اهلل اأحبنـــــــا واأر�ســــــــل ابنـــه الوحيد لكي 
يدفــــع عقــــــــاب دينونـــــة اخلطيــــــة عنا مبـــوته 
النيابي على ال�سلــــــيب لأجلنــــــا. "لأنه جعــــــل 
الذي مل يعرف خطية )اأي ي�ســـــــوع(،ذبيحـــــة 
خطيــــــة لأجلنــــا لن�سري نحــــــن بر اهلل فيـــــــــه" 

)2 كورنثو�س 5 :21(.

ومبا اأن عقـــــــــــــــاب اخلطيــة املوت كان علـــــى
نفـــــــــ�س  ي�ســــــوع اأن ميــــــوت و ي�سفك دمه "لأن 
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اجل�ســـــد هي يف الدم وقــــــد اأعطيتكم اياه على 
املذبح للتكفري عن خطايـاكم " )لويني 11:17( 
. ثم نقراأ اأي�سا اأنه "بدون �سفك دم ل حت�سل 

مغفرة" )عب 9 :22(.

ومع اأننا ل نقدر اأن نفهم ذلك، لكننا نقدر 
اأن نوؤمن اأن خطــــــــــاياي وخطاياك قد و�سعت 
على ي�سوع حني مـات على ال�سليب بدًل عنــــا.

 لقد مات هو بدياًل عنا لكي ل منوت بل نحيا، 
فامل�ســـــيح البـــــار مـــــات من اأجـــل الأ�سرار حتى 
الأ�ســـــرار ي�سبحوا اأبــــــرار. وهــــذا ما عرّب عنه 
 ، ا�ســـعياء النبي حني قــــال: "كلنا كغنم �سللنا 
ملنا كل واحد اىل طريقــــه والرب و�سع عليه 
اثم جميعنا" )ا�سعيا 6:53(. لحظ الكلمــــات 

جميعنا" اثم  عليه  "و�سع 

فما علينا ال اأن:

جميع  ياأمر  الآن  اأول : اأن نتوب لأن: "اهلل 
النا�س يف كل مكــــــــان اأن يتوبوا متغا�سيـــا عن 

اأزمنة اجلهل" )اأعمال 17 :30(.

والتوبـــــة تعنـــي تغــــيري الفكـــــــــــــــــــر والرادة 
والعرتاف باأننا اأخطاأنا اىل اهلل ونطلب منه 
اأن يقبلنا عندما نعتــــــرف باأننا خطــــــاة ونقبل 

ما عمله امل�سيح على ال�سليب من اأجلنا. 

ثانياً: ينبغي اأن نوؤمن  اأن امل�ســـــــيح مات من 
اأجل خطايانا على ال�سليب بديال عنا. 

ثالثاً: ينبغــــــــي اأن نقبــــــل امل�سيـــــح مل�ســـــــــاً 
ْفَت  اْعرَتَ اإِِن  ََّك  للنف�س وربا على احلياة. "لأَنــــــ
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بِّ َي�ُســـــــــوَع، َواآَمْنَت ِبَقْلبـــــَِك اأَنَّ اهلَل  ِبَفِمَك ِبالرَّ
َت." )رومية 9:10(. اأََقاَمُه ِمَن الأَْمَواِت، َخلَ�سْ

�سلطــــــاناً  اأعطـــــاهم  قبلوه  الذين  كل  "لأن 
املوؤمنـــــون  اأي  اهلل  اأولد  ي�سيـــــروا  اأن 
)اأي  دم  من  لي�س  ولدوا  الذين  با�ســمه. 
)اأي  ج�سد  م�سيئة  من  ول  بالوراثة(  لي�س 
)يوحنا  اهلل"  من  بل  اجل�سد(  باأعمال  لي�س 
ذلك  على  ي�سيف  الر�سول  وبول�س   .)12:1
�ساحلنا  الذي  اهلل  من  "الكل  باأن  بالقول 
 .)18:5 )2كورنثو�س  امل�سيح"  بي�سوع  لنف�سه 

ان كلمة اهلل تقول: "اأن كل من يدعو با�سم 
"كل  الرب يخل�س" )رومية 10 :13(. وكلمة 
من" تعني اأنت واأنا وكل من ، وكلمة "يخل�س" 

ل تعني "رمبا" اأو "ميكن"، بل"حتماً يخل�س".

لكي  الرب  با�سم  الآن  تدعو  اأن  تريد  فهل 
تخل�س؟ اذا كنت تريد اأن ت�سلي �سالة ق�سرية 
له:   وقل  اهلل  اىل  �سادقه  بتوبة  قلبك  فارفع 

"اأيها الآب ال�سماوي ، انني اأعرتف اأمامك 
قدامك  وال�سر  اليك  اأخطاأت  قد  باأنني 
البار  امل�سيح  ي�سوع  باأن  اأومن  والآن  �سنعت، 
مات على ال�سليب بدياًل عني. انني اأومن باأن 
دمه امل�سفوك طهرين، وموته ودفنه وقيامته 
اأنا  وها  نف�سي.  خال�س  اأجل  من  كلها  كانت 
الآن اأقبلك ربا على حياتي ومل�ساً لنف�سي. 
 ، الكثرية  خلطاياي  غفرانك  على  اأ�سكرك 
اأطلب  الأبدية.  واحلياة  اخلال�س  هبة  وعلى 
هذا با�سم الرب ي�سوع امل�سيح له كل املجد اآمني. 
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الكلمات  هذه  الر�سول  يوحنا  لنا  يكتب 
َنْقَبُل �َسَهاَدَة النَّا�ِس،  ُكنَّا  املطمئنة فيقول: "اإِْن 
ح لنا عن ما هي  َف�َسَهاَدُة اهلِل اأَْعَظُم، )ثم يو�سّ
اهلِل  �َسَهاَدُة  ِهَي  هِذِه  لأَنَّ  فيقول(  اهلل  �سهادة 
الَِّتي َقْد �َسِهَد ِبَها َعِن اْبِنِه. 10َمْن ُيوؤِْمُن ِباْبِن 
ُق اهلَل،  َهاَدُة يِف َنْف�ِسِه. َمْن َل ُي�َسدِّ اهلِل َفِعْنَدُه ال�سَّ
َهاَدِة  َفَقْد َجَعلَُه َكاِذًبا،)ملاذا( لأَنَُّه مَلْ ُيوؤِْمْن ِبال�سَّ
الَِّتي َقْد �َسِهَد ِبَها اهلُل َعِن اْبِنِه. )ما هي هذه 
َهاَدُة: اأَنَّ اهلَل اأَْعَطاَنا  ال�سهادة( 11َوهِذِه ِهَي ال�سَّ
َياُة ِهَي يِف اْبِنِه.)فعندما  ًة، َوهِذِه احْلَ َحَياًة اأََبِديَّ
نقبل امل�سيح ابن اهلل نقبل معه احلياة الأبدية 
لأن هذه احلياة كما يقول هي يف ابنه( 12َمْن 
اهلِل  اْبُن  َلُه  َلْي�َس  َوَمْن  َياُة،  احْلَ َفلَُه  الْبُن  َلُه 
كلمته  يوحنا  يختم  َياُة.)ثم  احْلَ َلُه  َفلَْي�َسْت 
بالقول: َكَتْبُت هَذا اإَِلْيُكْم، اأَْنُتُم امْلُوؤِْمِننَي ِبا�ْسِم 

ًة، َوِلَكْي  اْبِن اهلِل، ِلَكْي َتْعلَُموا اأَنَّ َلُكْم َحَياًة اأََبِديَّ
 .)13-9:5 اهلِل.")1يوحنا  اْبِن  ِبا�ْسِم  ُتوؤِْمُنوا 

يطمئن  اأن  الر�سول  يوحنا  اأراد  لقد 
امل�سجعة  الكلمات  هذه  فكتب  قلوبنا 
)هو  تعلموا"  لكي  اليكم  "كتبت  بقوله: 
تعلموا  لكي  ولكن  تعلموا  رمبا  يقول  ل 
وهذا  ابدية  حياة  لكم  اأن  اليقني(  علم 
عنك. بديال  امل�سيح  تقبل  عندما  يحدث 
فمع اأن "اجرة اخلطية هي موت، لكن هبة اهلل 
هي حياة اأبدية يف امل�سيح ي�سوع ربنا" فاحلياة 
الأبدية هي هبة من اهلل لكل من يقبل امل�سيح. 
له:  وقل  الأوان  فوات  قبل  الآن  اليه  فتعال 
كما اأنــــــا اآتي ولي�س لــــــي عذر لديــــــك ال الدم 
امل�سفـــــوك عني من يديك وقولك القـــــــائل اأن 
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اآتي اليــــــــك اأتي اأنا يا حمل اهلل الوديــــــــع.

من  هذا  كل  اهلل  عمل  ملاذا  ت�ساأل  رمبا 
هكذا  "لأن  اأحبك.  لأنه  واجلواب  اأجلي؟ 
الوحيد  ابنه  بذل  حتى  العامل  اهلل  اأحب 
تكون  بل  به  يوؤمن  من  كل  يهلك  ل  لكي 
 )16:3 )يوحنا  الأبدية"  احلياة  له 
لذلك  يكذب،  اأن  ميكن  ل  وعد  الذي  اهلل  ان 
يتغرّي.  �سعورك  لأن  �سعورك،  على  تتكل  ل 
اأجلك  لكن كلمة اهلل ل تتغري. ف�سالتي من 
والأكيدة.  الثابتة  اهلل  مبواعيد  تتم�سك  اأن 
اأي�سا بعد اأن نلت اخلال�س الذي حققه الرب 
ي�سوع مبوته النيابي على ال�سليب من اأجلك . 
فعليك اأن تار�س الأمور التالية لكي ت�ساعدك 
اخلطية.  من  وحتفظك  الروحي  منّوك  يف 

وهذه الأمور هي:

بكلمات  اهلل  اىل  ت�سّلي  ان  ينبغي  اأول: 
ب�سيطة  بكلمـــات  بـــــــــــــــــل  حمفوظـــــــة  غيــــــــر 
تتكلم  وكاأنك  �سادق  قلب  من  خارجة 
يف  حتتاجها  اأمور  عن  �سخ�سيا  اهلل  مع 
وخال�سه. نعمه  على  وت�سكره  حياتك 

تنمو.  لكي  اهلل  كلمة  تقراأ  اأن  ينبغي  ثانيا: 
بل  الن�سان  يحيا  وحده  باخلبز  لي�س  "لأنه 
.)4:4 )متى  اهلل"  فم  من  تخرج  كلمة  بكل 

ثالثا: ينبغي اأن ت�سهد لالآخرين عن ما �سنعه 
الرب بك ورحمك،

رابعا: ينبغي اأن تعتمد باملـــــــاء بعــــــــد الميـــان 
لأن املعمودية هي ال�ســـــــهادة التـــــــــي بها تعلــن 
باحتادك مبوتك مع امل�سيح ودفنك وقيامتــك
معه. ولأن كلمة اهلل تقول: من اآمن واعتـــمد 
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خل�س")مرق�س 16:16(.

خام�ساً: ينبغي اأن تن�سم اىل كني�ســــة كتـــــابية 
لكي تتعلم وتنمو يف الميـــان.

ولكلمـــــــة  هلل  اخوتـــــي  يا  اأ�ستـــودعكــــم  "والآن 
نعمته القــــــــادرة اأن تبنيكم وتعطيكـم مرياثا 

مع جميع املقّد�سني" )اأعمال 32:20(. 

اذا اأردت احل�سول على هذا الكتّيب فاكتب الينا 
على العنوان التال:

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
اأجوبة لأ�سئلة �سعبة      الطبعة الثانية – عربي 

انكليزي
كاأ�س اخلال�س   الطبعة الثالثة عربي

�سفر يونان - من جوف احلوت اىل جوف 
الهاوية - عربي
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احلياة �سريط �سينمائي - الطبعة الثانية 
-عربي

الأمان واليقني والبهجة - عربي
لال�ستعالم يف م�سر – موري�س �سعيد

حممول   0127236696 


