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الطبعة األوىل (باللغة اإلنجليزيّة) سبتمرب 2018

قدَّ مت لك هذا الكُت ِّيب ألنني أود أن أشاركك خالل 10
دقائق بالرسالة الرئيس ّية للكتاب املُقدَّ س ،من السفر األ ّول
يف الكتاب املُقدَّ س ،أي سفر التكوين ،إىل السفر األخري ،أي
سفر الرؤيا .اِستمتع بهذه القراءة.

الله
الله يريد عالقة مع اإلنسان
اإلنجيل معناه «الخرب السا ّر» .إنه الرسالة الرائعة من الله للبرش .لطاملا أراد عالقة متناغمة
مع مخلوقاته ،الرجال والنساء عىل حدٍّ سواء .يف البداية ،بعد خلق األرض ،خلق اإلنسان
(آدم وحواء) ووضعهام يف ج ّن ٍة جميلة حيث استطاع فيها أن يعيش يف رشك ٍة من املح ّبة
والسعادة معهام.
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التكوين 31 :1

َو َرأَى اللهُ ك َُّل َما َع ِملَهُ َفإِ َذا ُه َو َح َس ٌن جِ دًّ ا.

التكوين 28 :1

َو َبا َركَ ُه ُم اللهُ (بارك الرجل واملرأة).

التكوين 8 :2

شقًاَ ،و َوضَ َع ُه َناكَ آ َد َم الَّ ِذي َج َبلَهُ .
َو َغ َر َس ال َّر ُّب اإلِلهُ َج َّن ًة ِف عَدْ نٍ َ ْ

صالح الله

العالقة املتناغمة
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الله
العالقة املكسورة
الخاصة وأن يعيش ُمست ّقالً
لألسف ،مل يستم ّر التاريخ بهذا التناغم .اختار اإلنسان أن يفعل إرادته ّ
بعيدً ا عن الله .ويف مواجهة إغواء الشيطان (الذي مل يُظهِر له أيّة مح ّب ٍة) ،ق ّرر اإلنسان أن يستمع
إليه بعصيان الوص ّية الوحيدة التي أعطاه الله إياها .وبهذه الطريقة ،دخلت الخط ّية العامل
وفصلت اإلنسان عن خالقه وأفسدت ما قد صنعه الله .انكرست عالقة املح ّبة املتناغمة.
التكوين 8 :3

فَا ْخ َت َبأَ آ َد ُم َوا ْم َرأَتُهُ ِم ْن َو ْج ِه ال َّر ِّب اإلِل ِه ِف َو َس ِط شَ َج ِر الْ َج َّن ِة.

عصيان الوص ّية الوحيدة
العالقة املتناغمة

الخط ّية
ضدّ الله

التكوين َ 17 :3ملْ ُعونَ ٌة األَ ْر ُض ب َِس َببِكَ .
رومية 12:5
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ِم ْن أَ ْجلِ ذلِكَ كَأَنَّ َا ِبإِن َْسانٍ َوا ِح ٍد َد َخل َِت الْخ َِط َّي ُة إِ َل الْ َعال َِمَ ،وبِالْخ َِط َّي ِة الْ َم ْو ُت،
يع..
َوهكَ َذا ا ْج َتا َز الْ َم ْو ُت إِ َل َج ِميعِ ال َّن ِ
اس ،إِ ْذ أَ ْخطَأَ الْ َج ِم ُ
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هل نحن مختلفون؟
هل أخطأت أنت أيضً ا من قبل؟
الخط ّية ليست ُمج َّرد قتلٍ
وكذب ورسق ٍة وغريها .الخط ّية هي أن تفعل إرادتك بدالً من مشيئة الله.
ٍ
رصف كام لو كان والداه
الخط ّية هي أن تعيش بدون الله ،دون أن تربطك به أ ّية عالق ٍة .تص َّور طفالً يت َّ
يهتم مبا يُح ّباه له .يا للحزن الذي ميكن أن يُس ِّببه
غري موجودين وال يعمل سوى ما يريده بالضبط وال ّ
رصف بها كثريون م ّنا تجاه الله! نحن نرفض عالقة املح ّبة
هذا لهام! ولكن هذه هي الطريقة التي يت َّ
كل واح ٍد م ّنا .ولهذا السبب ال نتبع توجيهه ونعيص الرشيعة التي أعطاها
التي يريد الله تكوينها مع ّ
رش .دعونا نكون صادقني ،نحن جميعنا خطا ٌة أمام الله :ليس فقط
لنا لخرينا ،وبدالً من ذلك نصنع ال ّ
رش فينا :استقالل ّيتنا عن الله.
بسبب أفعالنا ولكن أ ّوالً وأخريًا بسبب أصل ال ّ
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إشعياء 6 :53

ِملْ َنا ك ُُّل َوا ِح ٍد إِ َل طَرِي ِق ِه.

رومية 10 :3

لَ ْي َس بَا ٌّر َوالَ َوا ِحدٌ .

رومية 23 :3

يع أَ ْخطَأُوا َوأَ ْع َو َزه ُْم َم ْجدُ الل ِه.
إِ ِذ الْ َج ِم ُ

الله

الكربياء
الكراهية
مح ّبة املال
الخداع

االفرتاء

تجاهل الله

أنصاف الحقائق

الحسد

السخرية
الكذب

ّ
الغش
إرادة ال ّذات

الفساد

إرادة ال ّذات

اإللحاد

عدم اإلميان
اللعن
العنف
الطمع
الجنيس
الفجور
ّ
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الله

ما الــذي ميكن أن يعمله الله الكامل
أناس مثلنا؟
ال ُقدّ وس العادل مع ٍ
رش والعصيان والظلم ،أليس كذلك؟ لقد أصبحنا مذنبني يف جميع الجوانب :تجاه الله
يجب معاقبة ال ّ
وتجاه الناس .وح ّتى إذا اعتقدنا أننا ارتكبنا عددًا قليالً جدًّ ا من الخطايا ،يقول الكتاب املُقدَّ س« :ألنََّ
َم ْن َح ِف َظ ك َُّل ال َّنا ُم ِ
وسَ ،وإِنَّ َا َع َ َث ِف َوا ِحدَ ٍةَ ،ف َقدْ َصا َر ُم ْج ِر ًما ِف الْك ُِّل» (يعقوب  .)10:2ومع ذلك ،فإن
رش والخط ّية .وب ّره يتطلّب الدينونة.
الله ُقدّ ٌ
وس ويكره ال ّ
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حبقوق 13:1

يع ال َّنظَ َر إِ َل الْ َج ْورِ.
الشَ ،والَ ت َْس َت ِط ُ
َع ْي َناكَ أَطْ َه ُر ِم ْن أَنْ تَ ْنظُ َرا َّ َّ

ناحوم 3:1

ال َّر ُّب  ...الَ يُ َ ِّب ُئ الْ َب َّت َة.

رومية 5:3

َول ِك ْن إِنْ كَانَ إِ ْث ُ َنا يُ َب ِّ ُي ِب َّر الل ِه ،ف ََم َذا نَق ُ
ُول؟ أَلَ َع َّل اللهَ الَّ ِذي يَ ْجلِ ُب الْغَضَ َب ظَالِ ٌم؟

الدينونة

الكربياء
الكراهية
مح ّبة املال
الخداع

عدم اإلميان

االفرتاء
الحسد
الغ ّش

الفاحشة

خطاياي

الفساد
تجاهل الله
أنصاف الحقائق
السخرية اللعن
العنف
الكذب
الطمع
الجنيس
اإللحاد الفجور
ّ
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الله مح ّب ٌة أيضً ا!

رش .ولكن الله مح ّب ٌة أيضً ا .نعم ،بدالً من
نتوقّع الدينونة بالفعل من الله ال ُقدّ وس العادل الذي يكره ال ّ
البرشي املذنب ،أوقف تنفيذ دينونته وأظهر مح ّبته بإرسال ابنه .أخذ
إظهار غضبه بدينونة الجنس
ّ
األبدي هيئة إنسانٍ وحمل اسم «يسوع» الذي يعني «الله يُخلِّص» .وعىل النقيض م ّنا ،عاش
ابن الله
ّ
ٍ
إنسانًا كامالً يُظهِر املح ّبة للجميع ويسلك يف رشكة كاملة مع الله اآلب .عىل النقيض من صالح يسوع،
ُل القدرةّ ،إل أنه سمح
انكشف ّ
رش البرش .وضعوه للموت بصلبه .وعىل الرغم من أن يسوع كان ك ّ ّ
لهم بعمل ذلك ومات طو ًعا.
يوح ّنا 47:12
فيل ّبي 8-7 :2
 1بطرس 22:2

ألَ ِّن ل َْم ِ
آت ألَ ِدي َن الْ َعال ََم.

ل ِك َّنهُ أَخ َْل نَف َْسهُ  ،آ ِخ ًذا ُصو َر َة َع ْب ٍدَ ،صائِ ًرا ِف ِش ْب ِه ال َّن ِ
اسَ .وإِ ْذ ُوجِ دَ ِف الْ َه ْي َئ ِة كَإِن َْسانٍ َ ،وضَ َع نَف َْسهُ
يب.
الصلِ ِ
َوأَطَا َع َح َّتى الْ َم ْو َت َم ْو َت َّ
الَّ ِذي ل َْم يَ ْف َع ْل خ َِط َّي ًةَ ،والَ ُوجِ دَ ِف َف ِم ِه َمكْ ٌر.

اآلب

الروح القدس
الله
االبن

يسوع

يوح ّنا  18-17 :10ألَ ِّن أَضَ ُع نَف ِْس  ...لَ ْي َس أَ َحدٌ يَأْ ُخ ُذهَا ِم ِّني ،بَ ْل أَضَ ُع َها أَنَا ِم ْن َذ ِات.
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ملاذا أخىل يسوع حياته؟
عندما ُس ِّمر يسوع عىل الصليب ،أخذ عىل نفسه جميع آثامنا مام جعله يُعا َمل كام لو أنه ارتكبها
بنفسه .وضع نفسه بيننا وبني الله .وضع عىل نفسه خطايانا وتح ّمل الدينونة من الله التي كانت
كل غضب الله الذي استأهلناه.
تتطلّبها جميع خطايانا .يا ملح ّبة يسوع لنا! أخذ مكاننا ليتح ّمل ّ
إشعياء 5:53

وح ألَ ْجلِ َم َع ِ
اصي َناَ ،م ْس ُح ٌ
يب َسالَ ِم َنا َعلَ ْي ِهَ ،و ِب ُح ُ ِب ِه شُ ِفي َنا.
َو ُه َو َم ْج ُر ٌ
وق ألَ ْجلِ آثَا ِم َنا .تَأْ ِد ُ

 1بطرس  24:2الَّ ِذي َح َم َل ُه َو نَف ُْسهُ َخطَايَانَا ِف َج َس ِد ِه َع َل الْخَشَ َب ِة (الصليب).

الله
الدينونة

الخطايا

وس ،إِ ْذ َصا َر لَ ْع َن ًة ألَ ْجلِ َنا.
يح ا ْفتَدَ انَا ِم ْن لَ ْع َن ِة ال َّنا ُم ِ
غالطية  13:3ا َلْ َم ِس ُ
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هل موت يسوع ٍ
كاف فعالً؟
أقيم يسوع من املوت بعد ثالثة أيّ ٍام من موته ،وبعد أربعني يو ًما صعد إىل السامء .تُثبِت حقيقة أن
الله أقام يسوع أن ذبيحته كانت كافي ٌة متا ًما وأن الله كان راض ًيا ،وأن مشكلة الخط ّية قد ُحلّت بصف ٍة
ٍ
تناقض بالنسبة للمزعومني أنبياء وقادة وعلامء الدين! لقد ماتوا جمي ًعا  ...وماذا بعد
نهائ ّية .يا له من
ذلك؟ يسوع هو ابن الله وصار إنسانًا ومات وأقيم وهو اليوم يحيا!

الروح القدس
اآلب

الله

االبن

العربان ّيني َ 26:9ول ِك َّنهُ اآلنَ َقدْ أُظْ ِه َر َم َّر ًة ِع ْندَ انْ ِقضَ ا ِء الدُّ هُو ِر لِ ُي ْب ِط َل الْخ َِط َّي َة ِب َذبِي َح ِة نَف ِْس ِه.
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رومية 25:4

يم ألَ ْجلِ ت َْبِي ِرنَا.
الَّ ِذي أُ ْسلِ َم ِم ْن أَ ْجلِ َخطَايَانَا َوأُ ِق َ

مرقس 6:16

ه َذا ُه َو ُيو َح َّنا الَّ ِذي َقطَ ْع ُت أَنَا َرأْ َسهُ  .إِنَّهُ قَا َم ِم َن األَ ْم َو ِ
ات!

رومية 9:10

ِنِ ا ْع َ َتف َْت ِب َف ِمكَ بِال َّر ِّب يَ ُسوعََ ،وآ َم ْن َت ِب َقلْبِكَ أَنَّ اللهَ أَقَا َمهُ ِم َن األَ ْم َو ِ
اتَ ،خل َْص َت.
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ماذا يجب أن أفعل؟
إن مجيء يسوع وعمله من أجلنا عط ّي ٌة من الله ،والعط ّية تكون مجان ّي ٌة متا ًما .ولكن إذا رفضنا قبولها
الشخيص مبا يقوله
فنحن ال منتلكها! نحن بحاج ٍة إ ًذا لقبول يسوع .ولكن كيف؟ من خالل اإلميان
ّ
الكتاب املُقدَّ س :أنني خاطي ٌء وعاج ٌز عن خالص نفيس ولكن يسوع ،الله االبن ،الذي صار إنسانًا ومات
قائم و ُمم َّجدٌ  ،وهو ُمخلِّيص حقًّا.
عىل الصليب وهو اآلن ٌ
ُبت واعرتفت له بخطاياك ،فسوف يُخلِّصك
إذا آمنت بهذا وقبلت يسوع الذي أخذ بدالً منك دينونة الله وت َ
الله من ذنبك ألن ذلك هو ما أدين به يسوع عىل الصليب .هذا هو التحويل الوحيد املقبول أمام الله.
يوح ّنا 16:3
 1يوح ّنا 7:1

ك الَ يَ ْهلِكَ ك ُُّل َم ْن يُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ،بَ ْل
ألَنَّهُ هكَ َذا أَ َح َّب اللهُ الْ َعال ََم َح َّتى بَ َذ َل ابْ َنهُ الْ َو ِحيدَ  ،لِ َ ْ
تَكُونُ لَهُ الْ َح َيا ُة األَبَ ِديَّ ُة.
َو َد ُم يَ ُسو َع الْ َم ِسيحِ ابْ ِن ِه يُطَ ِّه ُرنَا ِم ْن ك ُِّل خ َِط َّي ٍة.

اآلت.
 1تسالونييك  10:1يَ ُسوعَ ،الَّ ِذي يُ ْن ِق ُذنَا ِم َن الْغَضَ ِب ِ
أعامل الرسل َ 19:3ف ُتوبُوا َوا ْرجِ ُعوا لِ ُت ْم َحى َخطَايَاك ُْم.
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الله
الفساد تجاهل الله
عدم اإلميان
أنصاف الحقائق
اللعن
خطاياي
السخرية
العنف
اإللحاد
الطمع الكذب
الجنيس
الفجور
ّ
الفاحشة
إرادة ال ّذات

االفرتاء

الكربياء

الحسد الكراهية
مح ّبة املال
ّ
الغش
الخداع

الله

الدينونة

خطاياي

التوبة
19

هل ميكن أن أفعل ما أريده بعد ذلك؟

الله

سالم وننعم بعالق ٍة
مل يرد الله فقط أن يُخلِّصك من الدينونة األبديّة .يريد تغيري حياتنا ح ّتى نعيش يف ٍ
سعيدة معه .عندما نتوب ،يُح ِّولنا الله بالكامل .ننال الروح القدس الذي يعطينا الرغبة والق ّوة لفعل
«املسيحي» الذي يعيش يف الفجور ألنه يعتقد
رش.
ما يريده الله لنا والذي يساعدنا عىل االبتعاد عن ال ّ
ّ
ربا يكون قد َقب َِل
أنه
سلوكه
خالل
من
ِر
ه
ظ
ي
إنه
أنه يف أمانٍ من الدينونة إنّ ا يخدع نفسه وحسبُ .
ّ
حب
املسيحي
دي ًنا ما ولكنه مل يأخذ خطوة التوبة باإلميان بيسوع ُمخل ًِّصا له.
الحقيقي ُيس ِّبح الله و ُي ّ
ّ
ّ
يسوع ويفعل ما يرضيه.
 2كورنثوس  17:5إِ ًذا إِنْ كَانَ َأ َحدٌ ِف الْ َم ِسي ِح َف ُه َو َخلِي َق ٌة َج ِديدَ ةٌ :األَشْ َيا ُء الْ َع ِتي َق ُة َقدْ َمضَ ْتُ ،ه َو َذا الْك ُُّل َقدْ َصا َر
َج ِديدً ا.
أفسس 13:1
الَّ ِذي ِفي ِه أَيْضً ا أَنْ ُت ْم ،إِ ْذ َس ِم ْع ُت ْم كَلِ َم َة الْ َح ِّق ،إِنْجِ َيل َخال َِصك ُُم ،الَّ ِذي ِفي ِه أَيْضً ا إِ ْذ آ َم ْن ُت ْم ُخ ِت ْم ُت ْم
وس.
ِب ُروحِ الْ َم ْو ِع ِد الْقُدُّ ِ
ُّف.
ف َصال ٌَح ،إِميَانٌ َودَا َع ٌة تَ َعف ٌ
غالطية َ 23-22 :5وأَ َّما َث َ ُر ال ُّرو ِح َف ُه َوَ :م َح َّب ٌة َف َر ٌح َسالَ ٌم ،طُ ُول أَنَا ٍة لُطْ ٌ
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عالقة متناغمة
التواضع

الرحمة
األمانة
العدل
السالم

املح ّبة
اللطف

الكتاب
املقدس
مشيئة الله
االعرتاف بيسوع ر ًّبا

الصرب
الفرح

اإلميان
املساعدة
الرعاية
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الله

أي يش ٍء؟
ماذا سيحدث إذا مل أفعل ّ
ألفي سن ٍة ،كان
كل يش ٍء
فعل الله من جانبه ّ
ّ
رضوري ح ّتى نتمكّن من اإلفالت من الدينونة .منذ ما يقرب من ّ
صبو ًرا وأراد خالص جميع الناس .ولكنه يُح ِّذر أيضً ا بشدّ ٍة من أنه إذا رفض املرء يسوع فسوف يأيت عليه غضب
الله .أ ّما إمكان ّية التوبة وقبول يسوع ُمخل ًِّصا فتنتهي عند موتنا أو عند مجيئه .عندما يعود يسوع سوف يدين
كل فر ٍد عىل حد ٍة :أولئك الذين ماتوا من
العامل (بحسب الكتاب املُقدَّس يف سفر الرؤيا) ،وبعدها سوف يدين ّ
قبل والذين سيبقون عىل قيد الحياة عند مجيئه .أولئك الذين مل يبالوا بالله والذين مل يؤمنوا بيسوع والذين مل
يتوبوا قط عن خطاياهم سوف يوضعون يف مكانٍ ال يتكلّم فيه الله فيام بعد .لن تكون التوبة ممكن ًة بعد اآلن؛
سوف يكون مكانًا للبكاء والندم الشديد والعذاب الذي ال مفر منه :بحرية النار.
رومية 5:2

َول ِك َّنكَ ِم ْن أَ ْجلِ ق ََسا َوتِكَ َو َقلْبِكَ غ ْ َِي ال َّتائِ ِب ،تَ ْذ َخ ُر لِ َنف ِْسكَ غَضَ ًبا ِف َي ْو ِم الْغَضَ ِب َو ْاس ِت ْعالَنِ
َديْ ُنونَ ِة الل ِه الْ َعا ِدلَ ِة.

العربان ّيني 27:9

اس أَنْ َيُوتُوا َم َّر ًة ثُ َّم َب ْعدَ ذ ِلكَ الدَّ ْي ُنونَ ُة.
ُو ِض َع لِل َّن ِ

أعامل الرسل َ 42:10ونَشْ َهدَ ِبأَنَّ ه َذا ُه َو الْ ُم َع َّ ُي ِم َن الل ِه َديَّانًا لِألَ ْح َيا ِء َواألَ ْم َو ِ
ات.
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الدينونة
الكربياء
الكراهية
الخداع

مح ّبة املال

اإللحاد

تجاهل الله

الخطايا

االفرتاء
الحسد

العنف
أنصاف الحقائق
الطمع
السخرية
الكذب
الفساد

الفاحشة اللعن
الجنيس
الفجور
ّ
عدم اإلميان

ّ
الغش

الرؤيا 15-12 :20

ات
ات ِصغَا ًرا َو ِك َبا ًرا َوا ِق ِف َني أَ َما َم الل ِهَ ،وانْ َف َت َح ْت أَ ْسفَا ٌرَ ،وانْ َف َت َح ِس ْف ٌر آ َخ ُر ُه َو ِس ْف ُر الْ َح َيا ِةَ ،و ِدي َن األَ ْم َو ُ
َو َرأَيْ ُت األَ ْم َو َ
َ
ات
ات الَّ ِذي َن ِفي ِهَ ،و َسل ََّم الْ َم ْو ُت َوالْ َها ِويَ ُة األَ ْم َو َ
وب ِف األَ ْسفَا ِر ِب َح َس ِب أ ْع َملِه ِْمَ .و َسل ََّم الْ َب ْح ُر األَ ْم َو َ
ِم َّم ُه َو َمكْ ُت ٌ
َ
الَّ ِذي َن ِفيه َِمَ .و ِدي ُنوا ك ُُّل َوا ِح ٍد ِب َح َس ِب أ ْع َملِ ِهَ .وطُر َِح الْ َم ْو ُت َوالْ َها ِويَ ُة ِف بُ َح ْ َي ِة ال َّنارِ .ه َذا ُه َو الْ َم ْو ُت الث َِّانَ .وك ُُّل
َم ْن ل َْم يُو َجدْ َمكْ ُتوبًا ِف ِس ْف ِر الْ َح َيا ِة طُر َِح ِف بُ َح ْ َي ِة ال َّنارِ.
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العربان ّيني 8-7 :3

لِذلِكَ ك ََم يَق ُ
وح الْقُدُ ُس:
ُول ال ُّر ُ
ُ
َ
«الْ َي ْو َم ،إِنْ َس ِم ْع ُت ْم َص ْوتَهُ فالَ تُق َُّسوا قلُوبَك ُْم«.
 2بطرس 9:3

ما جوابك؟
َقب َِل ماليني الناس يسوع ومل يندموا قط .إذا كنت ُمج َّرد عض ٍو يف دينٍ ما أو كنيس ٍة أو طائف ٍة ،فمن املحتمل
الحقيقي .ولكن تب عن حياتك املاضية
املسيحي ،ولكنك لن تخلص ولن تجد السالم
أنك تحمل املُس ّمى
ّ
ّ
واقبل يسوع ربًّا و ُمخل ًِّصا شخص ًّيا لك ولن تندم أبدً ا .سوف تتمكّن بعد ذلك من تسبيحه وعبادته عىل األرض
ويو ًما ما سوف تقيم معه يف السامء يف فرحٍ ال حدود له!

جوايب................................... :
24

الَ يَ َت َباطَأُ ال َّر ُّب َع ْن َو ْع ِد ِه  ...ل ِك َّنهُ يَ َتأَ َّن َعلَ ْي َناَ ،و ُه َو الَ يَشَ ا ُء أَنْ يَ ْهلِكَ
يع إِ َل ال َّت ْوبَ ِة.
َاس ،بَ ْل أَنْ يُ ْقب َِل الْ َج ِم ُ
أُن ٌ
 1تيموثاوس 5-3 :2

اس يَ ْخل ُُصونَ َ ،وإِ َل َم ْع ِر َف ِة الْ َح ِّق يُ ْق ِبلُونَ  .ألَنَّهُ يُو َجدُ إِلهٌ َوا ِحدٌ َو َو ِس ٌ
يع ال َّن ِ
يط َوا ِحدٌ
ُم َخل ِِّص َنا الل ِه ،الَّ ِذي يُرِيدُ أَنَّ َج ِم َ
يح.
بَ ْ َي الل ِه َوال َّن ِ
اس :ا ِإلن َْسانُ يَ ُسو ُع الْ َم ِس ُ
أعامل الرسل 31:16

آ ِم ْن بِال َّر ِّب يَ ُسو َع الْ َم ِسيحِ َف َت ْخل َُص أَن َْت َوأَه ُْل بَ ْي ِتكَ .
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الخطوة التالية
إذا اعرتفت بخطاياك وآمنت بال ّر ّب يسوع بقبوله ُمخل ًِّصا شخص ًّيا لك ،فسوف تخلص
وتبدأ حيا ًة جديدة رائعة مع الله.
أويص:
• بقراءة الكتاب املُقدَّس يوم ًّيا،
يوم من خالل الصالة،
• والتحدّث مع الله ّ
كل ٍ
•وإيجاد مؤمنني يخضعون للسلطان الكامل للكتاب املُقدَّس بسؤال الله أن ُي ِ
رشدك
إىل األشخاص املناسبني،
• واملعمود ّية (أعامل الرسل .)38:2
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َف َق ِبلُوا كَالَ َمهُ ِب َف َرحٍَ ،وا ْع َت َمدُوا َ ...وكَانُوا ُي ِ
واظ ُبونَ َع َل
الصلَ َو ِ
ات.
الشكَ ِةَ ،وك ْ ِ
تَ ْعلِ ِيم ال ُّر ُسلَِ ،و َّ ِ
َس الْ ُخ ْبزَِ ،و َّ
أعامل الرسل 42-41 :2
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التواصل
ميكنك التواصل معي إذا أردت .سوف
يسعدين التحدّ ث إليك.

تواصل عرب:

info@lechemin.ch
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