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يمكنـك مشـاهدة فيديوهـات دراسـية مم ّيـزة مبنيـة علـى تعاليـم
هذا الكتاب لهذا الكتاب يقدمها القس فارس أبو فرحة.
الرجـاء زيـارة موقعنـا علـى اإلنترنـت  nextgenarabic.comللحصـول
علـى هـذه الفيديوهـات مجانـا باإلضافـة إلـى مـوارد روحيـة أخـرى
ستساعدك في مشوارك الروحي مع اهلل.
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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ديل أ .أوشيلدز
اآليات الكتابية المقتبسة هنا مأخوذة من ترجمة البستاني  -فان دايك

تقديم الكتاب
فارس أبو فرحة
إن أعظــم قــرار يمكــن أن يتخــذه أي إنســان هــو أن يقــدم قلبــه وحياتــه ليســوع
ـدي وتــؤدي إلــى
المســيح .فالعالقــة بيســوع المســيح تضمــن لنــا مصيرنــا األبـ ّ
تحقيــق إنجــاز حقيقــي في هذه الحيــاة .وقد أعلــن اهلل وعده الخاص بمســتقبلنا
ـت األَ ْفــكَ ا َر ا َّل ِتــي أَ َنــا ُمفْ ت َِكـ ٌـر
علــى لســان النبــي إرميــا( :إرميــا “ )11 :29ألَ ِّنــي َع َر ْفـ ُ
ــمَ ،يقُ ُ
ــول الــ َّر ُّب ،أَ ْفــكَ ا َر َســ َ
ــاء”.
ــم ِ
ا ٍم الَ َشــ ّرُ ،أل ْع ِط َي ُك ْ
ِب َهــا َعنْ ُك ْ
آخــ َر ًة َو َر َج ً
ولكــي نكتشــف ونحيا هــذه الخطط الرائعة التي رســمها اهلل لنا ،يتوجب علينا
أن نأخــذ علــى محمــل الجــد مســؤوليتنا فــي النمــو فــي الــرب بفهــم كلمتــه
وتطبيقها.
إنــه شــرف لــي أن أقــدم هــذا الكتــاب الثميــن لصديقــي العزيــز وخــادم الــرب
القــس ديــل أوشــيلدز ،راعي كنيســة الريديمر في منطقة واشــنطن دي ســي
بالواليــات المتحــدة .فمحبتــه الصادقــة لجيــل الشــباب فــي الشــرق األوســط
جمعتنا لنشترك معًا في هذا اإلصدار الفريد.
ـود فــي هــذا الكتــاب أن نســاعدك فــي أن تبــدأ بدايــة جديــدة و جيــدة فــي هــذه
نـ ّ
الرحلــة نحــو النمــو الروحي ونوال األفضل من عنــد اهلل والحقائق التي يتناولها
الكتــاب جوهريــة فــي أهميتها لترســيخ أســاس لحياة مســيحية قويــة دائمة.
عظيمــا لــدى بدئــك با ِتّبــاع مخطــط اهلل لحياتــك،
فرحــا
نعــرف أنــك ســتجد ً
ً
وســتختبر ســامه العجيــب علــى طــول الطريــق.

فلنبدأ.
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مؤسس هيئة ليفانت
ومبادرة الجيل التالي
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خطة الله
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إذا أردت أن تبني أي شيء بشكل
ـح
حســن ،ال بــد أن تخطــط لــه .ويصـ ّ
هــذا علــى حياتــك .فالحيــاة المبنيــة
حســنا ً ال تحصــل بمحــض الصدفــة.
فهــي تتطلــب خطــة .وليســت أ يــة خطــة فحســب ،بــل البــد
أن تكون الخطة المالئمة.
تبــدأ الخطــة المالئمــة لحياتــك باللــه .فللّـ ِه مســتقبل رائــع لــك
بشكل ال يصدَّق .وهذا المستقبل أفضل بكثير من أي شيء
يمكنــك أن تتخيلــه أو تصنعــه بنفســك ،أو أي شــيء يمكــن
آلخرين أن يصنعوه لك.
فاللــه يعرفــك جيــدا ً بــل هــو يعرفــك أفضــل ممــا تعــرف
نفســك .لقــد خلقــك! وأنــت تحمــل يف داخلــك ُم ْلص ًقــا
«مصمــم مــن هللا!» لقــد خلقــك هللا لقصــد ،ولديــه
يقــول:
َّ
خطة معينة لحياتك.
لكــن هنالــك مشــكلة .فنحــن بطبيعتنــا ال نتفاعــل
ونتعــاون مــع مصممنــا بصــورة حســنة جــداً .بــل إنــه
يوجد فـيـنـا نـازع داخلـي إلـى أن نحيـا باستقـالل عـنـه.
إذ نريد أن نختار طريقنا الخاص.
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ننصــب أنفســنا
ونحــب أن
ّ
مدي ـ ًرا لحياتنــا .وبهــذا ،فإننــا،
مــن دون أن نــدري ،نتجاهــل
هللا ،ونـرفـضـ ــه ونـبـعـ ــده مـ ــن
حـيـاتـن ــا .وم ــن دون عـالقـ ــة
شــخصية باللــه  ،فــإن خياراتنــا
جهــة مــن رغباتنــا ومشــاعرنا ،أو مــن آراء النــاس
يف الحيــاة مو َّ
حولنــا وضغوطهــم علينــا .ونتيجــة ذلــك هــي حيــاة تف ـ ِّوت
أفضــل مــا لــدى هللا ،حيــاة ال تســير بسالســة ونجــاح،
أو ربما حياة تعيسة وهدّامة.
وهنالــك أمــر آخــر ينبغــي لــك أن تتذكــره حــول خطــة هللا
صممــك هللا
لحياتــك ،وهــو أنهــا تتجــاوز هــذه الحيــاة .فقــد
ّ
لتحيا إىل األبد.

صحيــح

أنك ستموت يوم ًا ما،
لكن جسدك فقط هو
الــذي ســيموت! إذ هنالــك جــزء
داخلــي منــك ســيحيا إلــى األبــد
فــي مــكان أبــدي حقيقــي .ويريــد
اللــه أن يكــون هــذا المــكان معــه!
ويعيدنــا هــذا إلــى مشــكلتنا ،أال وهــي ميلنــا الطبيعــي
إلــى تجاهلنــا للــه ورفضــه وإقصائــه .فعندمــا ال نتبــع
خطة الله اآلن ،فكأننا نقول أيض ًا “ال” لخطته لنا لألبدية.
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خط ــة هللا هي إقـ ــامة عـ ــاقة شخصيـ ــة بـ ــه اآلن وعلى مدى
األبديــة .وهــي تــدور حــول ســماحك لــه عــن طيــب خاطــر بــأن
يكــون القائــد الحقيقــي لحياتــك .وهــي تتمثــل يف االبتعــاد
عــن طريقــك الخــاص والســير يف اتجــاه هللا .وهــي تتمثــل
يف تكريس حياتك له.
والخبــر الســار هــو أن اللــه
جعــل هــذا األمــر ممكنــ ًا!
فقــد اتخــذ الخطــوات الالزمــة
ليضمــن لــكل شــخص يرغــب
بالحصــول على عالقة شــخصية
بــه واكتشــاف خطة الله لحيـاتـــه
اآلن وعلــى مــــدى األبـــديـــــة.
َّ
موضح
وهــذا الطريــق إلــى عالقــة شــخصية باللــه
يسمى
فـــي الـكـتـــاب الـعـجـيـــب المعجـــزي الذي
َّ
الكتاب المقدس.

فما
هي

الــخطـ ــوات التـ ــي تـحـتـ ــاج
إىل اتخاذهــا لكــي تكــون
لديــك عالقــة شــخصية بالله
اآلن وعلــى مــدى األبديــة
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اعتـرف بمشكلتـك

جميعــا مشــكلة روحيــة .فنحــن
نعــم لدينــا
ً
ْ
ُ
بالطبيعــة نتجاهــل هللا ونرفضــه ونقصيــه
بعيــدا ً عــن حياتنــا .فنحــن ال نطيعــه و نصبــح
رئيــس حياتنــا بــدال ً مــن أن نســمح للخالــق
جهنــا ويقودنــا .ويسـ َّـمى هــذا خطيــة.
بــأن يو ّ
ونحــن جميع ـا ً خطــاة .إذ ابتعدنــا جميع ـا ً
عــن هللا يف الوقــت الــذي كان علينــا فيــه
أن نلجأ إليه .هذه هي ُعظمى مشكالتنا!

رومية 23 :3
“إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله”.
ال يســتطيع أحــد أن يحــل مشــكلة دون أن يعتــرف بوجودهــا!
وهذه هي خطوتك األولى نحو اهلل.

ادرك العواقـب

عندمــا تختــار الطريــق الخطــأ  -الطريــق الــذي
ينتهــي بــك
يحمــل الفتــة «خطــر المــوت»
ً
المطــاف إىل المــكان الخطــأ ،وغالب ـا يف أماكــن
ـح هــذا األمــر عندمــا تختــار
ســيئة جــداً .ويصـ ّ
الطريــق الــذي يــؤدي بعيــدا ً عــن هللا بــدال ً
مــن الطريــق الـ ــذي يـ ــؤدي إلـيـ ــه .فـللـخ ـطـيـ ــة
ع ــواقـ ــب .فهــي تجلــب المـ َ
ـوت والهــاك بــدال ً
من الحياة التي يريدها هللا لك.

رومية 23 :6
“ألن أجــرة الخطيــة هــي مــوت ،وأمــا هبــة الحيــاة فهــي حيــاة أبديــة
باملسـيـح يـسـوع ربـنـا”.
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وال يتغيــر معظــم النــاس علــى اإلطــاق
ـسـ ــوا بـالـحـاجـ ــة
إل ــى أن يـ ــروا ويـح ّ
إىل التغييــر .وعلينــا أن نغيــر وجهتنــا
الـروحيـ ــة ،ألن الخطي ــة تقـودنـ ــا
إل ــى التهلكـ ــة .فللخطيـ ــة عواقـ ــب
فظيعة عميقة!

اإللهي
اقبل الحل
َّ

إن الخبــر الســار هــو أن هللا ق ـدّم لــك
بالفعــل الحــل لمشــكلتك! فقــد م ّهــد لــك
الطريــق لتتــرك طريــق المــوت وتدخــل
طريــق الحيــاة .وقــد فعــل ذلــك ألنــه يح ّبــك.
وهــو يعــرض هــذا الحــل كعطيــة مجانيــة
لكل من يقبلها.

رومية 8 :5
ـيح ألَ ْجلِ َنــا”.
“ َول ِك ـ َّن الل ـ َه بَـ َّ َ
ـن َم َحبَّتَ ـ ُه لَ َنــا ،ألَنَّ ـ ُه َونَ ْح ـ ُن بَ ْع ـ ُد ُخطَــا ٌة َمــاتَ الْ َم ِسـ ُ
يوحنا 16 :3
َ
ــي
ــب اللــ ُه الْ َعالَــ َم َحتَّــى بَــذ ََل ابْ َنــ ُه الْ َو ِحيــدَ ،لِ َ ْ
ح
أ
“ألَنَّــ ُه هكَــذَا َ َّ
الَ يَ ْهلِ َ
ــل تَكُــو ُن لَــ ُه الْ َح َيــا ُة األَبَ ِديَّــةُ”.
ــك ك ُُّل َمــ ْن يُ ْؤ ِمــ ُن بِــ ِه ،بَ ْ
قدمــه اهلل لــك .كان موتــه علــى الصليــب
يســوع هــو الطريــق الــذي ّ
ثمنًا للعقاب الذي كنا نستحقه.
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مهّد الله لك الطريق لتترك الموت
وتدخل طريق الحياة
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واآلن ،نحنــا مدعــوون إىل اإليمــان بــه بصفتــه ربنــا
المقــام والمخلِّــص .وعندمــا نضــع ثقتنــا فيــه ،نعطــى
ُ
صفحــة بيضــاء ،سـ ًّ
ـجل جديــداً ،بدا يــة جديــدة ،ونبــدأ التغييــر
من الداخل إىل الخارج .لقد وضعنا هللا على طريق جديد –
طريق بدال ً من ذاك الذي يؤدي إىل الموت .ويدعى هذا
هبة الخالص!
رومية 13 ،10 ،9 :10
ــت ِب َقلْب َ
ْــت ِب َف ِم َ
“ألَن َ
ِــك أَ َّن اللــ َه أَقَا َمــ ُه
ــك بِالــ َّر ِّب يَ ُســوعََ ،وآ َم ْن َ
َّــك إِنِ ا ْع َ َتف َ
َ
َ
ِمـ َن األ ْمـ َو ِ
ـر ُف ِبـ ِه لِلْ َخـا َِص.
اتَ ،خل َْصـ َ
ـب يُ ْؤ َمـ ُن ِبـ ِه لِلْـ ِ ِّ
ـت .أل َّن الْ َقلْـ َ
ـرَ ،والْ َفـ َم يُ ْعـ َ َ
ألَ َّن “ك َُّل َم ْن يَ ْد ُعو ب ِْاسمِ ال َّر ِّب يَ ْخل ُُص”.

والسؤال المهم هو
هــل قبلـ َ
ـي؟
ـت الحــل اإللهـ َّ
هــل قبلـ َ
ـت يســوع ر بًــا
ومخ ّل ًصــا لحياتــك؟ هــل وضعــت
ثقتــك فيــه وخرجــت مــن الطريــق

المــؤدي إىل المــوت وأخــذت الطريــق المؤديــة إىل الحيــاة؟

إن لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك حتــى اآلن ،يمكنــك أن تفعــل
ذلــك اآلن بالتحــدث إىل هللا .يمكنــك أن تــردد الكلمــات
التالي ــة لتدع ــو يـس ــوع المسي ــح إل ــى حيات ــك الي ــوم:
13
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إلهي الحبيب
أعتــرف أنــي اختــرت طريقي الخــاص بد ًلا
ُ
فأخطأت إليــك .أنا خاطئ،
مــن طريقــك،
وأنــا نــادم علــى كل خطاياي ،وأنــا أبتعد
عنهــا اآلن ملتج ًئــا إليــك أنــت .أنا أؤمن
بــأن يســوع هــو ابــن اللــه .وأنا أؤمــن أنه
دافعــا ثمن خطاياي.
مــات على الصليب
ً
وأنــا أؤمــن بــأن يســوع قــام مــن بيــن
األموات.
أيهــا الــرب يســوع ،أدعــوك إلــى أن تدخل
ـيدا عليهــا .أنــا أقبلــك
حياتــي وتكــون سـ ً
ومخلصــا .أشــكرك ألنــك غفــرت لــي
ر ًّبــا
ً
ّ
وخلصتنــي .وأشــكرك علــى اســتجابتك
لصالتي بالدخول إلى حياتي.

باسم يسوع .آمين

ابنك:
التاريخ:

14
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تقدَّ ْ
م إلى األمام مع الله

تهانينا لك! عندما قبلت يسوع ،أصبحت جزءا ً من عائلة هللا
كواحــد مــن أبنائــه األح ّبــاء .وأنــت شــخص جديــد بحيــاة جديــدة
تماما فيه.
ً
يوحنا 12 :1
“ َوأَ َّما ك ُُّل ال َِّذي َن قَ ِبلُو ُه فَأَ ْعطَا ُه ْم ُسـلْطَانًا أَ ْن يَ ِص ُريوا أَ ْوالَ َد الل ِه ،أَ ِي الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن ب ِْاسـ ِم ِه”.
 2كورنثوس 17 :5
ـت،
“إِذًا إِ ْن كَا َن أَ َحـ ٌد ِف الْ َم ِســي ِح فَ ُهـ َو َخلِي َقـ ٌة َج ِديـ َدةٌ :األَشْ ـيَا ُء الْ َع ِتي َقـ ُة قَـ ْد َمضَ ـ ْ
ُه َوذَا الْك ُُّل قَ ْد َصا َر َج ِديدًا”.

واآلن

حــان الوقــت للتقــدم إلــى األمــام مــع المســيح،
التخــاذ خطــوات النمــو فــي حياتــك الجديــدة
المثيرة فيه.

كولوسي 7 ،6 :2
ــيح يَ ُســو َع الــ َّر َّب ْاســلُكُوا ِفيــ ِهُ ،متَأَ ِّصلِــ َن َو َمبْ ِنيِّــ َن ِفيــ ِه،
“فَك َ
َــا قَ ِبلْتُــ ُم الْ َم ِس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
َو ُم َوطَّدي َن ِف اإلميَانِ  ،ك ََم ُعل ْمتُ ْمُ ،متَفَاضل َني فيه بِالشُّ ْكرِ”.
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واآلن
حان الوقت للتقدم إلى األمام
مع المسيح ،التخاذ خطوات
النمو في حياتك الجديدة
المثيرة فيه.
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النمو
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إنهــا لخبــرة رائعــة أن تراقــب شــيئًا وهــو ينمــو .فــإذا كنــت
قــد زرعــت بــذرة زهــرة يف كــوب ،ال بــد أنــك فرحــت كثيــرا ً
عندمــا بــدأ غصنهــا األخضــر يشــق طريقــه عبــر التر بــة.
ومــن المثيــر ج ـدًا أن تــرى البــذرة تنمــو إىل نبتــة ناضجــة
ً
جميل.
برعما
وتنتج يف نهاية األمر
ً

النمـــو شـــيء عظيـم! وهـــو مثير!
عندمــا نقــدم حياتنــا للــه بقبولنــا يســوع المســيح بشــكل
شــخصي ،فإننــا نصبــح بــذرة مزروعــة يف التر بــة .فقــد وصل ــت
حي ــاة هللا إل ــى روحنا ونفسن ــا .تتشك ــل فينا إمكانات روحية
جديدة .إذ أُعطِ ي لنا كل شيء الزم للبرعمة واإلثمار.

لكــن النمــو ليــس أمــرا ً آل ًّيــا» .إذ هنالــك أشــياء يتوجــب
أن نفعلهــا لنســاعد البــذرة يف أن تصبــح شــتلة صحيــة،
ويف نهاية األمر نبت ًة ناضجة مزهرة وجميلة.
يتوجب أن يو ّفر شخص ما الماء والدفء ونور الشمس
يف التربة إذا أردنا للنبتة أن تنمو إىل أقصى
ومواد مغذية
إمكاناتها .وينطبق األمر نفسه على حياتك الروحية.
18
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إذا
أردت

أن تختبــر خطــة هللا لحياتــك ،وتصــل
صممها هللا لك،
إىل أسمى حياة وأفضل ما ّ
يتوجــب أن تنمــو كتابــع ليســوع المســيح.
فلكــي تنمــو ،يتوجــب أن تتأ كــد مــن إضافــة
العناصــر الروحيــة المالئمــة إىل حياتــك.

اخلبر السار

هو أن اهلل قدم ب
حتتا ّ الفعل كل مورد
ج إليه للنمو

إن الخبــر الســار هــو أن هللا قــدم بالفعــل كل مــورد تحتــاج
إليــه للنمــو لتصبــح الشــخص الــذي يريــدك أن تكونــه
حســب تصميمــه .وهــذه العناصــر موجــودة ،ومــا عليــك
إال أن تضيفها إىل حياتك .وهي ستغير حياتك بشكل مؤكد
إىل ما هو أفضل!
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حــان الوقــت لــك أن تبــدأ بســقاية حيــاة يســوع فيــك وتدفئتها
وتغذيتها .فكيف تفعل ذلك؟
إليك يف ما يلي الخطوات التالية:

أد ِخـ ْ
ـل كلمــة اهلل ،الكتــاب املقدس فــي حياتك.
قــال يســوع إن كلمــة هللا طعــام يعطــي حيــاة .ونحتــاج إليهــا
لنبقى على قيد الحياة ونزدهر.
متى 4 :4
ـاب َوقَـ َ
ـس بِالْ ُخبْ ِز َو ْحدَهُ يَ ْحيَا ا ِإلن َْســانُ ،بَ ْل ِبـك ُِّل كَلِ َم ٍة تَ ْخ ُر ُج
ـالَ “ :م ْكتُ ٌ
“فَأَ َجـ َ
وب :لَيْـ َ
ِم ْن فَمِ الل ِه”.

إن مجــرد قــراءة الكتــاب المقــدس كل يــوم
لعــدة دقائــق يوميـا ً نقطــة بدا يــة جيــدة إليصــال
خصـ ْـص خمــس
كلمــة هللا إىل داخلــك.
ّ
أو عشــر دقائــق أثنــاء اليــوم واقــرأ آ يــة كتابيــة
أو فصالً .قم بجدولة هذا الوقت بشكل منتظم
ليصبــح عــادة جد يــدة .والكتــاب المقــدس كتــاب خــارق
من شأنه أن يغير حياتك.

رمبا
تقول
في نفسك

“ال أعرف أين أبدأ أو كيف أقرأ الكتاب المقدس”.
فقــد يبــدو هــذا األمــر ألول وهلــة أمــرا ً ســاحقاً.
لكن هللا سيساعدك يف فهم كلمته.

ميكنك متابعة صفحتنا على  facebookيوميًا
لتحصل على خطة يومية لقراءة الكتاب املقدس
nextgenarabic
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احصل

على ترجمة سهلة للكتاب المقدس مثل “الترجمة
التفســيرية” أو “الترجمــة العربيــة المبســطة”.
يمكنك أن تحصل على نسخة منها في أية مكتبة مسيحية ،أو بتحميل
ترجمات من اإلنترنت ،أو عن طريق التواصل مع فريق خدمتنا وسنقوم
بتوفيــر كل مــا تحتاجــه لتبــدأ مشــوارك فــي قراءة ودراســة كلمــة الله.

اطلب
ابـدأ

مــن الله أن يســاعدك وأنــت تقرأ .فهو الذي كتب
الكتاب! وسيعطيك الروح القدس فهم ًا له .فاطلب
منه ذلك!

باإلنجيــل حســب يوحنــا .لمــاذا؟ يقدم لنــا يوحنا
قصة يسوع بطريقة واضحة جد ًا .وبعد أن تنتهي
ّ
من اإلنجيل حسب يوحنا ،ابدأ قراءة قصص يسوع في متى ومرقس
ولوقا.

ومــن األشــياء الرائعــة التــي يمكنــك أن تفعلهــا هــو أن تقــرأ
مزمـ ً
ـورا أو مث ـ ًلا (مــن ســفر األمثــال) كل يــوم .فــإذا لــم تكــن
ـدا أيــن تجــد هــذه األســفار ،فــي الكتــاب المقــدس ،ارجــع
متأكـ ً
إلى جدول المحتويات .وقبل مضي فترة طويلة ،ستشكل فكرة
حول طريقة ُبنية الكتاب المقدس.
علــى كتــاب عبادي ُّ
تأملي من شــأنه أن يســاعدك
ُّ
التعلــم عــن الكتاب المقــدس وتطبيقه على
فــي
حياتــك .يمكنــك أن تحصــل عليــه عــن طريــق التواصــل معنــا.
وهو متاح على اإلنترنت أيض ًا على موقع خدمتنا .وإذا كنت محتاج ًا
إلى عون في العثور على هذه الموارد الروحية ،راسلنا اآلن أو اسأل
مؤمن ًا قوي ًا أو قائد ًا في كنيستك واطلب نصيحته.

احصل
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لـ ــدى قـ ــراءة ك ـتــابـ ــك
المقــدس ،ضــع نفســك
يف النــص الكتــايب .فكِّــر
يف مشاع ــر األشخ ــاص
إن إيصال
يف اآليـات التي تـقـرؤهـا .كلمة الله
فـم ــن ش ــأن هـ ــذا أن
إلى داخلك مفتاح
لنمــوك الروحــي
ي ــجعل كلم ــة هللا حي ــة
ويـساع ــدك يف أن تفهــم علــى نحــو أفضــل كيفيــة تطبيقهــا
على حياتك.
ولدى قراءة كتابك المقدس ،اطرح هذه األسئلة:
مــاذا يعنــي هــذا؟ مــا الــذي يمكننــي أن أتعلمــه مــن هــذا؟
مــا الــذي يســاعدين هنــا يف أن أحيــا ليســوع؟ ربمــا ترغــب
جل فيها ما تفكّر فيه وتتعلمه
يف االحتفاظ بمفكرة يومية تس ّ
أثـن ــاء قـراءت ــك لكلمــة هللا .استـظه ــر اآلي ــات الـرئـيـسي ــة.
وإنــه ألمــر ثميــن أن ُتدخــل وعــود هللا ووصايــاه إىل فكــرك
وقلبك .فهي ســتع ّزيك وتشــجعك وتســاعدك وأنت تعيش
يومك وتتقدم يف حياتك.
مزمور 11 :119
“خبأت كالمك يف قلبي لكيال أخطئ إليك”.
إن إيصــال كلمــة اهلل إلــى داخلــك مفتــاح لنمــوك الروحي .ففكّ ــر فيها،
واستظهرها ،وتَغَ ذَّ عليها كل يوم.

كن عابدا ًشخصيا ًمنتظما ًلله
22
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لكــي تنمــو يف عالقتــك باللــه ،ينبغــي
أن تتعلــم شــيئا ً عــن العبــادة .فالعبــادة
هــي االتصــال باللــه مــن خــال الصــاة
والتســبيح .والعبــادة هــي تُّذكــر مــدى
عظمــة هللا ومــدى صغرنــا والتعبيــر
عــن ذلــك .والعبــادة هــي أيضا ً التواصل
مع هللا حول حياتنا.

تـذكّـر

أن الله

يصغي إليك
ُ

ُ
وستذهل

كيف أنه

سيستجيب لك

نحــن نُحضــر احتياجاتنــا وهمومنــا إليــه يف الصــاة ،عالمين أنه
يســمعنا ويســتجيب لنــا .والعبــادة هــي قضــاء وقــت مــع هللا.

وق

ـــ
ـــتًا
خ

ّص ْص

خصـ ْـص وقت ـا ً كل يــوم للتحــدث
ّ
مع هللا .واشــكره وسـ ّبحه .وليســت
الصالة والتسبيح أمرا ً معقداً.

أنت ابــن هلل من خالل إميانك بيســوع.
فهــو أبــوك الســماوي وصديقــك.
فـشـــارك اهلل هـمـومــــك.
واطلــب منــه احلكمــة واإلرشــاد.
وصـل مـــن أجـــل الـقــوة.
ِّ
واشــكره علــى محبتــه وبركاتــه.

وتذكّر أن الله يصغي إليك
وستُذهل كيف أنه يستجيب لك!
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النمو

متى 13-9 :6
َ
ِ
السـ َـا َو ِ
َّ
ات ،لِ َيتَ َقـد َِّس ْاسـ ُم َك .لِ َيـأْ ِت َملَكُوتُـ َـك.
ف
ي
ـذ
ـ
ل
ا
ـا
ـ
ن
ا
ب
أ
َا:
ذ
َ
ِ
“ف ََصلُّــوا أَنْتُـ ْم ه َكـ َ
َّ
السـ َـا ِء كَذلِ َك َعـ َـى األَ ْر ِضُ .خ ْب َزنَا كَفَافَ َنا أَ ْع ِط َنــا الْ َي ْو َمَ .وا ْغ ِف ْر
لِتَ ُكـ ْن َم ِشــيئَتُ َك ك ََم ِف َّ
لَ َنــا ُذنُوبَ َنــا كَـ َـا نَ ْغ ِفـ ُر نَ ْحـ ُن أَيْضً ــا لِلْ ُم ْذنِ ِبـ َن إِلَ ْي َنــاَ .والَ تُد ِْخلْ َنــا ِف تَ ْج ِربَ ٍة ،ل ِكـ ْن نَ ِّج َنا
الشيرِ .ألَ َّن ل ََك الْ ُمل َْكَ ،والْ ُق َّوةََ ،والْ َم ْجدَ ،إِ َل األَبَ ِد .آ ِم َني”.
ِم َن ِّ ِّ
فيلبي 7-6 :4
ٍ
ِالصـاَ ِة َوال ُّد َعــا ِء َمـ َع الشُّ ـ ْكرِ ،لِتُ ْعلَـ ْم ِطلْ َباتُ ُكـ ْم
ب
ء
ش
ُل
ِّ
ك
ف
ـل
ْ
ـي ٍء ،بَـ
َ
ِ
َّ
ْ
“الَ ت َ ْهتَ ُّمــوا ِبـ َ ْ
لَـدَى اللـ ِهَ .و َسـاَ ُم الل ِه الَّـ ِـذي يَف ُ
ُوق ك َُّل َعقْل ،يَ ْح َفـ ُظ قُلُوبَ ُك ْم َوأَفْكَا َركُ ْم ِف الْ َم ِســي ِح
يَ ُسوعَ”.

ّ
تعلم أن تفكر وحتيا حسب طريقة اهلل.

يؤثر تفكيرنا يف كل شيء نفعله.

فــإذا فكـ َ
ـرت بالطريقــة الخطــأ،
فســتحيا بالطريقــة الخطــأ .نــادرا ً
مــا ي ــفكر الـعـال ــم الــذي حـولـن ــا
يف هللا .وال يـفـكـ ــر بـالطريـق ــة
أنت شخص
الـت ــي يـفـك ــر بـه ــا هللا .إذ ل ــدى
جديد حتيا حياة
األشــخاص الذيــن ال يحيــون للــه
جدي
دة في ملكوت ج
د
ي
د
مجموعــة مختلفــة مــن القيــم
واألولويــات عــن تلــك التــي يمتلكهــا الذيــن يحيــون للــه.
وبمــا أننــا نعيــش يف بيئــة عالميــة ،فإننــا مبرمجــون وتمــا َرس
علينــا تأثيــرات لنتب ّنــى نفــس نــوع التفكيــر والقيــم األولويــات
التــي يتبناهــا العالــم .ولكــي تنمــو كتابــع ليســوع ،يتوجــب
أن تفكــر يف الحيــاة وتق ّيمهــا وتضــع أولوياتــك فيهــا علــى نحــو
مختلــف .فأنــت شــخص جديــد يحيــا حيــاة جديــدة يف ملكــوت
جديد .ويتطلب هذا طريقة جديدة يف التفكير!
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فيلبي 8 :4
“أَ ِخـ ًرا أَيُّ َهــا ا ِإل ْخـ َو ُة ك ُُّل َمــا ُهـ َو َح ٌق ،ك ُُّل َما ُه َو َجلِيـ ٌـل ،ك ُُّل َما ُه َو َعــا ِد ٌل ،ك ُُّل َما ُه َو
ـت ف َِضيلَـ ٌة َوإِ ْن كَا َن َمـد ٌْح،
ـر ،ك ُُّل َمــا ِصيتُـ ُه َح َسـ ٌن ،إِ ْن كَانَـ ْ
طَا ِهـ ٌر ،ك ُُّل َمــا ُهـ َو ُمـ ِ ٌّ
فَ ِفي ِ
هذ ِه افْتَ ِك ُروا”.
أفسس 24-21 :4
“إ ْن كُ ْنتُـ ْم قَـ ْد َسـ ِم ْعتُ ُمو ُه َو ُعلِّ ْمتُـ ْم ِفي ِه ك ََم ُهـ َو َح ٌّق ِف يَ ُســوعَ ،أَ ْن تَ ْخلَ ُعوا ِم ْن ِج َه ِة
يق الْف ِ
ـب شَ ـ َه َو ِ
ات الْ ُغ ُرورَِ .وتَتَ َج َّددُوا ِب ُرو ِح
َاسـ َد ِب َح َسـ ِ
الســابِقِ ا ِإلن َْســا َن الْ َع ِت َ
ص ِف َّ
التَّ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
َاس ِة الْ َح ِّق”.
د
ق
و
ْب
ل
ا
ف
ه
الل
ب
س
ح
ب
ُوق
ل
خ
م
ل
ا
د
ي
د
ج
ل
ا
ن
ا
ْس
ن
إل
ا
وا
س
ب
ل
ت
و
،
م
ك
ُ
َ
ِ
َ
ْ
َ
ِ
َ
ِّ َ َ
َ َ
َ
ِذ ْه ِن ْ َ َ ُ
َ
أفسس 24-23 :4
“ َوتَتَ َجـ َّددُوا ِبـ ُرو ِح ِذ ْه ِن ُك ْمَ ،وتَلْ َب ُســوا ا ِإلن َْســا َن الْ َج ِدي َد الْ َم ْخل َ
ـب الل ِه ِف ال ِ ِّْب
ُوق ِب َح َسـ ِ
َاس ِة الْ َح ِّق”.
َوقَد َ

اطلب من هللا أن يســاعدك يف أن تفكر
بشــكل مختلــف .اطلــب منــه دائم ـا ً
أن يمــأ عقلــك بأفــكار صالحــة طاهــرة.
وسـتـكـ ــون نـظــرات ــك أ كـثـ ــر إ ي ـجــاب ـي ــة،
وستتحسن عالقاتك ،وستظل حياتك
تتغيــر إىل مــا هــو أفضــل! إن اتّخــاذ
هــذه الخطــوات لتوصيــل كلمــة هللا
إىل داخلــك لتصبــح عابــدا ً للــه ولتتعلــم
كيــف تفكــر بالحيــاة بطريقــة هللا أمــر
ل ــه مـكـاف ــآت عـظـيـمـ ــة .وسـتـتـقــدم فــي
عــالقـتـ ــك بـيـسـ ــوع ،وسـتـبـ ــدأ حـيـاتـ ــك
بـالتـبـرع ـ ــم واالزدهـ ــار بـط ـ ــرق جـمـيـلـ ــة.
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امأل عقلك
دائمًا بأفكار
صاحلة طاهرة

خطة اهلل

كيـف تتق ّوى
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هنالــك بعــض األشــياء األخــرى الهامــة التــي يمكنــك أن تقــوم
ـق نظــرة علــى مثــل آخــر ،وهــو عضالتــك.
بهــا كتابــع للمســيح .لنلـ ِ
مــن الواضــح أن عضالتــك جــزء هــام مــن جســمك .فهــي تعطيــك
خفــة الحركــة والقــدرة والتحمــل .غيــر أن عضالتــك لــن تصــل
إلـى أعلـى إمكـانـاتـهـا مـن دون جـهـد وعـمـل وتـدريـب.
مــا الــذي يجعلــك تفعــل كل مــا هــو ممكــن للحصــول علــى عضــات
روحية قوية؟ ألنها تساعدك يف ثباتك يف عالقاتك بيسوع المسيح.
وتســاعدك يف التغلــب علــى التجــارب أو اإلغــراءات التــي تصدفــك
يف طريقــك .وتســاعدك يف مســاعدة آخريــن يف أن يعرفــوا يســوع
كما عرفته أنت.

وفي ما يلي
بعض الخطوات التي ينبغي أن تقوم بها
لبناء عضالتك الروحية:

أعلن إميانك واعتمد
ْ

مــع أن عالقتــك باللــه أمــر شــخصي ،إال أنهــا ليســت خاصــة.
إذ يـنـبـغـ ــي أن تـ ــعرف نـفسـ ــك علـ ــى الـ ــمأل كـتـ ــابع ل ـ ــيسوع.
انظر إىل ما قاله يسوع:
متى 33-32 :10
السـ َـا َو ِ
“فَـك ُُّل َمـ ْن يَ ْعـ َـر ُِف ِب قُـدَّا َم ال َّن ِ
ات،
اس أَ ْعـ َـر ُِف أَنَا أَيْضً ا ِبـ ِه قُدَّا َم أَ ِب ال َِّذي ِف َّ
السـ َـا َو ِ
َول ِكـ ْن َمـ ْن يُ ْن ِكـ ُرين قُـدَّا َم ال َّنـ ِ
ات”.
ـاس أُنْ ِكـ ُرهُ أَنَــا أَيْضً ــا قُـدَّا َم أَ ِب الَّـ ِـذي ِف َّ
27

حنن نبني علنً ا تكريسنا ليسوع بعدة طرق.
ومــن الخطــوات األوىل بالنســبة لكثيريــن هــي مــن خــال اجتمــاع
يف الكنيســة أو مجموعــة صغيــرة .فــا يوجــد مــكان أفضــل لالعتــراف
بيســوع أمــام اآلخريــن مــن الكنيســة أو مجموعــة مــن المؤمنيــن.
ويمكــن أن يحــدث هــذا عندمــا يعطيــك الخــادم فرصة لقبول يســوع
أثنــاء الخدمــة .خــذ هــذه الخطــوة! وســيحتفل معــك األشــخاص
فـي الكنيسة أو المجموعة بتكريسك.

وف ـ ً
ـضل ع ــن ذلــك ،ينـبـغ ــي أن نوصــل
تكريسنا ليسوع المسيح إىل عائلتنا
وأصدقائنا .ففي عالقاتك اليومية،
دع الناس يعرفوا أنك تابع ليسوع.
فال تخجل وال تخف!

ينبغي أن
تعرف نفسك علنً ا
بأنك تابع ليسوع

ســتواجه اســتجابات مختلفــة عندمــا
تشــارك إيمانــك مــع آخريــن .ســيفرح
وسيحســون
جــدا ً آخــرون لخبرتــك هــذه
ّ
باإلثــارة .ربمــا قد يفرح آخــرون لك لكنهم
لـ ــن يـك ــونوا أنفسه ــم مهتـمي ــن بـه ــذه
الـخب ــرة .وســيكون هن ــالك أشخ ــاص
ل ــن يتفهم ــوا خطـوت ــك الـجـدي ــدة ه ــذه
ولن يدعموك يف حياتك .وربما يكونون
عدائيين تجاه هذا األمر.
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دائمــا
وبغـ ِّـض النظــر عــن كيفيــة اســتجابة اآلخريــن ،كــن
ً
لطي ًفــا وصبــو ًرا وكــن ف ــي روح الصــاة .وال تســمح أليــة
اســتجابة مــن أي شــخص أن يهــز إيمانــك .فابـ َـق قويًّــا.
ومعموديــة المــاء طريقــة هامــة أخــرى نعلــن بهــا إيماننــا
مقدمــا مثـ ًـا لنتبعــه.
بالمســيح .فيســوع نفســه اعتمــد،
ً
متى 17-13 :3
ِ
“حي َن ِئ ٍ
ــذ َجــا َء يَ ُســو ُع ِمــ َن الْ َج ِليــلِ ِإ َل األُ ْر ُد ِّن ِإ َل يُو َح َّنــا لِ َي ْعتَ ِمــ َد ِم ْنــهُ.
َ
ِ
ِ
ــاج أَ ْن أَ ْعتَ ِمــ َد ِم ْن َ
ْــت ت َــأْ ِت إِ َ َّل!”
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وح الل ـ ِه نَــاز ًِل ِمثْـ َـل َح َم َم ـ ٍة َوآتِ ًيــا َعلَ ْي ـ ِه،
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أمر يسوع
ليبينوا للعالم أنهم أتباعه فعالً
بأن يعتمد أتباعه ّ

متى 20-19 :28
“فَا ْذ َهبُــوا َوتَلْ ِمـذُوا َج ِميـ َع األُ َمــمِ َو َع ِّمدُو ُهـ ْم ب ِْاســمِ اآلب َواالبْــنِ َوالـ ُّرو ِح الْ ُقـد ُِس.
َو َعلِّ ُمو ُهـ ْم أَ ْن يَ ْح َفظُــوا َج ِميـ َع َما أَ ْو َصيْتُ ُكـ ْم ِب ِهَ .وهَا أَنَا َم َع ُكـ ْم ك َُّل األَيَّامِ إِ َل انْ ِقضَ ا ِء
ال َّد ْهرِ .آ ِم َني”.

عندمــا يتــم تعميــد شــخص مــا،
يغطــس تحــت المــاء و ُيرفــع
فإنــه
َّ
ثانيــة مــن المــاء .ويرمز هذا بالنســبة
لكل المراقبين إىل تكريسك ليسوع
والمــوت عــن طريقتــك القديمــة
يف الحيــاة والقيامــة مــن المــاء لتحيــا
حيــاة جديــدة يف يســوع المســيح!
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طريقة هامة أخرى نعلن بها

إمياننا باملسيح

إذا لم يتم تعميدك منذ أن دعوت يسوع إىل دخول حياتك،
فتعمــد وب ّيــن لعائلتــك
فافعــل هــذا يف أســرع وقــت ممكــن.
ّ
وأصدقائــك أنــك جــاد يف مســألة إيمانــك بيســوع المســيح!

اتخذ قرارات حكيمة حول األشخاص في دائرتك
الداخلية من أصحابك.
أن تصبــح تابع ـا ً ليســوع يعنــي أنــك
أن تصبح تـابـعـا ً تـري ــد أن تـحي ــا حس ــب طـريـقـت ــه.
ومن شأن هذا أن يميزك من حشود
ليسـوع يـعـنـي
النــاس الذيــن حولــك .إنــه ألمــر مهــم
أنــك تـريـــد لــك ،كتابــع ليســوع ،أن تتخــذ خيارات
أن تــحـيــــا حكيمة حول هوية األشخاص الذين
تـسمـ ــح ل ــهم ب ــأن ي ــؤثروا فـي ــك.
حسب طريقته
ومــن المؤكــد مــن أنــك مدعــو إىل أن
تحــب الجميــع .وأنــت ترغــب يف أن
تؤثــر يف كل شــخص حســب قدرتــك
ليختبــر محبــة هللا .لكــن هو يــة األشــخاص الذيــن تســمح لهــم
بالتأثير فيك أمر مختلف.
يؤثــر األشــخاص ضمــن دائــرة أصحابــك الداخلية يف حياتك
إما يرفعونك عاليا ً أو يسحبونك إىل أسفل،
بشكل كبير ،فهم ّ
وإما يساعدونك يف عالقتك بيسوع أو يع ّوقونك عن نم ّوك
ّ
الروحي .فاختبر الدائرة الداخلية ألصحابك بحذر .لقد ك َّرس
كثيــرون حياتهــم ليســوع ،لكــن انتهــى األمــر بهــم إىل االنحــراف
عن إيمانهم بسبب “األصدقاء” الخطأ .فال تدع هذا يحدث لك.
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فلكــي تنمــو كمؤمــن بالمســيح ،ينبغــي أن تغيــر بعض ـا ً
مــن أقــرب أصحابــك .وال يعنــي هــذا أن تتوقــف عــن محبتهــم
أو االهتمــام ألمرهــم .بــل يعنــي أنــك ربمــا ال تكــون قــادرا ً
علــى مواصلــة نفــس العالقــة التي ربطتك بهم قبــل أن تكرس
حياتك ليسوع.
إذا اضطــررت إىل التخلــي عــن بعــض األصدقــاء التِّبــاع
يـس ــوع ،ف ــاعلم أن ه ــذا يستح ــق األمــر .وت ــذكّر أ يـضـ ـا ً
أن هللا ســيعطيك أصدقــا ًء جــددا ً تشــارك إياهــم إيمانــك
وقيمهم الجديدة.

قــم بتغييــرات فــي أســلوب حياتــك وعاداتــك
بناء ً على إرشادات من كلمة الله.
فأنــت شــخص جديــد يف المســيح .وحياتــك مختلفــة اآلن.
ويفترض أن طريقة حياتك تب ّين ذلك .ويعني هذا أن بعض
العــادات القديمــة تحتــاج إىل تغييــر .فاألماكــن التــي ترتادهــا،
واألشياء التي تقولها ،واألمور التي تقوم بها ،ووسائل اإلعالم
التــي تعــرض نفســك لهــا – بــل كل أســلوب حياتــك ينبغــي
أن يعكس تكريسك ليسوع .وهذا كله جزء من النمو الروحي.
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ونـح ــن ال نـق ــوم بـه ــذه التـغـيـيـ ــرات
بســبب مجموعــة مــن الفرائــض
الدينيــة ،بــل ألننــا نريــد أن نرضــي
هللا ونـطـيـع ــه .ف ــإن الـعي ــش وف ــق
وصــايـ ــاه حي ــاة أفض ــل لـن ــا دائمـ ـاً.
والخبر السار هو أن هللا سيساعدك
يف إجراء تلك التغييرات .فعندم ـ ــا
ت ـقــرر أن ت ـح ـيــا ك ـتــابـ ــع ل ـي ـسـ ــوع،
ف ـس ـي ـمــدك هللا بــال ـقــوة لـتـفعـل
ذلك .وعـنـدمـ ــا ي ــأتـي اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
(التجربة) ليقرع بابك ،تعلَّ ْم أن
تقول “ال”! وسيساعدك هللا!
 1كورنثوس 13 :10
شيَّـةٌَ .ول ِكـ َّن اللـ َه أَ ِمـ ٌن ،الَّـ ِـذي الَ يَ َد ُع ُكـ ْم تُ َج َّربُــو َن فَ ْو َق
“لَـ ْم ت ُِصبْ ُكـ ْم ت َ ْج ِربَـ ٌة إِالَّ بَ َ ِ
َمــا ت َْسـتَ ِطي ُعونَ ،بَـ ْـل َسـيَ ْج َع ُل َمـ َع التَّ ْج ِربَ ِة أَيْضً ــا الْ َم ْن َفـذَ ،لِتَ ْسـتَ ِطي ُعوا أَ ْن تَ ْحتَ ِملُوا”.

دائما هذا السؤال:
عش لتكرم هللا .واسأل نفسك
ً

«ماذا كان يمكن أن يفعل يسوع لو كان في مكاني؟»

اسأل نفسك أيضاً:

«ماذا يقول الكتاب المقدس حول هذا األمر؟»

فمن شأن هذا أن يساعدك يف اتخاذ قرارات أفضل ستقودك
إىل حياة أفضل.

كن عضوا ً نشطا ً في كنيسة مؤمنة بالكتاب المقدس،
كنيسة تعلّم كلمة الله
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لــم يقصــد هللا يوم ـا ً أن تعــاش الحيــاة المســيحية يف معــزل.
فعندمــا دعــوت يســوع إىل الدخــول يف حياتــك ،فــإن هللا
أدخلك يف عائلتك .وهو يريدك أن تنتمي إىل هؤالء المؤمنين
اآلخريــن .فأنــت تحتــاج إليهــم كمــا هــم يحتاجــون إليــك؟
عائلــة هللا موجــودة يف كنيســته .ولكــي تنمــو
كتابــع ليســوع ،ينبغــي أن تكــون جــز ًءا مــن عائلة
هللا .فهنا يعبد المؤمنون ويتعلمون ويخدمون
معاً.
يريدنــا أن نتواصــل بعضنــا مــع بعــض ونتعــاون معـاً .وفضــا ً
عــن ذلــك ،فإنــه المــكان الــذي نعمــل فيــه مع ـا ً للوصــول
إىل اآلخرين الذين يحتاجون إىل معرفة محبة هللا واختبارها.

لم يقصد اهلل يومًا أن
تعاش احلياة املسيحية
في معزل
مزمور 13 :92
“ َم ْغ ُر ِ
وس َني ِف بَ ْي ِت ٱل َّر ِّبِ ،ف ِديَا ِر إِلَ ِه َنا يُ ْز ِه ُرونَ”.
عبرانيين 25 :10
“غ ْ ََي تَا ِركِ َني ا ْج ِت َم َع َنا ك ََم لِ َق ْومٍ َعا َدةٌ ،بَ ْل َوا ِع ِظ َني بَعْضُ َنا بَعْضً اَ ،وبِاألَك َْثِ َع َل قَ ْد ِر َما
تَ َر ْو َن الْيَ ْو َم يَ ْق ُر ُب”.
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مكرســا نشـ ًـطا
كــن عض ـ ًوا
ً
يف كنيســة .ومــع أنــه ال توجــد
كنيسة كاملة بال عيوب ،ينبغي
أن تختــار بــروح الصــاة كنيســة
تركــز علــى يســوع ،كنيســة
تؤمــن بالكتــاب المقــدس
وتعلّمــه ،كنيســة توصــل محبــة
هللا إىل مجتمعهــا المحلــي
والعالــم .فابحــث عــن عالمــات
الوحــدة واالنســجام بيــن عائلــة
الكنيســة .ابحــث عــن كنيســة صحيــة يمكنــك فيهــا أن تنمــو
وتعطي ،ثم سارع بحماسة إىل أن تصبح عض ًوا فيها!

شارك في مجموعات الكنيسة وفصولها
التي ستساعدك في النمو.
يســتخدم هللا أشــخاصا آخريــن للمســاعدة يف نم ـ ّوكُ .ت َع ـ ّد
دراســة الكتــاب المقــدس يف مجموعــة صغيــرة ،ومجموعــات
المشــاركة والخدمــة يف كنيســتك ً
بعضــا مــن أفضــل الطريــق
للقــاء المؤمنيــن اآلخريــن وبنــاء صداقــات داعمــة .والتواصــل
مع اآلخرين يف الكنيســة طريقة من الطرق التي يســتخدمها
هللا ليشــفيك وينضجــك .فأنتــم يف هــذه المجموعــات
معــا ،وتشــجعون
تتحدثــون عــن الكتــاب المقــدس وتصلّــون ً
بعضــا .وتعملــون معـاً ،وتســاعدون بعضكــم ً
بعضكــم ً
بعضــا
معا .فتعلَّم كل ما يمكنك أن تتعلّمه
بطرق عملية .وتنمون ً
وط ّبقه على حياتك.
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ربمــا توجــد أيض ـا ً مجموعــات دعــم وفصــول تســتطيع
ـواح عمليــة مثــل التعامــل مــع أمــورك
أن تســاعدك يف نـ ٍ
الماليــة ،والتغلــب علــى حــزن فقــدان األحبــة ،وتنمية مهاراتك
يف التربية والتعايف من أشــكال اإلدمان .فاســتغل كل المواد
المتاحة يف كنيستك لتتقدم إىل األمام يف تط ّورك الروحي.

ضع الله أوال ًفي وقتك بمواردك ومواهبك.
يهمــه هللا أن تســتخدم وقتــك ومواهبــك وكنــوزك مــن أجلــه،
وهــو يريــدك أن تســتغل معظــم مــا ق ّدمــه لــك .تذكّــر أن كل
تخصه .وعليك
مواردك تأيت يف نهاية المطاف من هللا وهي
ُّ
كتابــع لــه ،أن تضعــه أوال ً وتتعامــل مــع هــذه المــوارد حســب
طريقته .اطلب من هللا أن يريك كيف تطيعه يف هذه النواحي.
وستتبارك كثي ًرا وأنت تفعل ذلك!

تعل َّ ْ
م وعود الله لحياتك وصدِّ ْقها.
فقد أعطاك هللا وعودًا رائعة .وهي تعزيك وتشجعك
وتقويك .ويف ما يلي بعض الوعود اإللهية التي من شأنها
أن تساعدك يف رحلتك مع يسوع:
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 ُغفِرت خطاياك.أفسس 7 :1
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 1يوحنا 9 :1
“إِنِ ا ْع َ َتفْ َنا ِب َخطَايَانَا فَ ُه َو أَ ِم ٌني َو َعا ِد ٌلَ ،حتَّى يَ ْغ ِف َر لَ َنا َخطَايَانَا َويُطَ ِّه َرنَا ِم ْن ك ُِّل إِثْمٍ ”.

 وضعك الله في عالقة سليمة معه ،وأنت تتمتع بالسالم معه.رومية 1 :5
“فَــ ِإ ْذ قَــ ْد ت َ ََّب ْرنَــا بِا ِإلميَــانِ لَ َنــا َســاَ ٌم َمــ َع اللــ ِه ِب َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح”

 لديك حياة جديدة كليا ًمع المسيح. 2كورنثوس 17 :5
“إِذًا إِ ْن كَا َن أَ َحــ ٌد ِف الْ َم ِســي ِح فَ ُهــ َو َخلِيقَــ ٌة
َج ِديـ َدةٌ :األَشْ ـ َيا ُء الْ َع ِتي َق ُة قَ ْد َمضَ ْتُ ،هـ َوذَا الْك ُُّل
قَ ْد َصا َر َج ِديدًا”.

 -الروح القدس ساكن فيك.

لديك

حياة جديدة

كليًا مع

املسيح

رومية 11-10 :8
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“ َوإِ ْن كَا َن الْ َم ِسـ ُ
وح ال َِّذي أَقَا َم يَ ُســو َع ِم َن األَ ْم َو ِ
ات َســاكِ ًنا ِفي ُكـ ْم ،فَال َِّذي أَقَا َم
ر
ن
َا
ك
ـرَ .وإِ ْن َ ُ ُ
ب َِسـبَ ِب الْـ ِ ِّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
الســاكنِ في ُكـ ْم”.
ـيح ِمـ َن األ ْمـ َوات َسـيُ ْحيِي أ ْج َســا َدكُ ُم ال َْمئتَـة أيْضً ــا ب ُروحـه َّ
الْ َم ِسـ َ
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 لقد حصلت على حياة أبدية. 1يوحنا 13 :5
ك تَ ْعلَ ُمــوا أَ َّن لَ ُك ْم َحيَا ًة أَبَ ِديَّةً،
ـت هـذَا إِلَيْ ُكـ ْم ،أَنْتُ ُم الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ب ِْاســمِ ابْنِ الل ِه ،لِ َ ْ
“كَتَبْـ ُ
ك تُ ْؤ ِم ُنوا ب ِْاسمِ ابْنِ الل ِه”.
َولِ َ ْ
اهلل جديــر بالثقــة .فعندمــا يعــدك بشــيء ،يمكنك أن تعتمــد على هذا
الوعد! وستساعدك هذه الوعود عندما تصدقها وتثق بها.

فعلــى ســبيل المثــال ،إذا أحسسـ َ
ـت بأنــك غيــر مغفــور لــك
تمسك بهذا الوعد:
بسبب شيء خطأ فعلته،
َّ

 1يوحنا 9 :1
“إِنِ ا ْع َ َتفْ َنا ِب َخطَايَانَا فَ ُه َو أَ ِم ٌني َو َعا ِد ٌلَ ،حتَّى يَ ْغ ِف َر لَ َنا َخطَايَانَا َويُطَ ِّه َرنَا ِم ْن ك ُِّل إِثْمٍ ”.

اهلل جدير بالثقة .دع وع ــود هللا أن ت ــكون أق ــوى مــن
فعندما يعدك بشيء ،مشاعرك .وعندما تفعل ذلك ،ستتغير
يمكنك أن تعتمد مشاعرك يف نهاية المطاف .إن قراراتك
بتقديم حياتك ليســوع المســيح أعظم
على هذا الوعد!
حكمهــا اتخذتــه يف حياتــك كلهــا،
قــرار وأ ُ ْ
وهــو أعظــم مــن أي قــرار يمكــن أن تتخــذه يف المســتقبل.
فأعطِ ــه نفســك ب ُك ِّليتــك .واشــتغل علــى نم ـ ِّوك دائم ـاً،
وال تستسلم يف األوقات الصعبة.

إن أفضل أيامك هي أمامك!
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إرميا 13-11 :29
ْــت األَفْــكَا َر الَّ ِتــي أَنَــا ُم ْفتَ ِكــ ٌر ِب َهــا َع ْنكُــ ْم ،يَق ُ
ُــول الــ َّر ُّب ،أَفْــكَا َر
“ألَ ِّن َع َرف ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ش ،أل ْعطيَكُــ ْم آخــ َر ًة َو َر َجــا ًء .فَتَ ْد ُعونَنــي َوتَ ْذ َهبُــو َن َوت َُصلُّــو َن
َســاَمٍ الَ َ ّ
إِ َ َّل فَأَ ْســ َم ُع لَكُــ ْمَ .وتَطْلُبُونَ ِنــي فَتَ ِجدُونَ ِنــي إِ ْذ تَطْلُبُونَ ِنــي بِــك ُِّل قَلْ ِبكُــ ْم”.
فيلبي 6 :1
“ َواثِ ًقــا بِهـذَا َعيْ ِن ِه أَ َّن ال َِّذي ابْتَ َدأَ ِفي ُك ْم َع َم ًل َصالِ ًحا يُ َك ِّم ُل إِ َل يَ ْومِ يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح”.
دائمــا أن اهلل يحبــك .وهــو إلــى جانبــك .وهــو سيســاعدك.
تذكــر
ً
دائمــا ،وســتختبر
فتعـ ّرف بــه أكثــر فأكثــرّ .
وتعلـ ْ
ـم أن تثــق بــه .وأطعــه ً
بركات ال تستطيع أن تتخي ّلها.
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نحــن نشــجعك على الرجــوع إلى اآليــات الكتابية
الرئيســية المســتخدمة فــي هذا الكتــاب (وهي
ّ
ففكر فيها .بل اســتظهر
موجــودة فــي ما يلي).
بعضــا منهــا .فمــن شــأن ذلــك أن يســاعدك
ً
ـدد تفكيــرك
ـ
تج
ـت
ـ
وأن
ـو
ـ
النم
ـي
ـ
ف
ـتمرار
ـ
االس
فــي
ّ
في الحق اإللهي!
مزمور 13 :92
“ َم ْغ ُر ِ
وس َني ِف بَ ْي ِت ٱل َّر ِّبِ ،ف ِديَا ِر إِلَ ِه َنا يُ ْز ِه ُرونَ”.
مزمور 11 :119
“خبأت كالمك يف قلبي لكيال أخطئ إليك”.
إرميا 13-11 :29
“ألَ ِّن َع َرف ُْت األَفْكَا َر الَّ ِتي أَنَا ُم ْفتَ ِك ٌر ِب َها َع ْن ُك ْم ،يَق ُ
ُول ال َّر ُّب ،أَفْكَا َر َسـاَمٍ
ش ،ألُ ْع ِط َي ُك ْم ِ
آخ َر ًة َو َر َجا ًء .فَتَ ْد ُعونَ ِني َوت َ ْذ َه ُبو َن َوت َُصلُّو َن إِ َ َّل فَأَ ْس َم ُع
الَ َ ّ
لَ ُك ْمَ .وتَطْلُ ُبونَ ِني فَتَ ِجدُونَ ِني إِ ْذ تَطْلُ ُبونَ ِني ِبك ُِّل قَلْ ِب ُك ْم”.
متى 17-13 :3
ِ
“حي َن ِئـ ٍـذ َجــا َء يَ ُســو ُع ِمـ َن الْ َجلِيــلِ إِ َل األُ ْر ُد ِّن إِ َل يُو َح َّنــا لِ َي ْعتَ ِمـ َد ِم ْنـهُ.
َ
ِ
ِ
اج أَ ْن أَ ْعتَ ِم َد ِم ْنـ َـكَ ،وأَن َْت تَأْ ِت إِ َ َّل!”
ت
ح
م
ـا
ـ
ن
أ
“
:
ل
ً
ئ
َا
ق
ه
ـ
ع
ن
م
ـا
ـ
ن
ح
و
ي
ن
ـ
ك
َول
َ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ٌ
َ
يق ِب َنا أَ ْن نُ َك ِّم َل ك َُّل ِب ّر”
ج
أ
“اس َم ِح اآلنَ ،ألَنَّ ُه ه َكذَا يَلِ ُ
اب يَ ُسو ُع َوق ََال لَهُْ :
َ
فَ َ
ِحي َن ِئـ ٍـذ َسـ َم َح لَـهُ .فَلَـ َّـا ا ْعتَ َمـ َد يَ ُســو ُع َص ِعـ َد لِلْ َوقْـ ِ
ـت ِمـ َن الْـ َـا ِءَ ،وإِذَا
وح الل ِه نَاز ًِل ِمث َْل َح َم َم ٍة َوآتِ ًيا َعلَ ْي ِه،
َّ
الس َم َواتُ ق َِد انْ َفتَ َح ْت لَهُ ،فَ َرأَى ُر َ
ِ
ِ
ِ
ْ
س ْرتُ ”
ب
ح
ل
ا
ني
ب
ا
و
ه
َا
ذ
“ه
:
ل
ً
ئ
َا
ق
ات
و
م
الس
ن
م
و
ص
تٌ
ِيب ال َِّذي ِب ِه ُ ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َو ْ
ُ

40

بداية جديدة

متى 4 :4
وب :لَ ْي َس بِالْ ُخ ْب ِز َو ْحدَهُ يَ ْح َيا ا ِإلن َْسانُ ،بَ ْل ِبك ُِّل
اب َوق ََالَ « :م ْكتُ ٌ
“فَأَ َج َ
كَلِ َم ٍة ت َ ْخ ُر ُج ِم ْن فَمِ الل ِه”
متى 13-9 :6
السـ َـا َو ِ
ات ،لِ َيتَ َق ـد َِّس ْاس ـ ُم َك.
“ف ََصلُّــوا أَنْتُ ـ ْم ه َك ـذَا :أَبَانَــا الَّـ ِـذي ِف َّ
السـ َـا ِء كَذلِ َك َع َل األَ ْر ِضُ .خ ْب َزنَا
لِ َيأْ ِت َملَكُوت َُك .لِتَ ُك ْن َم ِشــيئَتُ َك ك ََم ِف َّ
كَفَافَ َنــا أَ ْع ِط َنا الْ َي ْو َمَ .وا ْغ ِف ْر لَ َنــا ُذنُوبَ َنا ك ََم نَ ْغ ِف ُر نَ ْح ُن أَيْضً ا لِلْ ُم ْذنِ ِب َني إِلَ ْي َنا
الشيـرِ .ألَ َّن ل ََك الْ ُملْـ َـكَ ،والْ ُق َّوةَ،
َوالَ تُد ِْخلْ َنــا ِف تَ ْج ِربَـ ٍة ،ل ِكـ ْن نَ ِّج َنــا ِم َن ِّ ِّ
َوالْ َم ْجدَ ،إِ َل األَبَ ِد .آ ِم َني”.
متى 33-32 :10
“فَـك ُُّل َمـ ْن يَ ْعـ َـر ُِف ِب قُـدَّا َم ال َّنـ ِ
ـاس أَ ْعـ َـر ُِف أَنَا أَيْضً ــا ِب ِه قُـدَّا َم أَ ِب ال َِّذي
السـ َـا َو ِ
اتَ ،ول ِكـ ْن َمـ ْن يُ ْن ِك ُرين قُدَّا َم ال َّنـ ِ
ـاس أُنْ ِك ُرهُ أَنَا أَيْضً ــا قُدَّا َم أَ ِب
ِف َّ
ِ
الس َم َو ِ
ات”.
ف
ي
َّذ
ل
ا
ِ َّ
متى 20-19 :28
“فَا ْذ َه ُبوا َوتَلْ ِمذُوا َج ِمي َع األُ َممِ َو َع ِّمدُو ُه ْم ب ِْاسمِ اآلب َواالبْنِ َوال ُّرو ِح
الْ ُقد ُِسَ .و َعلِّ ُمو ُه ْم أَ ْن يَ ْح َفظُوا َج ِمي َع َما أَ ْو َص ْيتُ ُك ْم ِب ِهَ .وهَا أَنَا َم َع ُك ْم
ك َُّل األَيَّامِ إِ َل انْ ِقضَ ا ِء ال َّد ْهرِ .آ ِم َني”.
يوحنا 16 :3
ـي الَ يَ ْهلِ َك
ـب اللـ ُه الْ َعالَـ َم َحتَّى بَـذ ََل ابْ َنـ ُه الْ َو ِحيدَ ،لِـ َ ْ
“ألَنَّـ ُه ه َكـذَا أَ َحـ َّ
ك ُُّل َم ْن يُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ،بَ ْل تَكُو ُن لَ ُه الْ َح َيا ُة األَبَ ِديَّةُ”.
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رومية 23 :3
«إِ ِذ الْ َج ِمي ُع أَ ْخطَأُوا َوأَ ْع َو َز ُه ْم َم ْج ُد الل ِه».
رومية 1 :5
«فَ ِإ ْذ قَ ْد ت َ ََّب ْرنَا بِا ِإل َميانِ لَ َنا َسالَ ٌم َم َع الل ِه ِب َربِّ َنا يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح».
رومية 8 :5
ِ
ْ
يح
س
م
ل
ا
م
ة
ٌ
َا
ط
خ
د
ع
« َول ِك َّن الل َه بَ َّ َي َم َح َّبتَ ُه لَ َنا ،ألَنَّ ُه َونَ ْح ُن بَ ْ ُ ُ َ اتَ َ ُ
ألَ ْجلِ َنا».
رومية 23 :6
«ألَ َّن أُ ْج َر َة الْخ َِط َّي ِة ِه َي َم ْوتٌ َ ،وأَ َّما ِه َب ُة الل ِه فَه َِي َح َيا ٌة أَبَ ِديَّ ٌة
بِالْ َم ِسي ِح يَ ُسو َع َربِّ َنا».
رومية 11-10 :8
َ
ِ
ِ
ْ
وح
ر
ال
ا
م
أ
و
،
ة
ي
َط
خ
ل
ا
ب
ب
يح ِفي ُك ْم ،فَالْ َج َس ُد َم ِّي ٌت ب َِس َ ِ
َّ َ َّ ُّ ُ
« َوإِ ْن كَا َن الْ َم ِس ُ
وح ال َِّذي أَقَا َم يَ ُسو َع ِم َن األَ ْم َو ِ
ِ
ات َساكِ ًنا
ر
ن
َا
ك
ن
إ
و
فَ َح َيا ٌة ب َِس َب ِب ال ِ ِّْبُ ُ َ ْ َ .
يح ِم َن األَ ْم َو ِ
ات َس ُي ْحيِي أَ ْج َسا َدكُ ُم ال َْمئِتَ َة
ِفي ُك ْم ،فَال َِّذي أَقَا َم الْ َم ِس َ
ِ
ِ
الساكِنِ ِفي ُك ْم».
ه
وح
ر
َّ
أَيْضً ا ِب ُ
رومية 13 ،10-9 :10
ـت ِب َف ِمـ َـك بِالـ َّر ِّب يَ ُســوعََ ،وآ َم ْن َت ِب َقلْ ِبـ َـك أَ َّن الل َه أَقَا َم ُه
«ألَنَّـ َـك إِنِ ا ْع َ َتفْـ َ
َ
ِ
ِ
ِم ـ َن األَ ْم ـ َو ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ـر ُف
ـ
ع
ي
م
ـ
ف
َ
ل
ا
و
،
ـر
ـ
ل
ل
ه
ـ
ب
ن
ـ
م
ؤ
ي
ـب
ـ
ل
ق
ل
ا
ن
أل
.
ـت
ـ
َص
ل
َ
اتَ ،خ ْ َ َّ
َ َُْ ُ
ِّ َ َ ُ ْ َ َ
ِب ِه لِلْ َخال َِص .ألَ َّن «ك َُّل َم ْن يَ ْد ُعو ب ِْاسمِ ال َّر ِّب يَ ْخل ُُص».
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يوحنا 12 :1
« َوأَ َّما ك ُُّل ال َِّذي َن قَ ِبلُو ُه فَأَ ْعطَا ُه ْم ُسلْطَانًا أَ ْن يَ ِص ُريوا أَ ْوالَ َد الل ِه ،أَ ِي
الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن ب ِْاس ِم ِه».
 1كورنثوس 13 :10
شيَّةٌَ .ول ِك َّن الل َه أَ ِم ٌني ،ال َِّذي الَ يَ َد ُع ُك ْم
«لَ ْم ت ُِص ْب ُك ْم ت َ ْج ِربَ ٌة إِالَّ بَ َ ِ
تُ َج َّربُو َن فَ ْو َق َما ت َْستَ ِطي ُعونَ ،بَ ْل َس َي ْج َع ُل َم َع التَّ ْج ِربَ ِة أَيْضً ا الْ َم ْن َفذَ،
لِتَ ْستَ ِطي ُعوا أَ ْن تَ ْحتَ ِملُوا».
 2كورنثوس 17 :5
«إِذًا إِ ْن كَا َن أَ َح ٌد ِف الْ َم ِسي ِح فَ ُه َو َخلِي َق ٌة َج ِدي َدةٌ :األَشْ َيا ُء الْ َع ِتي َق ُة قَ ْد
َمضَ ْتُ ،ه َوذَا الْك ُُّل قَ ْد َصا َر َج ِديدًا».
أفسس 17 :1
ِ
ْ
وح ال ِْح ْك َم ِة
ر
،
د
ج
م
ل
ا
و
َ
«كْ يُ ْع ِط َي ُك ْم إِل ُه َربِّ َنا يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح ،أَبُ َ ْ ُ َ
َوا ِإل ْعالَنِ ِف َم ْع ِرفَ ِت ِه».
أفسس 7 :1
«ال َِّذي ِفي ِه لَ َنا الْ ِفدَا ُء ِب َد ِم ِهُ ،غ ْف َرا ُن الْ َخطَايَاَ ،ح َس َب ِغ َنى نِ ْع َم ِت ِه».
أفسس 24-23 :4
« َوتَتَ َج َّددُوا ِب ُرو ِح ِذ ْه ِن ُك ْمَ ،وتَلْ َب ُسوا ا ِإلن َْسا َن الْ َج ِدي َد الْ َم ْخل َ
ُوق ِب َح َس ِب
َاس ِة الْ َح ِّق».
الل ِه ِف ال ِ ِّْب َوقَد َ
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أفسس 24-21 :4
«إ ْن كُ ْنتُ ـ ْم قَ ـ ْد َس ـ ِم ْعتُ ُمو ُه َو ُعلِّ ْمتُ ـ ْم ِفي ـ ِه كَـ َـا ُه ـ َو َحـ ٌّـق ِف يَ ُســوعَ،
يق الْف ِ
َاس َد ِب َح َس ِب
السابِقِ ا ِإلن َْسا َن الْ َع ِت َ
ص ِف َّ
أَ ْن ت َ ْخلَ ُعوا ِم ْن ِج َه ِة التَّ َ ُّ
شَ َه َو ِ
ات الْ ُغ ُرورَِ .وتَتَ َج َّددُوا ِب ُرو ِح ِذ ْه ِن ُك ْمَ ،وتَلْ َب ُسوا ا ِإلن َْسا َن الْ َج ِدي َد
ِ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
َاس ِة الْ َح ِّق».
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فيلبي 6 :1
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« َواثِقًا بِهذَا َع ْي ِن ِه أَ َّن ال َِّذي ابْتَ َدأَ ِفي ُك ْم َع َ َ ً ُ َ ِّ
يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح».
فيلبي 7-6 :4
ِالصالَ ِة َوال ُّد َعا ِء َم َع الشُّ ْكرِ ،لِتُ ْعلَ ْم
ش ٍء ب َّ
ِش ٍء ،بَ ْل ِف ك ُِّل َ ْ
«الَ تَ ْهتَ ُّموا ب َ ْ
ِطلْ َباتُ ُك ْم لَدَى الل ِهَ .و َسالَ ُم الل ِه ال َِّذي يَف ُ
ُوق ك َُّل َعقْل ،يَ ْح َف ُظ قُلُوبَ ُك ْم
َوأَفْكَا َركُ ْم ِف الْ َم ِسي ِح يَ ُسوعَ».
فيلبي 8 :4
«أَ ِخـ ًرا أَيُّ َهــا ا ِإل ْخـ َو ُة ك ُُّل َما ُه َو َح ٌق ،ك ُُّل َمــا ُه َو َجلِ ٌيل ،ك ُُّل َما ُه َو َعا ِد ٌل،
ـت
ـر ،ك ُُّل َمــا ِصيتُـ ُه َح َسـ ٌن ،إِ ْن كَانَـ ْ
ك ُُّل َمــا ُهـ َو طَا ِهـ ٌر ،ك ُُّل َمــا ُهـ َو ُمـ ِ ٌّ
ف َِضيلَ ٌة َوإِ ْن كَا َن َمد ٌْح ،فَ ِفي ِ
هذ ِه افْتَ ِك ُروا».
كولوسي 7 ،6 :2
ـيح يَ ُســو َع الـ َّر َّب ْاسـلُكُوا ِفيـ ِهُ ،متَأَ ِّصلِـ َن َو َم ْب ِن ِّيـ َن
«فَ َكـ َـا قَ ِبلْتُـ ُم الْ َم ِسـ َ
ِفي ـ ِهَ ،و ُم َوط َِّدي ـ َن ِف ا ِإل َميــانِ  ،كَـ َـا ُعلِّ ْمتُـ ْمُ ،متَف ِ
َاضلِ ـ َن ِفي ـ ِه بِالشُّ ـ ْكرِ».
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عبرانيين 25 :10
ــل َوا ِع ِظــ َن
َــا لِقَــ ْومٍ َعــا َدةٌ ،بَ ْ
َــر ت َا ِر ِكــ َن ا ْج ِت َم َع َنــا ك َ
«غ ْ َ
بَعْضُ َنــا بَعْضً ــاَ ،وبِاألَك َ ِ
ــى قَــ ْد ِر َمــا ت َــ َر ْو َن الْ َيــ ْو َم يَقْــ ُر ُب».
ْــر َع َ
 1يوحنا 9 :1
«إِنِ ا ْع َ َتفْ َنا ِب َخطَايَانَا فَ ُه َو أَ ِم ٌني َو َعا ِد ٌلَ ،حتَّى يَ ْغ ِف َر لَ َنا َخطَايَانَا َويُطَ ِّه َرنَا
ِم ْن ك ُِّل إِثْمٍ ».
 1يوحنا 13 :5
ك تَ ْعلَ ُموا أَ َّن لَ ُك ْم
«كَتَ ْب ُت هذَا إِلَ ْي ُك ْم ،أَنْتُ ُم الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ب ِْاسمِ ابْنِ الل ِه ،لِ َ ْ
ك ت ُ ْؤ ِم ُنوا ب ِْاسمِ ابْنِ الل ِه».
َح َيا ًة أَبَ ِديَّةًَ ،ولِ َ ْ
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