
۱٣لي فال أخاف.  ماذا یصنع بي إنسان."  (عبرانیین  :٥-٦)

"ملقین كل ھمكم علیه ألنه ھو یعتني بكم." (۱بطرس ٥ :۷)

۹- تتیقن تماما  من خالصك مصیرك االبدي ً

"فإن كلمة الصلیب عند الھالكین جھالة وأما عندنا نحن المخلصین 

( ۱۸فھي قوة هللا." (۱ كورنثوس ۱ :

"لھذا السبب أحتمل ھذه األمور أیضا لكنني لست أخجل ألنني ً

عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن یحفظ ودیعتي إلى ذلك 

الیوم."(٢ تیموثاوس ۱ : ٢)

"مبارك هللا أبو ربنا یسوع المسیح الذي حسب رحمته الكثیرة 

ولدنا ثانیة لرجاء حي بقیامة یسوع المسیح من األموات. لمیراث 

ال یفنى وال یتدنس وال یضمحل محفوظ في السماوات ألجلكم. 

أنتم الذین بقوة هللا محروسون بإیمان لخالص مستعد أن یعلن في 

الزمان األخیر." (۱ بطرس ۱ :٣-٥) 

"فإن سیرتنا نحن ھي في السموات التي منھا ننتظر مخلصا ھو ً

الرب یسوع المسیح. الذي سیغیر شكل جسد تواضعنا لیكون على 

صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن یخضع لنفسه كل 

( - ٢۱شئ." (فیلبي ٣ : ٢٠

"فإني أنا اآلن أسكب سكیبا ووقت انحاللي قد حضر. قد جاھدت ً

الجھاد الحسن أكملت السعي حفظت اإلیمان. وأخیرا وضع لي 

إكلیل البر الذي یھبه لي في ذلك الیوم الرب الدیان العادل ولیس 

لي فقط بل لجمیع الذین یحبون ظھوره أیضا." (٢ تیموثاوس٤ ً

( :٦-۸

ھل تقرر الیوم أن تؤمن بالرب یسوع المسیح مخلصاً 

شخصیا لنفسك وتحصل على كل ھذه البركات؟ ً

یقول الرب یسوع المسیح "ھانذا واقف على الباب 

وأقرع.  إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إلیه 

 ( ٢٠وأتعشى معه وھو معي" (رؤیا یوحنا ٣ :

فافتح له باب قلبك اآلن لیتعشى معك وأنت معه عشاء 

الغفران، وعشاء السالم، وعشاء الحریة من سلطان 

الشیطان، وعشاء الحفظ اإللھي، وعشاء یقین الحیاة 

األبدیة.
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 اذا كان لدیك سؤال او استفسار وبحاجة الى مساعدة



طلباتكم لدى هللا وسالم هللا الذي یفوق كل عقل یحفظ قلوبكم 

وأفكاركم في المسیح یسوع." (فیلبي ٤ :٦-۷)

"ذو الرأي الممكن تحفظه في سالم كامل ألنه علیك متوكل ." 

٢٦(اشعیاء  :٣)

۷- كل األشیاء في حیاتك تعمل للخیر 

"ونحن نعلم أن كل األشیاء تعمل للخیر للذین یحبون هللا الذین ھم 

( ٢۸مدعوون حسب قصده." (رومیة ۸ :

۸- یرافقك الرب ویرعاك طول المسیر 

“ال تخف ألني معك.  ال تتلفت ألني إلھك.  قد أیدتك وأعنتك 

 ( ۱٠وعضدتك بیمین بري." (اشعیاء  : ٤۱

".. المحملین على من البطن المحمولین من الرحم.  والى 

الشیخوخة أنا ھو وإلى الشیبة أنا أحمل.  قد فعلت وأنا أرفع وأنا 

٤٦أحمل وأنجي."  (اشعیاء  :٣-٤)

ً "أیضا إذا سرت في وادي ظل الموت ال أخاف شرا ألنك أنت ً

٢٣معي." (مزمور  :٤)

٢٣"الرب راعي فال یعوزني شئ." (مزمور  :۱)

"لتكن سیرتكم خالیة من محبة المال.  كونوا مكتفیین بما عندكم 

ألنه قال ال أھملك وال أتركك.  حتى إننا نقول واثقین الرب معین 

 ۱- تولد ثانیة وتتبرر 

"وأما كل الذین قبلوه فأعطاھم سلطانا أن یصیروا أوالد هللا ً

أي المؤمنون باسمه.  الذین ولدوا لیس من دم وال من مشیئة 

( - ۱٣جسد وال من مشیئة رجل بل من هللا." (یوحنا ۱ : ۱٢

"فإذ قد تبررنا باإلیمان لنا سالم مع هللا بربنا یسوع المسیح."  

(رومیة ٥ :۱)

٢- مقامك أمام هللا یتغیر

"وأنتم الذین كنتم قبال أجنبیین وأعداء في الفكر في األعمال ً

الشریرة قد صالحكم اآلن في جسم بشریته بالموت لیحضركم 

( - ٢٢قدیسین وبال لوم وال شكوى أمامه" (كولوسي ۱ : ٢۱

٣-تغفر كل خطایاك 

"له یشھد جمیع األنبیاء أن كل من یؤمن به ینال باسمه 

( ٤٣غفران الخطایا."  (أعمال  : ۱٠

"الذي فیه لنا الفداء بدمه غفران الخطایا حسب غنى نعمته."  

(أفسس ۱ :۷)

قال الرب یسوع للمرأة الخاطئة التي جاءت إلیه "مغفورة لك 

( ٥٠خطایاك . إیمانك قد خلصك . اذھبي بسالم." (لوقا ۷ :  , ٤۸

٤-القیود التي قیدك بھا الشیطان تتكسر 

"شاكرین اآلب الذي أھلنا لشركة میراث القدیسین في النور.  الذي 

أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته."  (كولوسي 

( : ۱۱٢-۱٣

"منقذا إیاك من الشعب ومن األم الذین أنا اآلن أرسلك إلیھم.ً

لتفتح عیونھم كي یرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان 

الشیطان إلى هللا حتى ینالوا باإلیمان بي غفران الخطایا ونصیبا مع ً

( - ۱۸المقدسین." (أعمال  : ۱۷ ٢٦

٥- من عبودیة الخطیة تتحرر 

"أجابھم یسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من یعمل الخطیة ھو 

عبد للخطیة  ...  فإن حرركم اإلبن فبالحقیقة تكونون أحرارا."  ً

( - ٣٦(یوحنا ۸ : ٣٤

"إذا إن كان أحد في المسیح فھو خلیقة جدیدة.  األشیاء العتیقة قد ً

ً( ۱۷مضت.  ھو ذا الكل قد صار جدیدا." (٢ كورنثوس ٥ :

٦- یمأل الرب قلبك بالسالم الغامر 

"التھتموا بشيء بل في كل شئ بالصالة والدعاء مع الشكر لتعلم 
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