السالم مع الله:

تتحدث الكتب المقدسة بوضوح عن القضايا العظيمة للخطية والخالص والموت والسماء والجحيم .تقول رسالة رومية : ٣
" ٣٣ألن الجميع أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله" ".الكل" في هذه اآلية يبين لنا أن الخطيئة والذنب أمام
الله هي حالة كل شخص يولد في هذا العالم .يحاول الكثير من الناس إزالة هذا الذنب عن طريق األخالق أو التأمل أو
عضوية الكنيسة أو معمودية الماء أو الشركة .لن يمنح أي مسار لألعمال البشرية السالم الداخلي أو التحرر من الذنب.

الخبر السار هو أن الله قد صنع لإلنسان ما عجز أن يفعله لنفسه .أرسل الله ابنه  ،يسوع المسيح  ،إلى العالم ليدفع دين
خطية اإلنسان بالكامل .عندما صلب المسيح على الصليب  ،سفك دمه اإللهي لدفع الذبيحة العظمى عن خطاياك وخطاياي
وخطايا العالم كله (عبرانيين .)٣٣: ٩

في اليوم الثالث أقام الله جسد المسيح من بين األموات (كورنثوس األولى  .)٦ - ٥: ٥١بعد أن قهر الموت والجحيم والقبر
 ،فإن يسوع المسيح حي إلى األبد ويقدم الحياة األبدية لكل من يتوب عن خطاياه ويؤمن به من أجل خالصه .التوبة تعني
االبتعاد عن خطيتك (أعمال الرسل  .)٣٣: ٥١اإليمان يعني أن تثق بدم المسيح الثمين وتؤمن بأن اإليمان يغفر لك (أعمال
الرسل .)٣٥: ٥٦

لتقبل المسيح وتخلص  ،صلى بصدق " ،عزيزي الله  ،أنا خاطئ ضال .أتوب عن خطاياي .أؤمن أن المسيح مات من
أجلي وقام من األموات .أنا أثق في دمه الثمين .الرب يسوع المسيح  ،تعال إلى قلبي وأنقذني اآلن  ،وأشكرك أن األمر
انتهى .آمين .إذا صليت هذه الصالة وعنيتها  ،فأنت تخلص بسلطة كلمة الله المكتوبة (رومية .)٥٣: ٥٣

إليك الخطوات األولى التي يجب اتباعها في حياتك المسيحية الجديدة:

 )٥اعتمد (بالغطس) في الماء (متى ) ٣٣- ٥٩ : ٣٢
 )٣امتأل من الروح القدس (أعمال الرسل  ٢ : ٥؛  ٤ : ٣؛ )٥١- ٥٤ : ٢
 )٣انضم إلى الكنيسة التي تعلم الوحى اللفظي وعصمة الكتاب المقدس ( ٦٦كتابًا)  ،والثالوث  ،واإلله ووالدة المسيح من
عذراء  ،والخالص بالتوبة واإليمان بدم المسيح  ،والوالدة الجديدة  ،والحياة المقدسة  ،وجسد المسيح .القيامة ومجيئه
الثاني (يهوذا ) ٣
 )٤اقرأ وادرس الكتاب المقدس بشكل منهجي (تيموثاوس الثانية )٥١:٣
 )١اقض وقتًا في الصالة يوميًا (لوقا  ٥ : ٥٢؛ أفسس )٥٢: ٦
 )٦اعترف بخطاياك لله (يوحنا األولى .)٩ : ٥
 )١قال يسوع " ،من يعترف بي أمام الناس  ،فسأعترف به أيضًا أمام أبي الذي في السماء( ".مت )٣٣: ٥٣

