
حياة جديدة



 نحن سعداء للغاية للقرار الذي اتخذته للتو باتباع
! يسوع

 هذا قرار يغري الحياة ، قرار لن تنساه أو تندم عليه
.أبداً.  اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لك

بكم مرحبا 



 خاصة إذا كنت ال تعيش يف بيئة مسيحية ، هذا ميكن أن يكون
 مربكاً. كونك مسيحياً يعني ببساطة أن تتبع يسوع. نحن

 نشجعك عىل معرفته بشكٍل أفضل و نود أن نساعدك عيل بدء
 .هذه الرحلة

  خذ بعض الوقت

لالحتفال به

، قد تتساءل

ماذا عن االن ؟

ماذا عيل أن أفعل ؟



 القرار الذي اتخذته هو خطوة مهمة للغاية لحياتك كلها.
 يستخدم الكتاب املقدس مجموعة غنية من الطرق لوصف ما

.يحدث عندما تسلم حياتك لله
:فيام ييل بعض هذه الحقائق

 ماذا يحدث هنا؟



 لقد أعلنت »غري مذنب« من ِقبَل الله. دفع يسوع 
 املسيح مثن كل خطأ يف حياتك. لقد أطلق رساحك ولقد غفر لك

.متاًما
 اذا ال يشء من الدينونة االن عىل الذين هم يف املسيح يسوع« )

))رومية 8 :1

 يف الكتاب املقدس، الخطوة التي اتخذتها تسمى » 
 والدة جديدة «. مبا انك قد قبلت الله يف حياتك, هو اآلن يعيش

! فيك من خالل روحه القدوس, وهذه حياة جديدة متاما



إذا إن كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة: األشياء العتيقة«
)قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا« )كورنثوس الثانية 17:5

بقرارك هذا قد أصبحت جزءا ً من شعب الله. فكام
أن الناس من املفرتض أن يعيشوا معاً، تحتاج انت ايل املسيحيني

.اآلخرين وهم بحاجة لك أيضا
الذين قبال مل تكونوا شعبا و اما اآلن فانتم شعب الله« ) بطرس«

.)االويل 10:2

لقد أصبحت ابن الله. عىل هذا النحو ، ميكن أن تكون
لك عالقة وثيقة معه وميكنك البدء يف التحدث معه شخصياً.

.هذا ما نسميه الصالة
وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصريوا أوالد الله«)«

)يوحنا 12:1



 إذا طلبت من الله أن يغفر خطاياك ويعطيك حياة جديدة،
:ميكنك التأكد من أن هذه الوعود تتم مبارشة من الله إليك

.الله يسمعني 
.)فتدعونني وتذهبون وتصلون ايل فاسمع لكم« )ارميا 12:29«

 الوعود التي ميكنك

 االعتامد عليها



.الله يحبني كام أنا 
 فاين متيقن انه ال موت وال حياة، وال مالئكة وال رؤساء وال«
 قوات، وال امور حارضة وال مستقبلة، وال علو وال عمق، وال

 خليقة اخرى، تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي يف املسيح
.)يسوع ربنا« )رومية 8: 38-39

.الله يغفر يل 
 إن اعرتفنا بخطايانا فهو امني وعادل، حتى يغفر لنا خطايانا«

.)ويطهرنا من كل اثم« )يوحنا االويل 9:1

.لدي حياة أبدية 
 الحق الحق اقول لكم: ان من يسمع كالمي ويؤمن بالذي«

 ارسلني فله حياة ابدية، وال يايت اىل دينونة، بل قد انتقل من
.)املوت اىل الحياة« )يوحنا 24:5

.الله معي وليس ضدي 
 قال الرب يسوع » كل ما يعطيني االب فايل يقبل، ومن يقبل

.)ايل ال اخرجه خارجاً« )يوحنا 37:6
 .)ألن الله قال: ال اهملك وال اتركك« ) عربانيني 5:13«



الكتاب املقدس: ابدأ بالبحث عن الكتاب املقدس.
ميكنك العثور عىل نسخة ورقية أو ميكنك أيضا تحميلها عىل

الهاتف الذيك الخاص بك، ويسمى التطبيق الكتاب املقدس أو
Youversion من life.church. من املفيد جداً قراءة وفهم

.الكتاب املقدس
الكتاب املقدس هو أفضل طريقة ملعرفة يسوع بشكل أفضل

ففيه يذكر حياته )يف األناجيل)، وعالقته مع اإلنسانية. إنه كتاب
.كبري، لكنني أشجعك عىل البدء بقراءة إنجيل يوحنا أو مرقس

ماذا عيل أن أفعل

اآلن؟



 الصالة: ميكن أن تبدو الصالة مخيفة قليالً أو غريبة 
 أو قد ال تعرف »كيف« تصيل، ولكنها تعني فقط التحدث إىل
 الله. نحن نشجعك عىل التحدث معه بكل بساطة، بكلامتك

 الخاصة. ليس عليك التظاهر مع الله إنه والدك ويحب أن
 يسمع عن احوالك ، ما يجري يف داخلك، احتياجاتك أو أسئلتك.
.انه ال يتفاجأ بأي يشء تقوله. إنه يستمع إىل صالتك وسيجيب



 الكنيسة: كن جزًءا من الكنيسة. الكنيسة ليست 
 فقط مبنى، ولكنها مجتمع من الناس الذين يحبون يسوع. إن

 االلتقاء مع الناس الذين يتقاسمون نفس اإلميان هو أساس جيد
 التباع يسوع. ندعوك لالنضامم إىل كنيسة محلية حيث ميكنك
.التواصل مع املسيحيني اآلخرين وبناء الصداقات ولتشجيعك

 فيام ييل نقرتح بعض الخطوات العملية األخرى، ولكن
 تذكر: الحياه مع يسوع ليست مجموعة من القواعد التي
 يجب االلتزام بها أو األشياء التي من املفرتض عليك القيام

 ، بها. عىل الرغم من ذلك
 نعتقد أن هذه األدوات سوف تساعدك عىل النمو بشكل

 ! أكرب يف إميانك



 الصداقة : شارك قرارك. قد تعرف صديًقا أو أحد 
 أفراد العائلة أو زميالً أو شخًصا مسيحيًا. أدعوك ألطالعهم

 عىل القرار الذي اتخذته. أنا متأكد من أن هذا الشخص
 سيكون سعيدا لسامع ذلك، وسوف يكونون هناك من أجلك

 ويساعدونك يف هذه الرحلة ، عىل سبيل املثال إذا كان لديك أي
.أسئلة أو تريد شخص ما للصالة معه



التلمذة : يف الكتاب املقدس ، يُدعى أتباع يسوع
تالميذاً. تعلموا العيش مع ومثل يسوع. إذا كنت مهتاًم بتعلم
ذلك أيًضا ، فإنني أقرتح دورة ألفا: وهو برنامج مدته 8 أسابيع

بشكل عام سيساعدك عىل التواصل مع املؤمنني حول وجبة
طعام ، حيث ميكنك التحدث عن أسئلة الحياة الكبرية.  انقر

فوق هذا الرابط ملعرفة املزيد عنه والعثور عىل مجموعة
https://www.alpha.org/global :بالقرب منك
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