
 

البعض ال يمكنه تذكر الوقت أو 

المكان أو الصالة بالتحديد حينما 

 آمن 
 ) لكن اهلل يذكر!(

 

بقيت الشكوك... إن  

 صلي!
 

 أعترف بخطيتك (1

 آمن بيسوع المسيح (2
 أختر ان تطلب منه أن يخلصك (3

 

 

 

البعض يتساءل أن فعل ذلك 

بالطريقة الصحيحة أو صلى 

 الصالة الصحيحة.
 

ال يوجد طريقة واحدة   

أو محددة للصالة   

فقط    
 آمن  (1
 أختر  (2
 أعترف (3

 

 

البعض يتساءل عن سبب 

اقترافهم لخطايا معينه أو سبب 

 االستمرار فيها.
 

 أعترف بخطاياك يوميا: 

 

 الخطايا. أسماءأذكر   (1

 أطلب الغفران (2

اطلب من اهلل أن يعطيك القوة   (3

 حتى تقول ال
  تجنب التجربة (4

  

)في  يشتكيكيمكن للشيطان أن 

ذهنك( بأنك لست ُمخّلصا ألنك 

  مازلت في الخطية.
(11: 12ؤيا يوحنار ) 

 

تذكر بأنك لن تكون كامال حتى تدخل 

.  بالرغم من أنه ال يجب عليك السماء

أن تخطأ، فإن فعل الخطية لن ينزع 

 منك حياتك األبدية.

(22: 7عبرانيين   ) 
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لناما الذي ُيسبب   

 الشكوك ؟

 

لماذا ال أشعر 

 بأني

ُمخّلص؟   
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قرأ وأحفظ مواعيد اهللأ  
المتعلقة بالخالص!   

شخصية( اجعلها)  
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 اَلِذي ُيْؤِمُن ِباالْبِن َلُه َحَياٌة"

َأَبِدَيٌة، َواَلِذي اَل ُيْؤِمُن ِباالْبِن 

َلْن َيَرى َحَياًة َبْل َيْمُكُث َعَلْيِه 

"«.َغَضُب اهلِل   

 

َوَأَما ُكُل اَلِذيَن َقِبُلوُه "

َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َأْن َيِصيُروا 

َأْواَلَد اهلِل، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن 

  ".ِباْسِمِه

 

آِمْن ِبالَرِّب َيُسوَع اْلَمِسيِح ..".

  ".َفَتْخُلَص َأْنَت َوَأْهُل َبْيِتَك

 

َأَن ُكَل َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َيَناُل  "...

."اِباْسِمِه ُغْفَراَن اْلَخَطاَي   

  12: 1يوحنا 

  31: 11أعمال 

43: 11أعمال   

  31: 3يوحنا 
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  11: 2أفسس 

2: 2بطرس األولى   

  3: 2يوحنا األولى 

  12-11: 2تيطس 

  22: 2يوحنا األولى 

  12: 11مرقس 

  14: 3يوحنا األولى 

  11-17: 7متى 

 فيثمار  عنابحث  

  حياتك الجديدة!

تأتي  حينماما الذي تفعله 

 الشكوك ؟
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32-31: 1رومية   

 

 

َفِإِني ُمَتَيِقٌن َأَنُه اَل َمْوَت َواَل َحَياَة، َواَل َماَلِئَكَة َواَل " 

ُرَؤَساَء َواَل ُقَواِت، َواَل ُأُموَر َحاِضَرًة َواَل ُمْسَتْقَبَلًة، 

َواَل ُعْلَو َواَل ُعْمَق، َواَل َخِليَقَة ُأْخَرى، َتْقِدُر َأْن 

 "اهلِل اَلِتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َرِبَنا.َتْفِصَلَنا َعْن َمَحَبِة 
 

 

  1: 1بي فيل

 

َواِثًقا ِبهَذا َعْيِنِه َأَن اَلِذي اْبَتَدَأ ِفيُكْم َعَماًل َصاِلًحا "

"ُيَكِمُل ِإَلى َيْوِم َيُسوَع اْلَمِسيِح.   

 

ْم َكِلَمَة اْلَحِق، ِإْنِجيَل اَلِذي ِفيِه َأْيًضا َأْنُتْم، ِإْذ َسِمْعُت"

َخاَلِصُكُم، اَلِذي ِفيِه َأْيًضا ِإْذ آَمْنُتْم ُخِتْمُتْم ِبُروِح 

"اْلَمْوِعِد اْلُقُدوِس،   
 

 

  13: 1أفسس 

 

  12: 1تيموثاوس الثانية 

 

 

أَلَنِني َعاِلٌم ِبَمْن آَمْنُت، َوُموِقٌن َأَنُه َقاِدٌر َأْن  "...

"َيْحَفَظ َوِديَعِتي ِإَلى ذِلَك اْلَيْوِم  
 

ُيْقِبُل، َوَمْن ُيْقِبْل ِإَلَي اَل ُكُل َما ُيْعِطيِني اآلُّب َفِإَلَي "

ُأْخِرْجُه َخاِرًجا. أَلِني َقْد َنَزْلُت ِمَن الَسَماِء، َلْيَس 

أَلْعَمَل َمِشيَئِتي، َبْل َمِشيَئَة اَلِذي َأْرَسَلِني. َوهِذِه 

َمِشيَئُة اآلِّب اَلِذي َأْرَسَلِني: َأَن ُكَل َما َأْعَطاِني اَل ُأْتِلُف 

 "ْيًئا، َبْل ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر.ِمْنُه َش
 

 

 

32-37: 1يوحنا   
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 يقين 
 الخالص 

 

  مانأ
 الخالص

 حقيقة!

 

تقول  الكتابية التي الحقيقة مبني على الخالصمان أ

في اللحظة التي تقبل عطية الخالص فإن هذه 

 العطية تمتلك إلى األبد وال يمكن أن تفقد 

 

 

أو على مستوى  مشاعريالخالص مبني على  يقين

ثقتي بأن ما فعله وقاله اهلل سوف يقوم بتنفيذه حينما 

 آمنت بيسوع المسيح.
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من يوم  مشاعركتتغير  قد

حقيقة  آلخر، إال أن هذا ال يغير

يخلص كل من يؤمن  أن اهلل

 بيسوع 

  فهم
 حقيقتين

 خطاياك
 

 

 
 أنا أؤمن 

 
أنا  لكن هل

 ُمخّلص؟

 يوحنا
11 :27-22  
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ص فعال ؟"" هل أنا ُمخّل  
؟"ء" هل سأذهب للسما  
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