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يسوع يدعونا لكي نتبعه .اليوم انا...................
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االسم -------------------------
السن -------------------------
التاريخ ----------------------------

2

س  .ماذا افعل االن؟
ج  .أقرأ الكتاب المقدس لتعرف عن هللا
وماذا فعل هللا ألجلك.

االباء االعزاء
اليوم و في خالل وقت الصاله ,طلب ابنك
ان يصلي صاله خالصيه لتسليم قلبه الى
هللا .نحن نريد ان نحتفل معك بهذه
الخطوه الهامه في نمو ابنك الروحى و
نجاوب علي اى اسئله قد تكون لديك .ان
دليل المؤمن الجديد مصمم لالوالد ليبين
لهم العالقه مع هللا والبشريه بالتطابق مع
أيات الكتاب المقدس .ايضا يحتوى على
قسم اسئله واجوبه قد يسألها اى مؤمن
جديد و عائلته .لكي نشجع االوالد و
البنات في مسيرتهم الروحيه مع
المسيح ,ان عطيه الكتاب المقدس و
مدونه الصاله لهم تأثير هائل في هذا
اليوم المميز .البعض قد يفضل ان يقدم
الوالده هدايا شخصيه اكثر مثل كتاب
مقدس خاص بأحد اقاربهم المحبوبين من
طفولتهم .من فضلك اتصل بنا لو احتجت
اى مساعده في تقديم كتاب مقدس
البنك ,او اي طريقه نخدم بها عائلتك.
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تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل
قدرتك .تحب قريبك كنفسك

افرح بالرب
الى االبد
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س .كيف ادرس الكتاب المقدس ؟
ج  .في الكنيسه ستتعلم عن حكايات الكتاب المقدس مع
األخرين .في البيت يمكن ان تستخدم " الطريق اليومى" او
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قصه هللا مع شعبه
في البدء خلق هللا السموات و االرض .خلق

والحيوانات  ,الطيور وسمك البحر .ثم خلق

www.resourcewell.org/children-ministry

النجوم والكواكب واالرض والبحار والزرع

يمكنك تحميلهم مجانا من
ايضا اذا اردت ان تقرأ الكتاب المقدس ابدأ بانجيل يوحنا.

هللا الرجل والمراه .ودعاهم هللا ادم وحواء

دائما قريبين من هللا.

ج .ان الصاله هى مجرد الحديث مع هللا .يمكنك ان تصلي
بصوت مسموع او بصوت هادىء  .يمكنك ان تصلي وانت مع
األخرين او بمفرد ..يمكنك ان تصلي الى هللا فى اى وقت
تريد ان تتحدث معه .يمكن ان تستخدم كالمك الخاص او
يمكنك ان تحفظ وتردد الكلمات التى قالها يسوع في انجيل
متى  13-9: 6عندما علمنا يسوع كيف نصلي:

ووضعهم في مكان جنه جميله ليكونوا

س .كيف أصلي؟

أقرأ بقيه القصه من تكوين 2-1

ابانا الذي في السموات ليتقدس اسمك
ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في
السماء كذلك علي االرض خبزناكفافنا
اعطنا اليوم وأغفر لنا ذنوبنا كمانغفر نحن
ايضا للمذنبين الينا وال تخلنا في تجربه
لكن نجنا من الشرير الن لك الملك والقوه
والمجد الى االبد أمين
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أسئله و أجوبه

س .أنا ال اشعر ان يسوع
في قلبى ,هل صالتى
فعاله؟
عندما اخطأ وعصي ادم وحواء
هللا  ,كانت هذه هي الخطيه
االولي .الخطيه هي ان تفعل
الخطأ فى اعين الرب .انها ان
تفعل االشياء بطريقتك بدال من
طرق هللا.
هللا القدوس الكامل ال يستطيع
ان يكون بالقرب من الخطيه.
ولهذا وبحزن ..هللا ابعدهم خارج
الجنه .ومن هذا اليوم صارت
الخطيه فاصله بيينا و بين هللا.
الكتاب يقول " الجميع أخطأوا ".
 مثل :كأن هللا في جبلهالمقدس ونحن في الهاويه
البعيده.
ال يهم مهما حاولنا
بجديه ,ال يوجد طريق
لكي نصل الى هللا
بأنفسنا.
ولذلك صنع هللا طريق ....
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ج .بعض الناس يشعرون بأنهم
مثل االنسان الجديد عندما
يصلون لطلب الرب ليدخل قلبهم.
والبعض االخر قد ال يشعرون بأى
تغيير علي االطالق .الكتاب
المقدس ال يقول انه يجب عليك
ان تشعر بشىء محدد ,لكن
يقول بكل وضوح انه " :كل من
يدعوا بآسم الرب يخلص " روميه
10:13

س .ماذا لو فكرت او قلت
او فعلت خطأ اليوم؟ هل
عندما أخطىء  ,البد ان أبدأ
من جديد؟
ج ".ال" يوعدنا الكتاب المقدس
عندما يدخل المسيح قلبك " ال
شىء يفصلنا عن محبه المسيح
روميه 39 :8

?? ?
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أن أول خطوه في حياتك الجديده مع هللا هي

صاله أ أ أ
يارب يسوع,
أ أعترف بأني خاطىء
أ أومن انك انت هللا الذى مات ليمحى خطاياى.
من فضلك أ أدعو .الى قلبى وسوف أتبعك الى
االبد.
فى اسم يسوع اصلى أمين!
عندما تصلي هذه الصاله ,سيرسل هللا الروح
القدس ليسكن فى قلبك .هللا أعطا .حياه جديده
لألبد لتكون قريبا منه .انها الحياه االبدبة وهى لك
الي االبد.

لقد احبنا هللا محبه كبيرة وقد ارسل ابنه الوحيد يسوع
ليكون هو الطريق لنستطيع ان نكون مع هللا .يسوع صنع
الطريق بانه اخذ الشئ الذى يعوقنا من ان نفترب من
هللا -خطايانا .عندما مات الميسح علي الصليب أخذ
خطايا العالم .لم يكن بالمسيح اى خطيه ,لكنه دفع
ثمن جميع خطايانا بأنه اخذ العقاب بدال منه .ان
المسيح استخدم صليبه مثل كوبرى لنستطيع ان نعبر
الي هللا مره ثانيه .يسوع يدعونا ان نتبعه.
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لتعرف المزيد عن الحياه
االبديه
ارجع الي انجيل
يوحنا 16 :3
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