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 جماعيالضمان األبدي هو مشروع 

 19-12 :3عبرانيين 

يٌر ِبَعَدِم ِإيَماٍن ِفي االْرِتَداِد َعِن هللِا 12 . ُاْنُظُروا َأيَُّها اإِلْخَوُة َأْن اَل َيُكوَن ِفي َأَحِدُكْم َقْلٌب ِشرِ  َبْل ِعُظوا 13اْلَحيِ 
ى َأَحٌد ِمْنُكْم ِبُغُروِر اْلَخِطيَِّة. أَلنََّنا َقْد ِصْرَنا ُشَرَكاَء 14 َأْنُفَسُكْم ُكلَّ َيْوٍم، َما َداَم اْلَوْقُت ُيْدَعى اْلَيْوَم، ِلَكْي اَل ُيَقسَّ

ْكَنا ِبَبَداَءِة الثِ َقِة َثاِبَتًة ِإَلى النِ َهاَيِة،  وا ُقُلوَبُكْم، َكَما »ِإْذ ِقيَل:51اْلَمِسيِح، ِإْن َتَمسَّ اْلَيْوَم، ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتُه َفاَل ُتَقسُّ
َفَمْن ُهُم الَِّذيَن ِإْذ َسِمُعوا َأْسَخُطوا؟ َأَلْيَس َجِميُع الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِمْصَر ِبَواِسَطِة ُموَسى؟ 16«. ِفي اإِلْسَخاطِ 

َلْن َيْدُخُلوا »َوِلَمْن َأْقَسَم: 18َأَلْيَس الَِّذيَن َأْخَطُأوا، الَِّذيَن ُجَثُثُهْم َسَقَطْت ِفي اْلَقْفِر؟ َوَمْن َمَقَت َأْرَبِعيَن َسَنًة؟ 17
 َفَنَرى َأنَُّهْم َلْم َيْقِدُروا َأْن َيْدُخُلوا ِلَعَدِم اإِليَماِن.19، ِإالَّ ِللَِّذيَن َلْم ُيِطيُعوا؟ «َراَحَتهُ 

 كبيران: شرطان

أمامنا مرة أخرى ومن ثم  . دعونا نضعهم14واآلية  6كبيرين في اآلية  شرطينعلى سبوع الماضي األركزنا 
 .الشروطهذه تحقيق  علىبيت لحم  كنيسة حياتنا معا في نركز على كيف يمكن أن تساعدنا

ْكَنا ِبِثَقِة الرََّجاِء وَ  ِإن  َنْحُن ]= أسرته، شعبه[  َبْيُتهُ ]المسيح[ "ب: 6 اآلية ". الحظ اْفِتَخاِرِه َثاِبَتًة ِإَلى النِ َهاَيةِ َتَمسَّ
رجائنا. وبعبارة إن تمسكنا ب نحن بيته: يقول بل. برجائنابيت المسيح إذا نتمسك  سنصبح: يقول البعناية. 

 .بيتهاآلن أننا  وبرهان إظهارهو أخرى، التمسك بالرجاء 

ْكَنا ِبَبَداَءِة الثِ َقِة َثاِبَتًة ِإَلى النِ َهاَيةِ  ِإن  أَلنََّنا َقْد ِصْرَنا ُشَرَكاَء اْلَمِسيِح، ": 14اآلية  في الشرطإلى نظر ثم ا ." َتَمسَّ
بل ." بثقتنا ناتمسكشركاء المسيح في المستقبل إن  سنصير": يقول الالحظ الصياغة بعناية. فإنه ، مرة أخرى 

أن  يؤكد صحة تمسكنا بثقتنافإن ، ." وبعبارة أخرى بثقتنا ناتمسكشركاء ]في الماضي[ إن  صرنا قد": قولي
حقا.  لقد تجددنا. مرة ثانيةحقا  قد ُولدناالمسيح.  أننا قد صرنا شركاء، أي، حدث لنا ا قدودائم احقيقي شيئا

 المسيح. جزًء من بيتحقا  ولقد ُجعلنا
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، لمسيحشريكا ل أنك ستتوقف عن كونك نتمسك بثقتنا؟ اإلجابة هي ليس الكنا  النتيجة إنكون إذن ست ماذا
ْكَنا ِبَبَداَءِة  ِإن  أَلنََّنا َقْد ِصْرَنا ُشَرَكاَء اْلَمِسيِح، ": بعناية اقرأهالمسيح. شريكا ل أنك لم تكن مطلقاولكن  َتَمسَّ

 المسيح". شركاء لم نصر إذن، نتمسك بإقرارنا الكنا  ولذا "إن." الثِ َقةِ 

 األبدي:الضمان العبرانيين تعّلم 

األبدي. وهذا يعني أنه  يعل م عن الضمان السفرعلى أساس هذا النص قلت في األسبوع الماضي أن هذا 
هو فيك للحفاظ على إيمانك عمل سي. ستكون دائما هكذا، المسيح م أنه إن كنت قد صرت حقا شريكايعل  

كون ابنا هلل. لكننا ن تتوقف عن أن تفإنك ال يمكن أ، كنت ابنا هلل ورجائك. طريقة أخرى لقول ذلك هو أنه إن
الرب. هذا النوع  ون تركيو  يبدأون في الحياة المسيحية ثم يرتدون نعلم جميعا أن هناك الكثير من الناس الذين 

في هذا  يتعامل مع األمريحدث و ذلك ن فهو يعرف أالكاتب. هذا  هو إلى حد بعيد في ذهن اإلنسانمن 
، لمسيحشريكا لأن الشخص كان حقا ليس ه تفسير ، كن عندما يحدث ذلكمن الحدوث. ول منعهالنص وكيفية 

 إذن ،لم نفعل ذلك وإن، المسيح فقد صرنا شركاء، تمسكنا بالثقة للمسيح. إن احقيقيشريكا  لم يكن مطلقالكنه 
 المسيح. شركاء نكن قد صرنالم  نحن

 مكانتك فقدانليس وسيلة للحماية من ، هللاثقتكم في بوالتمسك ، والرجاء اإليمانمثابرة في ال ،وبعبارة أخرى 
وذلك ألنها ، ُتفقدال يمكن أبدا أن وهذه المكانة المسيح.  مكانة في لكبل هو وسيلة إلظهار أن ، في المسيح

له أولئك الذين هم  أن يحفظ( 19-17 :6قسم )عبرانيين قد وعد بعهد و وألن المسيح ، المجانيةنعمة هللا ب لك
في أنني قدمت بها صالة أذكر وثقتي ليس قرارا أو  يضمان، (. وبعبارة أخرى 21-20، 5 :13)عبرانيين 

َأنَّ الَِّذي ": ثقتي هيفي المستقبل.  يحفظني بالرجاء فيهوقوة هللا أن  أمانةهو  وثقتي يضمانبل ، الماضي
[ اْبَتَدَأ ِفيُكْم   (.6 :1" )فيلبي اْلَمِسيِح.َعَماًل َصاِلًحا ُيَكمِ ُل ِإَلى َيْوِم َيُسوَع ]فيَّ

 مؤمنا قط؟لم تكن  ترتد عن هللا" إنن "كيف يمكن أ

أبدا  لم نكن يعني أننا برجائنا وثقتنا التمسكفشلنا في كان  إن، حسنا: اآلن هذا يثير تساؤالت عدة. واحد هو
 ؟12في اآلية فعما نرتد ، المسيح شركاءحقا 

يٌر ِبَعَدِم ِإيَماٍن ِفي االْرِتَداِد  ُاْنُظُروا َأيَُّها اإِلْخَوُة َأْن الَ  .]أو االبتعاد[ َيُكوَن ِفي َأَحِدُكْم َقْلٌب ِشرِ   َعِن هللِا اْلَحيِ 
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 هللا؟ ننتمي إلى لم نكن حقا ارتدادا أو ابتعاد عن هللا إنأن يكون هناك يمكن معنى  بأي

عن  ولكنه ليس ارتدادا الخطيبةعن  هناك ابتعادا حقيقيا ومؤلماكون يمكن أن يجواب واحد بسيط هو أنه 
-7سرائيل في اآليات ب إشعمقدمة في مثال أن نفكر في هذا الكاتب يريد منا التي لطريقة ا زوجة. أعتقد أن

مع ذلك قسوا قلوبهم و ، "أَْبَصُروا أَْعَماِلي َأْرَبِعيَن َسَنةً أن الشعب " 9فهو يشير في اآلية (. 95)= مزمور  11
ويظهر لهم  البحر األحمر يشق هللا رأوا قد ،(. وبعبارة أخرى 10 وضلوا في قلوبهم )اآلية، (8 ضد هللا )اآلية

، والمن والسلوى من السماء، ةر من مصر. كانوا قد رأوه يعطي الماء من الصخ لخالصهمعظيمة رحمة 
. ولكن في تمردهمالرفق بهم و ، بها جيدة للعيش شرائعو ، والنجاة من األعداء، والنار سحاب يوالتوجيه بعمود

 اأصنامصنعوا و ، مصر إلى أرادوا أن يرجعوافي هللا.  عن الرجاء واتوقفو  قسوا قلوبهمعلى الرغم من كل هذا 
 ".االْرِتَداِد َعِن هللِا اْلَحي ِ " ـالكاتب ب وتذمروا. هذا هو ما يقصده

هللا  بإعالن وار ينستُ روحه وصالحه. لقد اوا من قوته واستفاد ة. كانوا قد ذاقواعظيمال أعمال هللا في لقد ُاجتيحوا
مع بعض الناس في أوقات العهد الجديد. األمر . هكذا كان قد ارتدواعلى األرض. و  شعبمن أي  أكثر

 قوة لقد ذاقوا. 4 :2عبرايين عجائب المذكورة في اليات و باآلهؤالء الناس ُاجتيحوا قد اليوم. ل األمروهكذا 
في من عمل الروح القدس في وسطهم و  مقاييس اختبرواشعب محب و  إلى اتشكلو  الدهر اآلتي. كانوا قد

وربما ، الوعظ إلى واواستمع من العشاء الرباني اكلواقد اعتمدوا و كانوا نجيل. و نور اإل اتهم. كانوا قد لمحواحي
 بعض األعمال الرائعة.قد هم أنفسهم قد صنعوا 

 وبدأوا يضعوا، اليد العليالعدم اإليمان  يرقلب الشر كان للو ، قلوبهم قسوا، كما هو الحال مع إسرائيل، ولكن
قول قد ُاحيط بهم. وتالخير كل  ارتدوا عنوعلى مر الزمن ، في أشياء أخرى بدال من المسيح رجائهم

والقوة لبعض مقاييس االستنارة  شركاءالمسيح". كانوا  يروا شركاء"لم يص هو أنهم التفسير هذان العبرانيين أ
من في حين تم خنق اآلخرين ، الزرع فجفلهذا  أصل( لم يكن هناك لكن )استخداما لكلمات المسيحو ، والفرح
 (.14-13: 8)لوقا  ولذتها الحياة وغناها هذههموم 

وامتياز ، كلمته ونور، شعبهومحبة  ،من عمل هللا تقتربا كعن هللا لدرجة أن أن ترتديمكنك ، وبعبارة أخرى 
لشمس والمطر. ل واإلعالن اليومي عنايته بركاتو ، معجزات روحهمواهب و و ، لمثالهوالقوة المعنوية ، لصالةا
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ألن يسوع المسيح نفسه ليس ، عدم اإليمانفي ُتفقد و ، بعمق بهم وتتأثر، هذه األشياء تتذوق فمن الممكن أن 
 .ومجازاتكثقتك و  ورجائكقلبك بهجة 

 ،23-21 :7قال في متى ، كاذبة. على سبيل المثالال الثقةمن  ليحذر مرارا وتكراراهذه األمور  المسيحم عل  

َماَواِت. َبِل الَِّذي َيْفَعُل ِإَراَدَة َأِبي الَّ  ! َيْدُخُل َمَلُكوَت السَّ ، َياَربُّ َماَواِت. َلْيَس ُكلُّ َمْن َيُقوُل ِلي: َياَربُّ ِذي ِفي السَّ
 ، ! َأَلْيَس ِباْسِمَك َتَنبَّْأَنا، َوِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَياِطيَن، َوِباْسِمَك َكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي ذِلَك اْلَيْوِم: َياَربُّ َياَربُّ

 ْثِم!َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيَرًة؟ َفِحيَنِئٍذ ُأَصرِ ُح َلُهْم: ِإنِ ي َلْم أَْعِرْفُكْم َقطُّ! اْذَهُبوا َعنِ ي َيا َفاِعِلي اإلِ 

المسيح.  شركاءأو أننا ، ناالمسيح قد عرفأن  المسيح ال يبرهنزات باسم المعج وصنع، طرد الشياطينو ، التنبأ
 المسيحهو أن  دليل "كونك معروف" من قبل المسيح. لم يتغير قاس قلبأن نفعل هذه األشياء ب فمن الممكن

التي ة الداخلي الحقيقة (. هذه هي26-25 :11، 24 :10)عبرانيين  ومجازاتنا، وكنزنا، ناوثقت، رجائناهو 
 حول حياتنا.ت

: المسيح؟ والجواب هو إن لم تكن أبدا شريكا، أو االبتعاد عن هللا االرتدادكيف يمكنك : األولسؤال الهذا 
ه. وهكذا هناك طرق الرجاء فيه ومحبتو  فيههناك العديد من الطرق للمشاركة في القرب من هللا دون الثقة 

 لمسيح نفسه.شريكا لتكون أبدا المسيح من دون أن عن عديدة لتحويل 

 ؟من ضماننا األبدي نا أن نتأكدكيف يمكن

؟ اآليات ضماننا األبديماذا سنفعل؟ وكيف يمكننا معرفة والتمتع والتأكد من : وبالتالي فإن السؤال الثاني هو
 واحدة أكثر عمومية وأخرى أكثر تحديدا.: إجابتين تقدم 13و 12

يٌر ِبَعَدِم ِإيَماٍن ِفي ": 12عامة في اآلية الجابة اإلأوال  ُاْنُظُروا َأيَُّها اإِلْخَوُة َأْن اَل َيُكوَن ِفي َأَحِدُكْم َقْلٌب ِشرِ 
. ال يمكن ، !" أو "انظروا!" وبعبارة أخرى احذروا!" أو "انتبهوا" " اإلجابة العامة هياالْرِتَداِد َعِن هللِا اْلَحيِ 

امتحنوا ، 5 :13كورنثوس  2في  بولس. كما يقول إليهنظر بك. االتغافل عن حالة قلأو  التساهل أو الالمباالة
اْجَتِهُدوا َأيَُّها اإِلْخَوُة َأْن " 10 :1 بطرس 2الذي قال في  مثل بطرس. أو اإليمانفي  هل أنتملمعرفة  أنفسكم

 ه. مسلما بأمرا على أنها  اإليماني مثابرتكم ف تعاملف و " فال تنحدر أوتنجر َتْجَعُلوا َدْعَوَتُكْم َواْخِتَياَرُكْم َثاِبَتْيِن.
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. أخرى  كنوزبعلى نفسك كل يوم لسرقة إيمانك واستبدال المسيح  احربتشن بديلة الجميع أنواع العواطف 
َفْوَق ُكلِ  َتَحفٍُّظ اْحَفْظ َقْلَبَك، أَلنَّ ِمْنُه " 23 :4أمثال تقول على قلبك. كما  كن جادا! كن رقيبا! انتبه! احترس
 !انظروا. 12اآلية " هذه هي إجابة اْلَحَياِة. َمَخاِرجَ 

 يقظا كون لماذا يجب أن أخذ حذري وأ، كذلك وأعتقد أنني، للمسيح احقيقيشريكا أنا  إن، "حسنا: قد يقول قائل
مكانتي في المسيح؟" أعتقد أن السؤال خسر وال يمكن أن أ مضمونا إلى األبدنني أ في حين أنك قلت، جدا

 إلىمختاريه لوصول ليس صحيحا. فإنه يفترض أن طريق هللا  أنهالعهد الجديد يقول عنه شيئا  يفترض
في إنجيل  المسيح. ولكن في الواقع يقول متقن للوسائطذاتي واستخدام هو بدون يقظة وسهر وتقييم السماء 

َتِهُدوا" 24 :13لوقا  يِ ِق، َفِإنِ ي َأُقو  اج  ُل َلُكْم: ِإنَّ َكِثيِريَن َسَيْطُلُبوَن َأْن َيْدُخُلوا َواَل َأْن َتْدُخُلوا ِمَن اْلَباِب الضَّ
َهُروا" " ويقول بطرس.َيْقِدُرونَ  ُحوا َواس   1" ). أَلنَّ ِإْبِليَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْلَتِمًسا َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو.ُاص 

، قلوبهم وساهرين علىأن يكونوا يقظين  يجبال  أن المسيحيين الحقيقيين ليست(. الحقيقة هي 8 :5بطرس 
 قلبك. وساهرا علىمسيحيا حقيقيا إذا ما كنت متيقظا  أنكولكن يمكنك أن تعرف 

في جناح هؤالء الذين تعمدوا وسار  إنهموضعهم. أن يقلقوا على بحاجة  المتعجرفين الذينالمسيحيين  إنه
 يحسبوهأو  المسيح ون حبولكن ال ي، الكنيسة إلىوجاء  اشتركوا على مائدة الربصالة و  الكنيسة أو صلوا

ِلَي اْلَحَياَة ِهَي اْلَمِسيُح َواْلَمْوُت " القول همويمكن، رؤيته إلى ون تطلعوي، يضعون رجائهم فيهأو كنزهم الغالي 
، الناس هؤالء(. 19 :29)انظر تثنية  بعدم األمانالشعور  إلىيحتاجون و  ون بأنفسهم" هؤالء واثقُهَو ِرْبٌح.

أن  ويفترضون خالصهم مثل التطعيم. فقد حصلوا على التطعيم منذ سنوات  يتعاملون مع، وغالبا في الكنيسة
"حصلت على تلقيح ضد : . يقولون عدم اإليمان حولهمأخطار يالحظوا ن كل شيء على ما يرام دون أ

مسألة يقظة  السماء ليس إلى فالوصولالجحيم عندما كان عمري ثمانية أيام عمره أو ست سنوات". وهكذا 
هؤالء حدث. قد مجرد مسألة التأكد من أن التلقيح  وإنما. قاسي وغير مؤمنقلوبهم من أن يصبح منع على 

 في خطر كبير.هم أولئك الذين 

. احترس من عدم اإليمانقلبك.  إلى انظر: األبدي ضماننا متأكيدن منكيفية البقاء ل ىاألول هذه هي اإلجابة
 متنافسة.أن تكون متيقظا للحفاظ على ثقتك ورجائك في المسيح ضد كل كنوز ، وهذا يعني
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َأْنُفَسُكْم ُكلَّ َيْوٍم، َما َداَم اْلَوْقُت ُيْدَعى اْلَيْوَم، [ شجعوا]أو َبْل ِعُظوا ": 13أكثر تحديدا في اآلية  ةالثاني اإلجابة
ى َأَحٌد ِمْنُكْم ِبُغُروِر اْلَخِطيَّ   ة هي أن الضمان األبدي هو مشروع الجماعة. ماذاالثاني " اإلجابةِة.ِلَكْي اَل ُيَقسَّ

يٌر ِبَعَدِم ِإيَمانٍ "الـ بيت لحم لتجنب  كنيسة نفعل في التي تغرينا كل يوم  بغرور الخطايا نتقسى" وأال َقْلٌب ِشرِ 
 ؟يكون المسيح كنزنامما  لكي نكنزهم أكثر

ير  ِبَعَدِم ِإيَمان   َقل ب  "الـ  على تجنبللكنيسة  تساعدناكيف   ؟"ِشرِّ

الكنيسة  لبعضنا البعض. وما هو الشيء الرئيسي الذي تصنعهالكنيسة نكون أننا يجب أن  اإلجابة هي
ة. أو لوضعها بشكل بإغراءات الخطينخدع نتحدث مع بعضها البعض بطرق  تساعدنا ال نلبعضنا البعض؟ 

. أخركل شيء  فوق لمسيح العليا لقيمة بال اإليمانقلوب لنا  تجعلطرق نتحدث لبعضنا البعض ب، إيجابي
حقيقة وقيمة المسيح.  إلىالناس  توجهكلمات بالنطق ب، البعض بعضنا إيمانمن أجل الحفاظ على  نجاهد

الفشل في االتكال على المسيح يعني عدم اإليمان . بعدم إيمان يرالشر  االحتراس من القلبطريقة هذه هي 
 لماذا يجب أن يكون سباب إظهار للناس األ يعني لإليمانبعضنا البعض  مساعدة ذال. كنزك األعظم باعتباره

 أكثر من أي شيء آخر. ومحبته االشتياق للمسيح والثقة فيه

 ي والجماعي،الفرديقظة على المستوي هللا أن تكون الحياة المسيحية حياة  قد عينلماذا  اتفسير نجد هنا  تماما
قة في العيش في الحياة ن هذه الطري. التفسير هو أيكون مشروع الجماعة للضمان األبدي أن لماذا خططو 

المسيح قد يكون  إذن، األبدي مثل التلقيح . إن كان الضمانتفاعلنامركز كل جعل مجد المسيح المسيحية ت
 ليس األمر كذلك إننا. ولكن مثلما ننسى تطعيمات، ُينسى يمكن أنولكن بعد ، التطعيمفي يوم من ُأكرم 

هي عظات تبني  ةفيها أسلحة النصر حيث  عدم اإليمانمعركة يومية ضد على األبدي  تمل الضمانشا
أن لنا ال بد كان  فوق كل شيء أخر. إنوعظمة المسيح وقيمة المسيح جدير بالثقة المسيح  عن كون  اإليمان

رصد له الكثير يُ  إذن فهو، نثق فيه جميعا نظل ناتأكد من أنننتكلم بهذه الطريقة لبعضهم البعض كل يوم لل
األبدي  يكون الضمانأن عين هللا ودائما مركز االهتمام. هكذا دائما يتم الحديث عنه  فهويوما بعد يوم. 

كنز في  أعظم باعتباره به يومياحتفل يُ ولكن ، مثل التطعيم أن يكون ابنه منسياألنه ال يريد  الجماعة مشروع
 الكون.
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أحاول القيام بذلك في أنا هنا.  المشهدن هناك شيئا أكثر من الوعظ في أ 13و 12يتضح من اآليات اآلن 
. لكن هذا النص يقول شيئين أكثر من بعدم إيمان يرشر قلب  أسبوعيا أال يكون لديكم أشجعكم - وعظي
وع. وليس مرة واحدة فقط في األسب، "ُكلَّ َيْومٍ يحدث "البد وأن  الوعظهو أن هذا و ( 13اآلية )في  األولذلك. 

وليس ، البعض أن تصنعوا ذلك بعضكم، أي، (13" )اآلية َأْنُفَسُكمْ واآلخر هو أنه ينبغي القيام به من قبل "
 واعظ.المن  مجرد الحصول عليه

القناعة هي  هذه، كمخالصو اإليمان، لمثابرتكم في خدمة بعضكم البعض تعد أمرا هامة جدا أن ، هذه القناعة
بيت لحم. كنيسة صغيرة في خريف هذا العام في ال البدأ في خدمة المجموعات السبب في أن الشيوخ قد قرروا

 اإليمان المشترك أن تشجع هذا النوع من جهادأنه ليس هناك طريقة أفضل في كنيسة بهذا الحجم  إننا نؤمن
السبب في بداية سبتمبر  لهذاأكبر لمجموعات صغيرة والعمل من أجل مشاركة واسعة.  من إعطاء مكانة

للتواصل مع بعضنا البعض ربعاء يوم األحد لمجموعات صغيرة وستكرس كل ليلة يوم األكل ليلة يخصص س
يصنعه  عما اإليمان ومخبرين بقصص تبني، معا ككنيسة متعبدين، طعامحول مائدة سبوع في منتصف األ

أي واحد منا قلب في  والكبار لئال يكون هناك، والشباب، كلمة هللا ألطفالنا معلمينو ، هللا في المجموعات
 عن هللا الحي. االرتداد إلىيقودنا بعدم إيمان 

مجموعات صغيرة من خالل  في البدء( 1 -هذه التحركات  لكل من إمكانية الخدمةأشعر بسعادة غامرة إزاء 
التي  الخدمةكثير من الجماعات أكثر وأكثر مثل فرق يصبح متاحة على أمل أن يوم األحد جعل كل ليلة 

قصص عن قوة و ، وتعليم، عبادةو ، للشركةربعاء نموذج مساء يوم األ (2وأيضا ، البعض كل يوم عضهاتعظ ب
 .هللا الحاضرة

ما إذا كانت  ون تفكر  وأنتممن الكتاب المقدس على محمل الجد  نصهذا ال حثكم من كل قلبي أن تأخذواوأ
مجموعة صغيرة من في  ظمةتاالجتماعات المنبكم  أال تأتيهذا النمط من الحياة المسيحية.  تمث ل محياتك

بيئة من اليقين واألمان أكثر  ، إلىبعضهم البعض إيمانمن أجل  الجهادالذين عقدوا العزم على ، المؤمنين
 .د أن هذا هو ما يدعونا هللا إليهفي العالم؟ أعتق وخدمة لشهادة شجاعة تطلقكو  ،قد عرفتهشيء  من أي


