
ماذا تسّمي 
الشخص الذي 

َيكِذب؟

ماذا ُتسّمي الشخص 
الذي َيسرق؟

حسنًا، مّرًة سرقت بعض الحلوى 
عندما كنت صغيراً.

هل َسرقت أي 
شيء في 

حياتك؟

لكن منذ قليل 
قلت لي إنك 

كاذب.

هل نظرت يومًا ما بشهوة إلى إمرأة؟

هذا ُيسّمى َتجديفًا. ”ال َتنُطق بإسم الّرب إلِهك باطًال، ألن 
الّرب ال ُيبِرئ َمن نطق باسِمِه باِطًال.“ (خروج ٢٠: ٧)

بحسب اعِترافك، أنت كاذب، سارق، ُمجّدف، وزاٍن في 
قلبك. وهذه فقط أربع من الوصايا العشر.

هل اسَتخَدمت يوما ما إسم اهللا 
في شتيمة؟

قال يسوع:
 ”إن كل َمن َينُظر 

إلى امرأة لَيشَتهَيها،
 فَقد َزنى بها ِفي 

قلِبه.“ 
(متى ٥: ٢٨)

كّذاب.

أكيد.
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إنتبه، يا غبي!

حسنًا، أنا َلست كامًال.

بالحقيقة، الوضع 
أسوأ من ذلك...

حسنًا... مقارنًة ببعض 
األشخاص، فأنا قّديس! 

صحيح، لكن المقياس هو قانون اهللا، وليس 
االشخاص اآلخرين.

وبعد ذلك نقوم بعرض ما تّم 
تسجيله على شاشة كبيرة 

لُيشاِهده كل أصدقائك وأسرتك.

َسَيكون ذلك ُمحِرجًا!

”اهللا يعرف خفّيات 
الَقلب.“ 

(مزمور ٤٤: ٢١)

الخطّية ليست فعل أشياء يجب علينا أّال 
نفعلها، بل أيضا عدم القيام بما علينا فعله.

”َفَمن َيعرف أن َيعَمل َحَسنًا وال َيعَمل، َفذلك 
خطيَّة له.“ (يعقوب ٤: ١٧)

هنالك المزيد...

لنفترض أنَّ بإمكاننا وضع جهاز 
في دماغك يقوم بتسجيل كل 

أفكارك الشخصّية ِلُمدة إسبوع...

سارق.

كّال.
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دعونا نلتقي السيد 
”آدمي“. إذا كان 
الناس الصالحون 

يذهبون إلى السماء 
فهو سيكون أّول 

إنسان يدخلها.

هل أنت إنسان صالح؟

اهللا يحّبك كثيرًا،
 فهو أرسل إبنه يسوع المسيح 

ليتأّلم ويموت عن خطاياك...

...ثم قام من 
بين األموات

 وغلب الموت!

فقط القاضي الفاسد قد 
يفعل هذا.  أّما القاضي 
العادل فسوف يقول...

إضافة إلى هذا، حتى لو 
أخطأت خمس مّرات في 

اليوم فقط...

... فسيكون ذلك ١,٨٢٥ خطّية في الّسنة! وإذا عشت لعمر 
السبعين، ستكون قد كسرت وصايا اهللا ١٢٧,٠٠٠ مرة!

ينونة األخيرة، عن كل  ال ُبدَّ ِمن أن تعطي حسابًا، في الدَّ
خطّية عملتها، عندما ”كل واحد مّنا سُيعطي عن نفسه 

حسابًا هللا.“ (رومية ١٤: ١٢)

أعلم أّنني دائمًا لكن أَلن ُيساِمَحني اهللا؟
أكسر القانون، لكن 

أَلن تسامحني؟

جّرب ذلك في 
المحكمة...

اهللا قاٍض مقّدس وعادل.

 إنه يكره الخطية!
ُب يسوع بأنَّ   لقد أنذر الرَّ
اهللا، في غضبه، سوف 

يلقي جميع الذين 
أخطأوا في النار األبدية 

حيث ”يكون البكاء 
وصرير األسنان“ 

(متى ١٣: ٤٢)

يوجد طريق واحد 
فقط...

إذا تطّوع شخص ِبال 
أيَّة خطية أن 

ل عنك العقاب،  يتحمَّ
فسوف تكون 

العدالة قد تّمت 
وعندئٍذ تستطيع أن 
تذهب ُحّرًا طليقًا!

العدالة تقضي بأّن عليك 
تحّمل قصاص جرائمك.

إذًا كيف ألي 
شخص أن 
يذهب إلى 
السماء؟

أ أ أ أ ..

ال يمكنك ان تكسب الحياة األبدية 
بمجهودك. إنها عطّية اهللا لكل من 

يتواضع ويأتي إلى الرّب يسوع. إرِجع إلى 
اهللا بتوبة حقيقية وآمن بالرّب يسوع 

المسيح من كل قلبك (أعمال ١٦: ٣١). 
وسوف يغفر لك خطاياك ويعطيك قلبًا 
جديدًا! ”إن كان أحد في المسيح فهو 
خليقة جديدة“ (٢ كورنثوس ٥: ١٧)

ثم واظب على قراءة الكتاب المقّدس، كلمة اهللا، وأِطعه. 
وإلتزم بكنيسة ُتعّلم الكتاب المقّدس لتساعدك في ُنمّوك 

ر اآلخرين باألخبار السارة! الروحي. وبشِّ

حسنا، إّنني أحاول أن 
أفعل ما هو صحيح.

هل حفظت 
الوصايا العشر؟

أحقًا؟ هل تمانع إذا ألقينا نظرة 
عليها؟

مم، حسنًا.

هل كذبت ولو مّرة في 
حياتك؟

نعم. ال يوجد 
أحد لم َيكِذب.

طبعاً.
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للمزید من المعلومات قم بزیارتنا على الموقع ادناه:
https://way.truth.life١ ٨ ٧ ٦


