الجحيم حقيقية ،لقد ذىبت الى ىناك!
ىذه شيادة فتاة تبمغ من العمر  15عاما ترعرعت في عائمة مسيحية  .انجرفت مؤخ ار
في طريي خطط ،لتجد ننسيا فريسة المخدرات ،والموت ،واُا رسمت الى الجحيم  .لحسن
الحظ لقد أعطيت فرصة أخرى ومُايمة لمعودة وتحذير المنقود ين والمُارتدين والناترين
في رسالة عاجمة .

(مطخوذة من وعظة)
ليبارككم الرب اخوتي واخواتي ،اود منكم ان تنتحوا كتابكم المقدس عمى يوئيل 28 :2

" ويكون بعد ذلك انّي أسكب روحي عمى كل بشر ،فيتنبط بنوكم وبناتكم ،ويحمم شيوخكم احالما ،ويرى شبابكم رؤى "
اسمي جينينر بيريز وعمري  15سنة .من الصعب لمراىقة مثمي أن تاتي اليكم وتعترف بخطيئتيا  .لكن بمعونة الروح

القدس ،سوف يساعدني ،ويعطيني القوة التي احتاج  .اوال اود القول ان ىذا االختبار ىو لشرف ومجد ربي يسوع المسيح .
ال اريد أن اتحدث عن مذىب او عقيدة وال حتى ان اعمل عقيدة جديدة ،أريد فقط ان اخبركم بما رأيت وسمعت واحسست .

أود ان اخبركم قميال عن عائمتي  .والداي مسيحيان ،عمّماني دائما تعاليم جيدة ،وطريي الرب يسوع  .اصبحت مسيحية
حقيقية قبل  3سنوات ،عندما قبمت الرب يسوع مخمص لحياتي مع االخ نيكي كروز  .سرت في طريي الرب لمدة سنتان،
لكن عندما بدأت في المرحمة الثانوية المدرسية ،اصبحت متمردة وحدت عن طريي الرب

 .تمردت عمى اىمي واصبحت

اتعاطى المخدرات .لقد عممني اصدقائي كيف اقوم بذلك .
اعتقدت اني كنت مسيحية حقيقية وبذلك استطيع ان اجعل اصدقائي مسيحيين ايضا  .لكن عمى العكس فقد قادوني الى
العالم .لقد تمردت عمى والداي لكنيم اعتقدوا ان ىذا شيء طبيعي بسبب مرحمة المراىقة  .لكن في الحقيقة كان ذلك تاثير
في ارواح شريرة ،كان ىذا عندما تمردت عمى وا لداي .كانا صارمان معي ،لم يجعالني ابدا اذىب اي
المخدرات .دخمت َّ
عمي ان اعمل ما اريد سرقة او من وراء ظيرىما  .كنت ال اذىب
مكان ،وال حتى قضاء ليمة في منزل احد اصدقائي .كان ّ
الى المدرسة  .حتى وان ذىبت اذىب بصعوبة النو شيء عمي القيام بو  .وصمت الى مرحمة االدمان ،لكن الرب حررني
من كل ىذا .فكم ا قمت :لقد كنت مسيحية.
لقد بدأ اختباري في  2ايار  .1997كان عندي صديي عادي ،ليس مقرب مني وقد كان يعرف ذلك .اعتقدت اني احاول
التعرف اليو اكثر لكن في الحقيقة لم اكن اعرف حقا من ىو  .ذات ليمية ،اتصل بي وسالني ان كنت اود الذىاب الى
قمت ليما اني اريد البقاء في المنزل
مكان ما .لم يكونا والداي في المنزل  .لقد كانا في اجتماع صالة مثل كل يوم جمعة ُ .ا
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الني اشعر بالمرض  .كذلك كنت غاضبة منيما الن ني خططت تمك الميمة ان اخرج مع صديي اخر لكنيما رفضا  .لذا

طمبت منيما البقاء في المنزل وسمحا لي  .عندما ذىبا الى اجتماع الصال ة اتصل بي صديقي وقال لي  ":لماذا ال نذه ب
قمت
الى مكان ما؟"
فكرت في ننسي ":ال اريد ان اكون غير مطيعة لوالداي ،لكن اذا خرجت خمسة لن يعمما ابدا " وىذا ما ُا
ُا
بو.

اتصمت ب صديقي
في تمك الميمة عندما وصل والداي ال ى المنزل وذىبا لمنوم ،كنت مستعدة تماما لمتسمل من المنزل،
ُا

قمت لو ان ال يمر بجانب المنزل النو قد يوقظ والداي وينسد االمر
وطمبت منو ان ينتظرني عمى حافة الطريي ُ .ا

 .لذا

وضعت بعض الوسادات اسنل الغطاء وتسمقت خارج النافذة  .انا اسكن في منزل مكون من طابقين ،كل نوافذ المنزل مثبتة

بمسامير اال نوافذ غرفتي الن والداي كان ا يثقان بي كثي ار  .استغميت ثقتيما بي  .بما انني اسكن في الطابي الثاني من
المنزل ،كان عمى ان اقنز من فوي الى االرض  .كان الرب قد خطط لكل شيء النو كان من الممكن ان اكسر قدمي
وبذلك لن اقوم بما خطط اهلل لي .

مشيت عبر الشارع اذ بصديقي ىناك  .عندما نظرت الى السيارة وجدت  3شباب و فتاة  .فكرت في ننسي  " :لن اقوم باي
شيء ،ساتناول المخدرات والكحول فقط " .لكن بما ان ىناك  3شباب و فتاة ربما يستغمونني لكن بالرغم من ذلك ركبت
السيارة وغادرنا المكان  .عندما تحدثت في الياتف مع صديقي قبل ذلك قال لي ا ننا سنذىب في جولة حول المدينة فيط،
فقمت :موافقة ،سيكون ذلك مسميا " ،ليذا وافقت عمى الذىاب  .لم اعتقد ابدا انو سياخذني الى فندي صغير .
عندما وصمنا الى ىناك ،طمبوا منا النزول امام غرفة الغسيل التابعة لمنندي

 .اخبرونا ان ننتظر ىناك النيم ذاىبون

الحضار صديي اخر  .وافقت عمى البقاء لكنني الحظت انو م ذىبوا ليحجزوا غرفة في النندي  .عندما عادوا دخمنا جميعا
الغرفة .فقالوا لنا  " :ال تقمقوا ،ثقوا بنا ! لن نقوم باي عمل يضركم ،سننتظر صديي اخر ثم نغادر جميعا " .وثقت باصدقائي
اعتقادا مني انيم لن يقوموا باذيتي .لكن في الحقيقية لم اكن اعمم من كانوا اصدقائي .
في البداية كنا نتحدث فقط ،فقمت ليم  ":لماذا ال نحضر شيئا نشربو بينما ننتظر الصديي القادم ؟" فغادرنا انا وصديقي
الغرفة ،وذىبنا الى مطعم صغير مقابل النندي  .اشترينا ثالث عمب مشروبات غازية وعدنا الى الغرفة  .بدأوا يسكبون
المشروب في كؤوس  .لم يكن معيم اي حقيبة او شيء مشبوه يجعمني أعتقد انيم سيضعون شيئا ما في كطسي او يقومون
بعمل ما ضدي .كل شيء بدا طبيعي.
ذىبت الى الحمام لترتيب شعري وعمل اشياء خاصة بالبنات ،عدتيا بعدىا الى الغرفة ووجدت كاسي جاىزة لمتقديم
وضعت عمكة وفراولة في فمي وشربت ما اعتقدتو مشروب غازي .بعد ذلك ال اعرف ما حصل.
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.

عندما استطعت الرؤية ،شعرت بروحي تخرج من جسدي  .كنت في المستشنى ورايت الممرضات واالطباء حولي  .عندما
كنت خارج جسدي رايت جسدي ممدا عمى السرير  .عندما تنظر في المراة ترى انعكاسا لالشياء ،لكني لم ارى انعكاسا

التنت حولي ،رايت رجالن مرتديان مالبس حمراء ،قاال لي
لننسي ،رايت ننسي كما انا ممد دة عمى السرير .عندما
ُا
تعالي لطريقنا"  ،وامسك كل واحد بيد من يداي .

":

اخذاني الى مكان ما ،عندما نظرت أل عرف اين انا ،وجدت ننسي في السماء ! اول شيء رأيتو كان حائط كبير ضخم .
كان ابيض المون وممددا ال نياية لو .في وسط الحائط كان ىناك باب طويل ،لكنو كان مغمي .
 .تذكرت ذلك الن الحائط الذي رايتو كان

تحدث موسى في العيد القديم عن تابوت العيد ،ووصف شكمو وخصائصو

يشبيو .بجانب الباب كان ىناك كرسي كبير وعمى يمينو كرسي اخرى اصغر منو حجما

 .بدا وكانيما مصنوعان من

الذىب .عمى يميني كان هناك باب اسود كبير ،كانت ظممة حولو ،لكني عرفت انو باب من مقبضو  .كان باب بشع  .اما
عمى يساري فكانت ىناك الجنة ،يوجد فييا اشجار وسيل ماء كريستالي عذب وعشب  .كان مكان يبعث السالم واليدوء .
لكن لم يكن ىناك احد فيو.
نظرت فرأيت اآلب السماوي امامي ،لم استطع رؤية وجو ه بسبب مجده الذي كان عظيما مشعا ينير كل السماء  .مجده
جعل كل شيء منير  .لم يكن ىناك شمس وال قمر وال نجوم ،كان ىو النور  .لقد رايت جسده ،كان مع االبن ،كانا واحد
داخل االخر ،كانا معا ،تستطيع رؤية النصل بينيما لكنيما كانا واحد داخل االخر  .لقد كانا معا.
عمى يمينيم كان ىناك مالكان ،جبرائيل وميخائيل .لقد عرفت اسمائيما النيا كانت مكتوبة عمى جباىيم من ذىب.
عندما كنت امام اآلب السماوي شعرت باني قذرة ،سقطت عمى ركبتي وبكيت
باستطاعتي رؤية وجيي المالكين اال انني لم ارد ذلك بسبب العار الذي

 .كنت خجالنة من ننسي  .مع انو كان

شعرت بو  .وىكذا اراني الرب شريط فيمم عن

حياتي ،من البداية حتى االن  .قال لي ان الجزء االىم ىو حياتي واالعمال التي قمت بيا بعد الخالص  .قمت الصدقائي
اني مسيحية لكن حياتي كانت عكس ذلك .وقال لي اني كنت معدة لمذىاب لمجحيم .
جاء المالك جبرائيل وامسكني من يدي ،اخذي

الى ذلك الباب االسود البشع الذي لم ارد حتى ان انظر اليو

 .حاولت

ايقاف ننسي لكني كنت في الروح  .ودخمنا ذلك الباب حيث كانت ظممة كاحمة تعم المكان ،لم استطع حتى رؤية ننسي من
شدة الظممة  .ثم بدانا نسقط الى اسنل بسرعة عالية جدا  .وكمما نزلنا الى اسنل تزداد الح اررة بشدة .اغمقت عيني الني لم
ارد ان ارى اين كنا.
عندما توقننا فتحت عيني ،اذ بي اقف عمى شارع ضخم  .لم اعرف الى ان يقود ذ لك الشارع  .لكن اول شيء شعرت بو
كنت شديدة العطش  .بقيت طوال الوقت اقول لممالك  " :انا عطشانة ،انا عطشانة " لكن بدا كانو لم يسمعني
ىو العطشُ .ا
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حتى .بدات ابكي لكن سرعان ما تبخرت دموعي عندما وصمت الى وجنتي

 .كانت ىناك رائحة كبريت مثل االطارات

المشتعمة .حاولت اغالي انني لكن الوضع كان يزداد سوءا  .حواسي الخمسة كانت قوية جدا الني عندما كنت احاول
تغطية انني كنت اشم رائحة الكبريت اكثر  .كذلك الشعر القصير عمى ذراعي اختنى  .شعرت بالح اررة  .كان الجو حا ار
جدا.
عندما بدأت النظر حولي ،رايت اشخاص يتعذبون من ِق
ي بل الشياطين  .كان ىناك شابة تعاني الن الشيطان يعذب فييا .
كان بقطع راسيا ويطعنيا بالرمح الذي معو في كل مكان فييا  .لم ييتم ليا .فقد كان يطعنيا في عيونيا ،جسدىا ،رجلييا،
يداىا ثم ُايعيد راسيا الى جسدىا ويتابع الطعن  .كانت تصرخ صرخات عذاب اليمة.
ثم رأيت شيطان اخر يعذب شاب عمره بين  21و  23سنة .كان ىناك سمسمة في عني الشاب وكان يقف اما حنرة نار .
كان الشيطان يطعنو برمحو في كل مكان في جسمو  .ثم يمسك بشعره والسمسمة التي في عنيه ويمقي بو في حنرة النار .ثم
يثخرجو ويطعنو مرات اخرى وىكذا  .كان االمر مستم ار وكل مرة يخرج الشاب من النار كنت اسمع صرخاتو االليمة

.

حاولت تغطية اذناي كي ال اسمع الصوت النظيع لكن لم يجدي ننعا ،فحاسة السمع كانت قوية جدا .
نظرت الى شيطان اخر ،كان قبيح جدا ،الشيط انيين االخرين كانا قبيحان لكن ىذا كان االقبح  .كانت مالمحو مثل عدة
حيوانات مختمنة .ال استطيع حتى ان اصف ذلك بالكممات  .كان يتجول بين الناس ويخينيم  .كانوا يرتعبون خوفا منو.
ثم رايت شيطانا اخر ،كان ىذا الشيطان جميال جدا ،بدا وكانو مالك لكنو لم يكن كذلك  .ان الفري بين المالئكة والشياطين
ان المالئكة مطبوعة اسمائيم من ذىب عمى جباىيم.
بعد ذلك نظرت الى المالك جبرائيل ،كان ينظر الى اعمى  .اعتقدت انو ال يريد ان يرى عذاب الناس في الجحيم  .فكرت
في ننسي  " :لماذا ما زال ىنا؟ انا االن انتظر دوري في العذاب ؟" كنت عطشانة جدا  .فصرخت الى المالك وقمت  ":انا
عطشانة انا عطشانة" .سمعني ىذه المرة الني انزل نظره الي وقال  ":يريد الرب ان يعطيكي فرصة اخرى ".
شعرت فو ار بزوال العطش وااللم والعذاب عندما لنظ المالك ىذه الكممات  .شعرت بالسالم  .ثم امسكني المالك من يدي

وبدانا في االرتناع ،لكن فجطة سمعت احدا يناديني باسمي " جينينر ،ساعديني ،ساعديني " نظرت لالسنل الرى من كان

ينادي فمم استطع الن النار كانت تمتيم وجو ذلك الشخص  .بدا كانو صوت فتاة  ،استطعت رؤية يداىا فقط كانيا تطمب

مني المساعدة  .كنت ارغب جدا ان اساعدىا ،حاولت ذلك لكنني لم استطع الن يدي اخترقت يدىا  .اردت حقا مساعدتيا

لكنيا بدون امل بدون رجاء.

نظرت حولي بعدىا فرأيت اصدقائي المدرسيين .اشخاص اعرفيم واشخاص ال اعرفيم لكنيم بدوا مالوفين لي ،تالمت كثير

عندما رايت اصدقائي من المدرسة في الجحيم  .قمت في ننسي  ":ربما الشيادة الخاطئة التي اخذوىا عني ىي السبب ،فقد

كنت اقول اني مسيحية لكني لم اكن مسيحية حقيقية ،جعميم ذلك يرفضوا معرفة اهلل وكممتو  ،ربما انا من جمبيم ىنا " .ىذا
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ما اعتقدتو  .في الجحيم ليس ىناك وقت ،ال ماضي وال حاضر وال مستقبل ،كل شيء كما ىو ،مصيرىم جينم  .لكن كما
قمت من البداية ال اريد ان اضيف اي شيء فانا اقول فقط ما رايت  .االشخاص الذين رايتيم في الجحيم ما زالوا عمى قيد

الحياة االن.

ثم أخذني المالك الى حضرة االب السماوي  .عندما وقنت امامو سقطت عمى ركبتي باكية بشدة ،لم استطيع النظر الى

وجيو بسب العار الذي شعرت بو .لكن الرب قال بصوتو ا لحمو العذب " انا أحبك " مثمما يحبكم انتم ايضا الذين تقرؤن ىذا

االختبار .قاليا مباشرة الي .قال ايضا انو غنر لي كل خطاياي وسامحني عمى كل شيء .

الي اهلل واراني اشياء كثيرة ،اراني العالم واالرض  .كان ىناك شيء ناعم يحيط بالكرة االرضية مثل طبقة االوزون،
نظر ّ
وكان يح يط بالعالم ايضا ،كان شيء ناعم جدا لدرجة اني اردت لمسو  .ادركت بعدىا ان ىذا ىو الروح القدس النو
عمدني ،وبدات اتكمم السنة جديدة .

في ىذا الوقت ،نظرت واذا بارواح شريرة كث يرة تخرج مني ،فعندما كنت اتعاطى المخدرات

واثمل ،كانت االبواب تنتح

في  .كانت تعذبني  .لم اكن اتصرف عمى طبيعتي فقد كانت االرواح الشريرة تؤثر عمى تصرفاتي .
لالرواح الشريرة لتدخل ّ
كممة اهلل تقول عندما يتنقى االنسان ويعيش بحسب الكممة فان الروح الشرير يحاول الرجوع الى تمك الننس ومعو  7ارواح

تنقيت عندما قبمت الرب مخمص لحياتي  .لقد رايت تمك االر واح تخرج مني عندما تعمدت بالروح القدس ،كل
اخرى .لقد ّ
اعدىم كميم  .لكن اهلل غسمني وطيرني من كل ىذه
روح معو  ،7وكل واحد من السبعة معو  7وىكذا ،لم استطع ان ّ
االرواح الشريرة .

لقد اراني اهلل المستقبل  .رايت االمور والتغيرات التي ستحدث عمى االرض  .الرؤية التي رايتيا كانت من

االختطاف .لم ارى االختطاف لكني رايت االشياء التي ستحدث قبل االختطاف

االن وحتى

 .كل يوم نقترب كثير الن االختطاف

قريب جدا .يجب ان تختبر ننسك وحياتك ،اسال ننسك  ":ىل انا مستعد ان اذىب مع الرب "؟ لقد اراني الرب كل ىذا لكنو

جرب الرب لذلك لن اقول شيئا ،لكنني احذركم
قال لي ان ال اخبر احدا بذلك ،بل انتظر ال ن النياية قريبة  .ال اريد ان اُا ّ
فاالختطاف قريب.

قرات يوئيل  ،28 :2ىذه واحدة من النبوءات االخيرة التي لم تتحقي بعد ،كل النبوءات االخرى تحققت  .وانا اخبركم االن

انيا تتحقي في ىذا الوقت  .كثير من الشباب والشابات يبشرون بكممة اهلل ،ان ابميس يحاول عمل جنود لو من ىؤالء

الشبان لكن اهلل اقوى  .اذا قبمت الرب من كل قمبك وامن بو ومستعد لخدمتو ،اعمم انو سيعطيك القوة لتيزم ابميس  .لذلك
يمكنك ان تبشر بكممتو المقدسة في العالم  ،تماما كما اوصانا في الكتاب المقدس .

لقد قال لي الرب انو س يرسمني في ميمة ،وىذه الميمة ىي ان اخبر الشبان والشابات عن رؤيتي  .حتى لو لم ارد ذلك
وعمي ان اطيعيا واننذىا .وسوف اقوم بذلك .
فيذه وصيتو
ّ
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عندما عادت روحي الى جسدي ،استيقظت فوجدت ننسي في المستشنى  .كانت االبر مغروزة في يداي وجياز فحص
القمب يعمل واالنابيب في جسدي .بعد قميل دخل عندي والداي فبدأت بالبكاء  .كانا غاضبان جدا لكن الرب قال لي أن
اقول ليما كل شيء وىكذا فعمت.

عندما جاءت المم رضة قالت لي ان والداي كانا شديد ا القمي عمي ،فقد كان قمبي يتوقف عن النبض ثم ينبض بعد فترة،

تكرر ذلك ثالث مرات  .كنت افقد الوعي ثم استيقظ ثانية  .قالت لي انو في مرة من المرات لم استيقظ ابدا واعتقدوا اني
فارقت الحياة .لقد خرج زبد من فمي ،وكنت اتحدث بكممات لم ينيميا أحد .
في تمك الميمة ايضا كانت امي تحمم احالما سيئة  .لقد قام كمبي الذي ينام معي في الغرفة بالذىاب الى غرفة والداي

وامسك امي من يدىا وحاول ايقاظيا  .وعندما استيقظت وجاءت الى غرفتي رأت الوسادات التي وضعتيا فاعتقدت اني

نائمة .لذا عادت الى غرفتو ا .ثم رات الشرطة خارج المنزل فا يقظت والدي  .طمبوا منيم رجال الشرطة االتصال بقسم
الشرطة لمسؤال عني  .فوجدوا اني كنت مسممة في المستشنى  .في تمك الحظة قال ا لرب لوالدي ان ال يخاف او يقمي فكل
شيء في يديو ،لذلك لم يقمي والدي  .قضيت ثالثة ايام في المستشنى .

تحدثن الى المباحث واخبرونا ما جرى تمك الميمة  .قالوا ان النتاة االخرى التي كانت معنا كانت ىي االخرى
ا
بعد اسبوع
ممنوعة من الخروج تمك المميمة ،وعندما عمم والدىا انيا خرجت يلي وذىب لمبحث عنيا ولم يجدىا  .فاتصل بقسم الشرطة

وقاموا باخبار جميع دوريات الشرطة عن نوع سيارتيا  .فكان شرطي يعبر الشارع بحثا عن سيارة مستعممة لشرائيا وفجاة

وجد سيارة صديقتي فاتصل بالشرطة .

عندما ذىبت الشرطة لمتحقيي لم تجدنا بسرعة الننا كنا في الطابي الثاني اما السيارة فكانت في مكان اخر  .ارادت الشرطة
ان تنتش جميع غرف النندي بحثا عن مالك السيارة .
عندما قرع رجال الشرطة عمى باب غرفتنا ودخموا اختبا اصدقائي جميعا ،وجدوني رجال الشرطة ممقاة عمى االرض لكنيم

غادروا .اعتقد اصدقائي انيم لن يعودوا لكنيم في الحقيقية ذىبوا الحضار سيارة االسعاف  .فجاء شرطي اخر ليرى ماذا
كان يحدث ،فني المحظة التي فتح فييا الباب كان صديقي الذي تحدثت عنو من البداية والذي طمب مني الخروج عمى

وشك ان يغتصبني .لكن اهلل استخدم ىذا الشرطي النقاذي  .فمم يؤذني احد .اشكر الرب من كل قمبي على رحمتو .
لقد كان لصالة والداي لي حمايتيا ايضا  .اريد ان اقول لكم اييا االىل ،ال تتوقنوا عن الصالة البنائكم  .حتى اذا لم يسيروا
حسب الكتاب المقدس فال تستسمموا  .لم يستسممان والداي ابدا وانظروا الي االن ،انا اقف واعمّم كالم اهلل

الشبان والشابات ان يخ دموا الرب النيم حقا بحاجة اليو .

واطمب من

اريد ان اعطي رسالة لمشباب ،اريدكم ان تنكروا في اننسكم ،اختبروا اننسكم  .فكروا قميال :لماذا نيتم لما يقول الناس عنا؟
في ،اما االن فال اىتم ابدا لما يقولون  .فال احد سيكون معي عندما اقف اما م
كنت اقمي لما يقول الناس عني وينكرون ّ
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االب السماوي  .اتذكر عندما وقنت امام اهلل لم يكن احد بجانبي وال احد من اصدقائي وال عائمتي ،وال كنيستي ،وال
القسيس في الكنيسة ،كنت وحيدة وكان عمي ان ادافع عن ننسي  .امام الرب ال يمكني ان اكذب النو مقدس وطاىر .
وعندما كنت ىناك لم اشعر انني انتمي الى السماء ،الني كنت خاطئة جدا اما السماء مقدسة .
انا اخبركم اليوم ان لم تقبموا بعد يسوع المسيح كمخمص ،فاقبموه االن  .ىذا ىو اىم قرار تتخذه في حياتك  .انا ال اقول ذلك
الخينكم من السماء ،لكن ىناك رحمة ومحبة من االب االسماوي  .لقد ارسل ابنو الوحيد ليموت عنا  .لذلك كل قطرة دم
سنكت عمى الصميب يمكنيا ان تغنر خطاياكم  .اذا كنت تريد ان تقبل يسوع المسيح في حياتك فيذا اىم قرار في حياتك .
تعال لمرب ،ال تيتم لما يقول الناس عنك .
اذا تريد ان تخدم اهلل ،افعل ذلك من كل قمبك  .ال تعترف بشناىك فقط لكن اقبمو من كل قمبك وعقمك  .ال تقمقوا في اليوم
وال المستقبل ،النكم ال تعرفون متى تموتون .عمري  15سنة ولم اعتقد ابدا اني كنت ساموت في ىذا العمر .
لكن يجب ان تنكروا في ىذا ،حياتي ليست ممكي ،حياتك ليست ممكك .انا مقترض حياتي .فحياتنا ممك اهلل  .نحن ندمر
حياتنا عندما ال نسمع هلل ونذىب لمعالم وعمل اشياء ال عالم .العالم يعطي الكثير ،لكن اهلل يعطي اكثر  .العالم يقود الى
الموت والجحيم ،اما اهلل فنيو حياة ابدية .

االن ،اذا كنت تريد ان تقبل يسوع مخمص لحياتك ،احني راسك واغمي عينيك وصمي ىذه الصالة  " :اييا االب السماوي،
باسم يسوع المسيح اتي اليك ،في ىذه المحظة انا

اقبمك مخمص لحياتي ،اريدك ان تاتي لحياتي  .مثمما قالت االخت

اختبارىا عن الجحيم حيث كانت ىناك  .انا ال اريد ان اذىب الى ىناك  .اييا االب السماوي اسالك ان تغنر لي خطاياي
وتطيرني منيا كميا  .سامحني عمى كل شيء عممتو  .كل خطيئة مستترة انا اكشنيا لك  .ارجوك يا اليي سام حني .انا
اؤمن يا اليي الحي انك مت عمى الصميب وقمت من بين االموات  .انا اؤمن انك ستاتي الى قمبي وتممك عمى حياتي
وتكون في قمبي الى االبد  .سوف اق ار الكتاب المقدس واتعمي بكالمك يا رب  .سوف اذىب لمكنيسة الني اعرف انك موجود
ىناك .انت قمت اذا اجتمع اثنان او ثالثة باسمي اكون ىناك بينيم  .وانت ىناك اييا االب  .اييا االب السماوي اريد ان
اكون حيث انت ،باسم الرب يسوع المسيح اصمي  .امين"

اذا صميت ىذه الصالة ،اريد ان ارحب بك في المممكة السماوية

 .االن لديك اخوة واخوات حول العالم  .ىذا اىم قرار

اتخذتو في حياتك فال تقصرفيو وال تيممو .ال تتراجع وتعود الى العالم  .فالعالم يقود الى الموت ،لكن اهلل يعطي الحياة
االبدية .عيش كل لحظة كانو اخر يوم في حياتك  .اذا لمست ىذه الشيادة قمبك ،ارسميا الى اصدقائك ،ليقبموا الرب
مخمص لحياتيم .ال تدع الوقت ينوتك فربما تكون ىذه اخر فرصة .
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