
الانتعاش الذاتي

الكاتب: دعوة للجميع

كتبت كاترين كهلر

  

) َواْنُظْر إْن َكاَن ِفَيّ َطِريُق ُسوٍء، َواْهِدِني الَطِّريَق الَأَبِدَيّ".َتَفَحّْصِني َيا اللُه َواْعِرْف َقْلِبي. اْمَتِحِنّي َواْعِرْف َأْفَكاِري "
مز139:23-24)

  

  ، الاعتراف أذا"الاقرار"" هو الاعتراف الاعتراف بالخطيئة هام لحياة الشركة مع الله و الحياة وسط شعب الله. المعنى الأصلي لكلمة " 
هو اقرار امام الله بخطاياك  .

  

إذا قمت بالنقر فوق المادة ذات الصلة أدناه، سوف تجد مجموعة من الأسئلة لمساعدتك على التفكير في مجالات حياتك التي تحتاج
إلى تغيير. وأنت تقرأ هذه الأسئلة و تقر بالخطيئة، اعترف في التو إلى الله. ثم اطلب منه ان يغفر خطاياك و يطهرك من كل أثم .

      

  

َولِكْن، ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا، َفُهَو َجِديٌر ِبالِثَّقِة َوَعاِدٌل، َيْغِفُر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطِهُّرَنا ِمْن ُكِلّ ِإْثٍم" (1يو9:1) "

  

تأكد من أنك تعترف بجميع خطاياك امام الله  . تسطيع ان تعترف "يا رب ، لم تكن اول اهتماماتي "  أو "لقد أهملت وصاياك و صلاتي "
أو " لم أكن صبورا مع زوجتي هذا الصباح . " لا تحاول ايجاد عذرا لخطيئة من أي نوع في حياتك.

  

" َمْن َيْكُتُم آَثاَمُه َلا ُيْفِلُح، َوَمْن َيْعَتِرُف ِبَها َوُيْقِلُع َعْنَها َيْحَظى ِبالَرّْحَمِة " ( امثال 13:28)
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ربما ترغب في كتابة الخطايا المحددة التي تتبادر إلى الذهن وأنت تقرأ الأسئلة. ثم عند الانتهاء من الاعتراف ، مزق الورق الى اجزاء و
أرميها بعيدا  كتذكار لغفران  الله كل أثم "(1يو9:1) تلذذ بالوعد الذى جاء في مزمور 12:103 " َكُبْعِد اْلَمْشِرِق َعِن اْلَمْغِرِب َأْبَعَد َعَنّا

َمَعاِصَيَنا "

  

الحياة الجديدة تبدأ من اليوم - إذا كنت ترغب في ذلك. أبدا اليوم.

  

ايها الاب ، أنت قدوس و تريد ان يعيش الجميع حياة القداسة . أنت تعلم يا رب، نحن في كثير من الأحيان نبرر تصرفاتنا و مواقفنا.
اسالك أيها الاب ، كل شخص يقرأ هذا ، يخصص وقت للإجابة على الاسئلة ، افتح القلب والعين لكل ما لا يرضيك يا الهى ، لنعترف

بخطايانا و آثامنا امامك بقوة و معونة الروح القدس . آمين

  

  

هل أخذت فرصة للصلاة من اجل قبول المسيح و الامتلاء بالروح القدس ؟

  

  

http://www.thoughts-about-god.com/
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