
 

 مدرسة المسيح

 هللا مع الحياة أساسيات

 هللا؟ مع حقيقية عالقة أبدأ كيف  -  الثانيةالحلقة 

 

 المسيح بقبول -

 

ا ِ، أَْوالَدَ  ٌَِصٌُروا أَنْ  ُسْلَطانا   َفأَْعَطاُهمْ  َقبِلُوهُ الَِّذٌنَ  ُكل   َوأَمَّ  (1:41 )ٌوحنا ِباْسِمهِ  اْلُمْؤِمُنونَ  أَيِ  َّللاَّ

 

 المسيح: قبول معنى

 

   حياتي على ومخلص رب المسيح يكون ان -اوال:

 

 قراراتً. فً العلٌا الكلمة له تكون أن أقبل حٌاتً على سٌادته أقبل رب4

 (2: 24: )ٌو  «َوإِلَِهً َربًِّ ُتوَما4 أََجابَ » 

   (63 4: )أع «َوَمِسٌحا   َرّبا   أَْنُتمْ  َصلَْبُتُموهُ  الَِّذي َهَذا ٌَُسوعَ  َجَعلَ  َّللاَ  أَنَّ     »

 

 سطوتها ومن أجرتها، من وٌنجً الخطٌة ٌغفر الذي منقذ، أي ُمخلص 

 الخشبة على جسده فً خطٌتً حمل وأنه عنً نٌابً موت المسٌح موت قبول ٌعنً مخلص المسٌح قبول

 

ْومَ  ُكمُ لَ  ُولِدَ »  ٌَ ب   اْلَمِسٌحُ  ُهوَ  ُمَخلِّص   َداُودَ  َمِدٌَنةِ  ِفً اْل    (11 4: لو ) «الرَّ

 

ٌْسَ » ِرهِ  بِأََحد   َولَ ٌْ ٌْسَ  ألَنْ  اْلَخالَُص، َغ َماءِ  َتْحتَ  آَخرُ  اْسم   لَ ًَ  َقدْ  السَّ نَ  أُْعِط ٌْ ْنَبِغً ِبهِ   النَّاسِ   َب   (:1 44 )أع «َنْخلُصَ  أَنْ  ٌَ

 (2: 4: )غالطٌة «ألَْجلًِ َنْفَسهُ  َوأَْسلَمَ  أََحبَِّنً الَِّذي»

 

مُ  َهَكَذا ألَنَّهُ » َقدَّ َنا َملَُكوتِ  إِلَى ُدُخول   ِبِسَعة   لَُكمْ  ٌُ    (11 14 بط:) « اْلَمِسٌِح.. ٌَُسوعَ  َوُمَخلِِّصَنا َربِّ

 

ْعَمةِ  ِفً اْنُموا» َنا َمْعِرَفةِ  َوِفً النِّ  (12 64 بط:)  «اْلَمِسٌِح.. وعَ ٌَسُ  َوُمَخلِِّصَنا َربِّ

 

 

 

 

 

 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة

 



  التوبة -ثانيا:

 

 الذنب. ارتكاب على وندم أسف ٌصاحبه واالتجاه، الفكر تغٌٌر هً

 ألجله. وأعٌش .. معه ألعٌش أبً( إلى وأرجع )أقوم …َّللا إلى التحول تعنً المسٌح قبول فً والتوبة

 الخطٌة. عن التوبة معنى عن تختلف وهً

 

َماُن، َكَملَ  َقدْ » ِ، َملَُكوتُ  َواْقَتَربَ  الزَّ   (11 14 )مر «ِباإلِْنِجٌلِ  َوآِمُنوا َفُتوُبوا َّللاَّ

   

 (6 164 )لو «َتْهلُِكونَ  َكَذلِكَ  َفَجِمٌُعُكمْ  َتُتوُبوا لَمْ  إِنْ »

 

ْعَتِمدْ  ُتوُبوا ُبْطُرُس4 لَُهمْ  َفَقالَ » ٌَ ُسوعَ  اْسمِ  َعلَى ِمْنُكمْ  َواِحد   ُكل   َوْل ا، لُِغْفَرانِ  اْلَمِسٌحِ  ٌَ ٌَ ٌَّةَ  َفَتْقَبلُوا اْلَخَطا وحِ  َعِط  )أع «اْلقُُدسِ  الر 

:4 62)  

 

اُكمْ  لُِتْمَحى َواْرِجُعوا َفُتوُبوا» ٌَ ًْ  َخَطا ًَ  لَِك ب َوْجهِ  ِمنْ  اْلَفَرجِ  أَْوَقاتُ  َتأْتِ    (13 64 )أع «الرَّ

 

رَ  أََناِتِه، َوُطولِ  َوإِْمَهالِهِ  لُْطفِهِ  بِِغَنى َتْسَتِهٌنُ  أَمْ » ٌْ َما َّللاِ  لُْطفَ  أَنَّ  َعالِم   َغ ْقَتاُدكَ  إِنَّ ْوَبِة؟ إِلَى ٌَ   (4 4: )رو «التَّ

  

  اإليمان -ثالثا:

 

 وتغٌٌر خطٌتً غفران فً علٌه واالتكال التصدٌق ٌعنً المسٌح قبول فً هنا واإلٌمان واالتكال. التصدٌق هو اإلٌمان

  طبٌعتً.

 

   (13 134 )مر   «خلص َواْعَتَمدَ  آَمنَ  َمنْ »

 

ا» ِ  أَْوالَدَ  ٌَِصٌُروا أَنْ  ُسْلَطانا   َفأَْعَطاُهمْ  َقبِلُوهُ الَِّذٌنَ  ُكل   َوأَمَّ  (:1 14 )ٌو «ِباْسِمهِ  اْلُمْؤِمُنونَ  أَيِ  َّللاَّ

 

ْرَنا َقدْ  َفإِذْ »  (1 14 )رو «اْلَمِسٌحِ  ٌَُسوعَ  اِبَربِّنَ  َّللاِ  َمعَ  َسالَم   لََنا ِباإلٌَِمانِ  َتَبرَّ

 

بِّ  بَِفِمكَ  اْعَتَرْفتَ  إِنِ  ألَنَّكَ » ُسوَع، ِبالرَّ  (3 124 )رو «َخلَْصتَ  األَْمَواِت، ِمنَ  أََقاَمهُ  َّللاَ  أَنَّ  بَِقْلِبكَ  َوآَمْنتَ  ٌَ

 

ٌْسَ  َوَذلِكَ  ِباإلٌَِماِن، ُمَخلَُّصونَ  ِبالنِّْعَمةِ  ألَنَُّكمْ » ٌَّةُ  ُهوَ  ِمْنُكْم. لَ  (2 4: )أف  «َّللاِ  َعِط

 

 

 

 

 



 المسٌح قبول نتٌجة

 

 العالقة فً تغٌٌر

 (:1 14 )ٌو   «َّللاِ  أَْوالدَ  ٌَِصٌُروا»

ٌَّةَ  أُْنُظُروا  (1 64 ٌو1)  َّللاِ! أَْوالَدَ  ُنْدَعى َحتَّى اآلبُ  أَْعَطاَنا َمَحبَّة   أَ

 

 الحٌاة فً تغٌٌر

 

  الحب إلى األنانٌة من 

َنا َنْعلَمُ  َنْحنُ  اةِ  إِلَى اْلَمْوتِ  ِمنَ  اْنَتَقْلَنا َقدِ  أَنَّ ٌَ َنا اْلَح ْبقَ  أََخاهُ ٌُِحبَّ  الَ  َمنْ  اإلِْخَوةَ  ُنِحب   ألَنَّ  (14 64 ٌو1) اْلَمْوتِ  ِفً ٌَ

 

 الداخلً السالم

 «أَْتُركُ  َسالما  »    (11 144 )ٌو

 «َّللاِ  َمعَ  َسالم   لََنا»       (1 14 )رو

 «َّللاِ  َسالَمُ وَ »       (1 44 )فً

 

 اإلنجٌل بحسب السلوك

ْفَعلُ  الَ  َّللاِ  ِمنَ  َمْولُود   ُهوَ  َمنْ  ُكل   ٌَ ، ة  ٌَّ ْثُبتُ   َزْرَعهُ  ألَنَّ  َخِط ْسَتِطٌعُ  َوالَ  ِفٌِه، ٌَ  َّللاِ  أَْوالَدُ  ِبَهَذا َّللِا. ِمنَ  َمْولُود   ألَنَّهُ  ٌُْخِطئَ  أَنْ  ٌَ

ْفَعلُ  الَ  َمنْ  ُكل   إِْبلٌَِس. َوأَْوالَدُ  َظاِهُرونَ  سَ  اْلبِرَّ  ٌَ ٌْ   أََخاهُ  ٌُِحب   الَ  َمنْ  َوَكَذا َّللِا، ِمنَ  َفلَ

 (12 ،3 64 ٌو1)

 

 للرب الشهادة

 

 (16 44 كو:)  «َتَكلَّْمتُ  لَِذلِكَ  آَمْنتُ »  

 

 المصٌر فً تغٌٌر

 

ْسَمعُ  َمنْ  إِنَّ  لَُكْم4 أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ » ٌُْؤِمنُ   كالَِمً ٌَ اة   َفلَهُ  أَْرَسلَنًِ ِبالَِّذي َو ٌَ ة ، َح ٌَّ أْتًِ َوالَ  أََبِد ُنوَنة   إِلَى ٌَ ٌْ  ِمنَ  اْنَتَقلَ  َقدِ  َبلْ  َد

اةِ  إِلَى اْلَمْوتِ  ٌَ  (4: 14 )ٌو  «اْلَح

 

ُسوُع4أََنا لََها َقالَ » اَمةُ  ُهوَ  ٌَ ٌَ اةُ. اْلقِ ٌَ ٌَحْ   َماتَ  َولَوْ  ِبً آَمنَ  َمنْ  َواْلَح ا.َفَس ا   َكانَ  َمنْ  َوُكل   ٌَ ٌّ  إِلَى ٌَُموتَ  َفلَنْ  ِبً َوآَمنَ  َح

 (3: ،1: 114 )ٌو «ِبَهَذا؟ أَُتْؤِمِنٌنَ   األََبِد.

 

اةُ  ِبِه4 ُهوَ  َوَعَدَنا الَِّذي اْلَوْعدُ  ُهوَ  َوَهَذا» ٌَ ةُ  اْلَح ٌَّ  (1: 4: ٌو1) «األََبِد
 


