
 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 المسيح( بل أنا )ال – للنصرة المسيحي االختبار  -والعشرون  السابعةالحلقة 

 

 انًسٛح( تم أَا )ال – نهُصشج انًسٛحٙ االخرثاس

 

ِسٛحِ  َيعَ  ًَ ِسٛحُ  تَمِ  أَََا الَ  فَأَْحَٛا ُصهِْثدُ  اْن ًَ . َْٚحَٛا اْن َّٙ ا فِ ًَ ٌَ  أَْحَٛاُِ  فَ ا اْنَجَسذِ  فِٙ اٜ ًَ ، فِٙ أَْحَٛاُِ  فَإََِّ ٌِ ا ًَ ٌِ  اإِلٚ ا ًَ ٍِ  إِٚ  اْت

ِٙ انَِّز٘ للاِ  أَْسهَىَ  أََحثَُّ  (2:02 )غال ألَْجهِٙ. ََْفَسُّ  َٔ

 

 اٌ ٚجة انعرٛق االَساٌ يٕخ ٚرحقق حرٗ ٔ

 

 نعلم أن -أوالً:

 

 ٍَ ٛ ًِ ٌَّ  ََْزا0 َعانِ ََْساَََُا أَ ْٙ  اْنَخِطَّٛحِ  َجَسذُ  نُِْٛثطَمَ  َيَعُّ  ُصهِةَ  قَذْ  اْنَعرِٛقَ  إِ ْٚضا   َُْسرَْعثَذُ  ََُعٕدَ  الَ  َك  (606 )سٔ  نِْهَخِطَِّٛح. أَ

 ٌْ ُْرُىْ  .ا ِسٛحِ  َيعَ  ُيرُّىْ  قَذْ  ُك ًَ  (2:02 )كٕ ، اْن

 

 االَساٌ صهة  أٌ اٖ انًاضٗ تصٛغح ُٚحذثُا فأَح انعرٛق االَساٌ صهة عٍ انًقذس انكراب ُٚحذثُا عُذيا

 انًسٛح صهٛة فٗ فعال ذى قذ انعرٛق

 

 ْزا؟ أَد ذعهى ْم

 انًسٛح؟ صهٛة فٙ انحقٛقح ْزِ ذشٖ أٌ ذسرطٛع ْم

 يعّ؟ يعهقا   َفسك ذشٖ أٌ ذسرطٛع ْم

 أَا؟ صهثد انًسٛح يع تٕنس يع ذقٕل أٌ ذسرطٛع ْم

 

 نقبل أن -ثانياً:

 ُ ٌْ  ألَََّّ ٍَ  ِصْشََا قَذْ  ُكَُّا إِ ِّ  َيَعُّ  ُيرَِّحِذٚ ِّ  تِِشْث ذِ ْٕ ْٚضا    ََِصٛشُ  َي ِّ. أَ  (606 )سٔ تِقَِٛاَيرِ

 

 

 

 

 

 

 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة



 نَســـــلُك أن -ثالثاً:

َْرُىْ  َكَزنِكَ  ْٚضا   أَ َْفَُسُكىْ  اْحِسثُٕا أَ اذا   أَ َٕ ٍِ  أَْي ٍْ  اْنَخِطَّٛحِ  َع نَِك ِ  أَْحَٛاء   َٔ ِسٛحِ  لِِلَّ ًَ َا. َُٚسٕعَ  تِاْن  (06:: ٔ)س َستُِّ

 

 َٕ ُْ ٛعِ  ألَْجمِ  َياخَ  َٔ ًِ ْٙ  اْنَج ا األَْحَٛاءُ  َِٚعٛشَ  َك ًَ ِْٓى، الَ  تَْعذُ  فِٛ َْفُِس ِٓىْ  َياخَ  نِهَِّز٘ تَمْ   ألَ قَاَو. ألَْجهِ  ) 6: 60ك2ٕ( َٔ

 

 ٔتأَفسُا ألَفسُا  ذحقٛقّ َشٚذ يا كم عٍ ًَٕخ أٌ 0 ٚعُٗ ْزا ٔ رٔاذُا يٍ َٔخشج أَفسُا َُكش أٌ

 0 أٌ يذعٌٕٔ َحٍ

 ْٕ أجهّ يٍ َعٛش

 تّ َٓرى 

 فّٛ َحٛا

 

 
 

ا أَيَّ َٔ  ٍْ ٌْ  نِٙ فََحاَشا ِجَٓرِٙ ِي َا تَِصهِٛةِ  إاِلَّ  أَْفرَِخشَ  أَ ِسٛحِ  َُٚسٕعَ  َستُِّ ًَ ِّ  انَِّز٘  اْن أَََا نِٙ اْنَعانَىُ  ُصهِةَ  قَذْ  تِ َٔ 

 ( 06:: )غال  نِْهَعانَى
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