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 الجدٌدة الحٌاة فً

ا ِ، أَْوالَدَ  ٌَِصٌُروا أَنْ  ُسْلَطانا   َفأَْعَطاُهمْ  َقبِلُوهُ الَِّذٌنَ  ُكل   َوأَمَّ سَ  ُولُِدوا اَلَِّذٌنَ  ِباْسِمهِ  اْلُمْؤِمُنونَ  أَيِ  َّللاَّ ٌْ  َوالَ  َدٍم، ِمنْ  لَ

ِ. ِمنَ  َبلْ  َرُجٍل، َمِشٌَئةِ  ِمنْ  َوالَ  َجَسٍد، َمِشٌَئةِ  ِمنْ   (11 ،11 :1)ٌو َّللاَّ

 

اةُ  َفلَهُ  االِْبنُ  لَهُ  َمنْ  ٌَ ٌْسَ  َوَمنْ   اْلَح سَ  َّللاِ  اْبنُ  لَهُ  لَ ٌْ اةُ. لَهُ  تْ َفلَ ٌَ ُكمْ  َهَذا َكَتْبتُ  اْلَح ٌْ ًْ  َّللاِ  اْبنِ  بِاْسمِ  اْلُمْؤِمنٌِنَ  أَْنُتمُ  إِلَ  لَِك

اة   لَُكمْ  أَنَّ  َتْعلَُموا ٌَ ، َح ة  ٌَّ ًْ  أََبِد  (11 ،11 :5ٌو1َّللِا.) اْبنِ  ِباْسمِ  ُتْؤِمُنوا َولَِك

 

 ورعاٌته َّللا محبة فً

ْفِصلَُنا َمنْ  ٌَ ة   َمِسٌِح؟الْ  َمَحبَّةِ  َعنْ  َس ق   أَمْ  أَِشدَّ ٌْ ؟ أَمْ  َخَطر   أَمْ  ُعْري   أَمْ  ُجوع   أَمْ  اْضِطَهاد   أَمِ  َض ٌْف   (15 :8)رو َس

 والنصرة االستمرار فً

 

ُرونَ  َوَنْحنُ  َكِثٌرا   َفِباألَْولَى ا إِنْ  اْلَغَضِب.ألَنَّهُ  ِمنَ  ِبهِ  َنْخلُصُ  ِبَدِمهِ  اآلنَ  ُمَتَبرِّ  َّللاِ  َمعَ  ُصولِْحَنا َقدْ  أَْعَداء   َوَنْحنُ  ُكنَّ

اتِِه. َنْخلُصُ  ُمَصالَُحونَ  َوَنْحنُ  َكثٌِرا   َفبِاألَْولَى اْبنِهِ  ِبَمْوتِ  ٌَ  (11 ،9 :5)رو بَِح

 

امِ  ُكلَّ  َمَعُكمْ  أََنا َوَها ٌَّ ْهرِ  اْنِقَضاءِ  إِلَى األَ  (11 :18)متى آِمٌَن. «.الدَّ

 

 السقوط عند التصرف - 1

 

ا ِبً َتْشَمتًِ الَ  تًِ. ٌَ ْلَمةِ  ِفً َجلَْستُ  إَِذا أَقُوُم. َسَقْطتُ  إَِذا َعُدوَّ ب   الظ  بِّ  َغَضبَ  أَْحَتِملُ  لًِ. ُنور   َفالرَّ  ألَنًِّ الرَّ

هِ  أَْخَطأْتُ  ٌْ ٌُْجِريَ  َدْعَوايَ  ٌُقٌِمَ  َحتَّى إِلَ ٌُْخِرُجِنً َحقًِّ. َو هُ. َسأَْنُظرُ  الن وِر. إِلَى َس  ِبرَّ

 

ا ُكمْ  أَْكُتبُ  أَْوالَِدي، ٌَ ٌْ ًْ  َهَذا إِلَ . اْلَمِسٌحُ  ٌَُسوعُ  اآلِب، ِعْندَ  َشِفٌع   َفلََنا أََحد   أَْخَطأَ  َوإِنْ  ُتْخِطُئوا. الَ  لَِك  َوُهوَ  اْلَبار 

ٌْسَ  َكفَّاَرة   اَنا.لَ ٌَ اَنا لَِخَطا ٌَ ا َبلْ  َفَقْط، لَِخَطا ٌَ ضا . اْلَعالَمِ  ُكلِّ  لَِخَطا ٌْ  (1،1 :1 ٌو1)  أَ
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ْغلِبُ  َّللاِ  ِمنَ  ُولِدَ  َمنْ  ُكلَّ  نَّ ألَ  ًَ  َوَهِذهِ  اْلَعالََم. ٌَ  (4 :5 ٌو1)  إٌَِماُنَنا اْلَعالََم: َتْغلِبُ  الَِّتً اْلَغلََبةُ  ِه

 اإللهً. الحق فً لثقتنا نتٌجة فٌنا تولد والمشاعر ومواعٌده الرب فً باإلٌمان نعٌش نحن
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