
 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 التلمذة مبادئ  -  السادسةالحلقة 
 

 المواظبة -1

 

 َعلَى ٌُواِظُبونَ  َوَكاُنوا

ُسلِ  َتْعلٌِمِ 1.  الرُّ

ِرَكةِ  2.  َوالشَّ

 اْلُخْبزِ  َوَكْسرِ 3.

لََواِت.4.  (42 :2)اع   َوالصَّ

 

ْعلٌِمَ  َنْفَسكَ  الَِحظْ  ْسَمُعوَنكَ  َوالَِّذٌنَ  َنْفَسكَ  ُتَخلِّصُ  َهَذا َفَعْلتَ  إَِذا ألَنَّكَ  َذلَِك، َعلَى َوَداِومْ  َوالتَّ ٌْضاً. ٌَ  :4ت2ً) أَ

16) 

 

 االنتماء -2

 

 
 

ءٍ  ُكلَّ  َوأَْخَضعَ  ًْ ِه، َتْحتَ  َش ٌْ اهُ َقَدَم ٌَّ ءٍ  ُكلِّ  َفْوقَ  َرْأساً  َجَعلَ  َوإِ ًْ ًَ  الَِّتً لِْلَكِنٌَسِة، َش ْملُ  الَِّذي ِمْلءُ  َجَسُدهُ ِه  اْلُكلَّ  ٌَ

 (23 ،22 :1 )أف  اْلُكلِّ. ِفً

 

 

 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة
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 االنتماء أهمية

دُ  ِباْلَحِدٌدِ  اْلَحِدٌدُ  دُ  َواإلِْنَسانُ  ٌَُحدَّ  (17 :27)ام .َصاِحِبهِ  َوْجهَ  ٌَُحدِّ

 

 االنضباط -3

 

ْرُكُضونَ  الَِّذٌنَ  أَنَّ  َتْعلَُمونَ  أَلَْسُتمْ  َدانِ  ِفً ٌَ ٌْ أُْخذُ  َواِحداً  َولَِكنَّ  ٌَْرُكُضونَ  َجِمٌُعُهمْ  اْلَم  اْرُكُضوا َهَكَذا اْلَجَعالََة؟ ٌَ

 ًْ ءٍ  ُكلِّ  ِفً َنْفَسهُ  ٌَْضبِطُ  ٌَُجاِهدُ  َمنْ  َتَنالُوا.َوُكلُّ  لَِك ًْ ا َش ًْ  أُولَئِكَ  أَمَّ أُْخُذوا َفلَِك ا إِْكلٌِلً  ٌَ ْفَنىَوأَمَّ  الَ  َفإِْكلٌِلً  َنْحنُ  ٌَ

ْفَنى.  (25 ،24 :9كورنثوس1) ٌَ

 

ْحَفظُ  َمنْ  ْحَفظُ  َفَمهُ  ٌَ ْفَغرُ  َمنْ  َنْفَسهُ  ٌَ هِ  ٌَ ٌْ  (3 :13)أم َهلٌَك. َفلَهُ  َشَفَت

 

  الوداعة -4

  Teachable للتعلم القابلٌة  التغٌٌر و التشكٌل وسهولة المرونة هً

 

بُّ  ِرٌَق. اْلُخَطاةَ  ٌَُعلِّمُ  لَِذلِكَ  َوُمْسَتقٌِمٌ  َصالِحٌ  اَلرَّ بُ  الطَّ ٌَُعلِّمُ  اْلَحقِّ  ِفً اْلُوَدَعاءَ  ٌَُدرِّ  ،8 :25)مز ُطُرَقُه. اْلُوَدَعاءَ  َو

9) 

 

ًَّ  َتَعالَْوا ا إِلَ قٌِلًِ اْلُمْتَعبٌِنَ  َجِمٌعَ  ٌَ ُكمْ  نٌِِري ِاْحِملُوا أُِرٌُحُكْم. َوأََنا األَْحَمالِ  َوالثَّ ٌْ  َوِدٌعٌ  ألَنًِّ ِمنًِّ ُمواَوَتَعلَّ  َعلَ

ٌِّنٌ  نٌِِري ألَنَّ  لُِنفُوِسُكْم. َراَحةً  اْلَقْلبَِفَتِجُدوا َتَواِضعُ وُ   «.َخفٌِفٌ  َوِحْملًِ َه

 

 الخضوع -5

 

 والسلطان هللا لسلطان قبولً خلل من برضى على ٌُوضع نسلطا كل لقبول استعدادي الخضوع: تعرٌف

 تشكٌلً عملٌة فعلً  تتم البشري

 

لَِطٌن َنْفسٍ  ُكلُّ  لَِتْخَضعْ » ٌْسَ  ألَنَّهُ  اْلَفاِئَقةِ   لِلسَّ لَِطٌنُ  هللاِ  ِمنَ  إاِلَّ  ُسْلَطانٌ  لَ ًَ  اْلَكائَِنةُ  َوالسَّ َبةٌ  ِه  ِمنَ  ُمَرتَّ

 (1 :13 )رو  «هللاِ 

 

بِّ  أَْجلِ  ِمنْ  َبَشِري   َتْرِتٌبٍ  لُِكلِّ  َفاْخَضُعوا»  (13 :2 بط1) «اْلُكلِّ  َفْوقَ  ُهوَ  َفَكَمنْ  لِْلَملِكِ  َكانَ  إِنْ   الرَّ

 

 بالتواضع الخضوع علقة

قُوُل: لَِذلِكَ  أَْعَظَم. ِنْعَمةً  ٌُْعِطً َولَِكنَّهُ  ُ  ٌَُقاِومُ » ٌَ ا هللاَّ ٌُْعِطٌِهمْ  ونَ اْلُمَتَواِضعُ  اْلُمْسَتْكبِِرٌَن،َوأَمَّ  َفاْخَضُعوا «ِنْعَمةً  َف

.ِ ْهُربَ  إِْبلٌِسَ  َقاِوُموا ّلِِلَّ ٌَ  (7 ،6:4)ٌع ِمْنُكْم. َف
 


