
 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 هللا شخصية  -  الحلقة السابعة
 

 هللا معرفة

 هللا صورة هو المسٌح

ه  ّرهه لّم   هللّاَ . أّّحد   ٌّ نه  ّقطُّ وّ  الَِذي ال ّوِحٌده  ااّلِب  نِ  ِفً هه وّ  اآلبِ  ِحض   (18 :1 )ٌوحنا ّخَبرّ  هه

 

وّ  اّلَِذي وّرةه  هه رِ  هللاِ  صه  ٌ ورِ  ّغ ظه ره  ال ّمن  ل   ِبك   (15 :1)كو ّخلٌِّقٍة. كه

 

ِرقّ  أّن   ّقالّ  الَِذي هللاّ  ألّنَ  ل ّمٍة، ِمن   نهور   ٌهش  وّ  ظه ّرقّ  الَِذي هه ِرّفةِ  ِِلِّناّرةِ  قهلهوبِّنا، ِفً أّش  دِ  ّمع  هِ  ِفً هللاِ  ّمج  وعّ  ّوج   ٌّسه

 (6 :4كو2) ال ّمِسٌِح.

 

 والجدٌد القدٌم العهدٌن فً اِللهً االختبار كل عبر الفكر هذا جاء بل فقط الجدٌد العهد فكر لٌست هللا معرفة

 

ته  إِن   ّفاآلنّ   :موسى ن  ته  ّقد   كه ّمة   ّوّجد  كّ  ِفً ِنع   ٌ ّن  ٌ ِنً ّع ِرّفكّ  ّحَتى ّطِرٌّقكّ  ّفّعل م  ً   أّع  ّمة   أِّجدّ  لِّك  ِفً ِنع 

ّك.  ٌ ّن  ٌ ر   ّع ظه بهكّ  األهَمةّ  ّهِذهِ  أّنَ  ّوان   (13:33خر ) ّشع 

 

اّها الَرب   ِمنّ  ّسأّل ته  ّواِحّدة    :داود ٌَ : ّوإِ كهنّ  أّن   أّل ّتِمسه تِ  ِفً أّس   ٌ ٌَامِ  كهلَ  الَرب   ّب اِتً أّ ٌّ ً   ّح رّ  لِّك ظه  ّجّمالِ  إِلّى أّن 

ّكلِِه. ِفً ّوأّّتّفَرسّ  الَرب    ٌ  (5 ،4 :27)مزّه

 

لِهِ  ِمن   الَِذي :بولس ته  أّج  اِء، كهلَ  ّخِسر  ٌّ ِسبهّها ّوأّّنا األّش  ة   أّح  ٌّ ّفا ً   نه ّبحّ  لِّك ِرّفهه،… ِفٌِه، ّوأهوّجدّ  ال ّمِسٌحّ  أّر   ّوقهَوةّ  ألّع 

اّمِتِه، ٌّ ّتّشب ها   آالِّمِه، ّوّشِرّكةّ  ِق تِِه، مه  بِّمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة

 



 حٌاتى فى هللا لحضور شخصً اختبار مجرد هً ولٌست عقلً فهم مجرد لٌست : المعرفة هذه

 

 
 

  ً م   ّك كه ٌّ ِط ّنا إِلّهه  ٌهع  وعّ  ّرب  ِد، ال ّمِسٌِح،أّبهو ٌّسه وحّ  ال ّمج  ّمةِ  ره الّنِ  ال ِحك  ِرّفِته ِفً ّواِلِع   )17:1 (اف ّمع 

 

 إلٌها دعانا التً الحٌاة وإلى معه الحمٌمة قةوالعال الشركة إلى ٌقودنا الذي الحقٌقً المفتاح هً هلل معرفتنا إن

 

 هللا معرفة أهمية

 هلل الحقٌقٌة المحبة إلى تقودنا -

 والٌقٌن للثقة أساس هً -

 القداسة( )حٌاة لصورته نتغٌر لكً -

 حٌاتً فً راحته هللا ٌجد أن  -

 عنه وأشهد لآلخرٌن أقدمه -
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