
 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 هللا شخصية  -  التاسعةالحلقة 
 

 اىَحثح – األدتٞح هللا صفاخ – هللا شخصٞح

 

 

 

 اىَحثح -1

  ِ ٍَ ٌ   ُِٝحة   لَ  َٗ ُ   هللاَ  َٝع ِشفِ  ىَ َحث حٌ. هللاَ  ألَ  (8 :4ٝ٘حْا1) ٍَ

 

 هللا ىطف ج٘اد، طٞة، صاىح، ٍثو: اىَحثح عِ ىيرعثٞش اىَقذط اىنراب اعرخذٍٖا عثاساخ ْٕاك

  ُ ب   ألَ رُُٔ  األَتَذِ  إِىَٚ َصاىٌِح. اىش  ََ إِىَٚ َسح  س   َٗ  ٗ س   َد  ٗ اَّرُُٔ  فََذ ٍَ  (5 :111)ٍض  أَ

 

ب   ىِٜ ذََشاَءٙ ِ   اىش  ٍِ : َحث ح   تَِعٞذ  ٍَ ثَث رُلِ  أَتَِذٝ ح   َٗ ِ   أَح  وِ  ٍِ دُ  َرىِلَ  أَج   ٍ حَ. ىَلِ  أََد ََ ح   (3 :31)إس اىش 

 

  ً ُِ  أَ ِٖٞ رَ ِٔ  تِِغَْٚ  ذَغ  ِٔ   ىُط فِ َٖاىِ  ٍ إِ طُ٘هِ  َٗ َٗ  ِٔ ٞ شَ  أََّاذِ ٌ   َغ ُ   َعاىِ ا هللاِ  ىُط فَ  أَ ََ تَِح؟ إِىَٚ َٝق رَاُدكَ  إِّ   ٘  (4 :2)سٗ اىر 

 

 

 

 

 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة
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 هللا ٍحثح صفاخ

 

 ٍششٗطح غٞش -1

 ُ ُ   ألَّٔ  ٌُ  إِ ثَث رُ َِ اى زِ  أَح  ٝ   ٌ ٛ   ُِٝحث َُّ٘ن َ ش   فَأ ؟ أَج   ٌ ٞ ظَ  ىَُن َُ  أَىَ ٝ ضا   اى َعش اُسٗ َُ  أَ  ( 46 :5)ٍد   َرىَِل؟ َٝف َعيُ٘

 

 ٍحذٗدج غٞش ٍحثح -2

ب   ىِٜ ذََشاَءٙ ِ   اىش  ٍِ : َحث ح   تَِعٞذ  ٍَ ثَث رُلِ  أَتَِذٝ ح   َٗ ِ   أَح  وِ  ٍِ دُ  َرىِلَ  أَج   ٍ حَ. ىَلِ  أََد ََ ح   (3 :31)اس  اىش 

 

 صاىحح إسادذٔ  -3

لَ  شَ  ََٕزا ذَُشاِميُ٘ا َٗ  ٕ ِ   ذََغٞ ُشٗا تَو   اىذ  ٌ   َع يُِن ِذٝذِ  َشن  ٌ   تِرَج  َٕاُِّن رَثُِشٗا أَر  ا ىِرَخ  ٍَ  َٜ اىَِححُ  هللاِ  إَِساَدجُ  ِٕ ِضٞ حُ  اىص  ش  ََ  اى 

يَحُ. ٍِ  ( 2 :12)سٗ  اى َنا

 

 )اىج٘د( ذعطٜ -4

ا َدُٓ  ٍَ َ٘ ا أَج  ٍَ ئَُ  َٗ ََ  (17 :9)صك أَج 

 

  ذضحٜ  -5

ََٖزا َحث حَ: َعَشف َْا قَذ   تِ ََ ُ   اى  َضعَ  َراكَ  أَ يَِْا، َّف َغُٔ  َٗ ُِ  ألَج  ْ ثَِغٜ فََْح  ُ   ىََْا َٝ وِ  ُّفَُ٘عَْا ََّضعَ  أَ ِج. ألَج  َ٘  ( 16 :1٘ٝ3) اإِلخ 

 

 تاٟخش ٗذرحذ ذُشاسك -6

 َُ ٞعُ  ىَُِٞن٘ َِ اِحذا   اى َج ا َٗ ََ ّ دَ  أَّ لَ  َم َٖا أَ ٜ   اٟبُ  أَٝ  أََّا فِ ٌ   ىَُِٞنُّ٘٘ا فِٞلَ  َٗ ٝ ضا   ُٕ اِحذا   أَ َِ  فَِْٞا َٗ ٍِ ٌُ  ىُِٞؤ   أَّ لَ  اى َعاىَ

َعي رَِْٜ  (21:17)ٝ٘ أَس 

  
 


