الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة
مدرسة المسيح
أساسيات الحياة مع هللا
الحلقة الثانية  -كيف أبدأ عالقة حقيقية مع هللا؟
 بقبول المسيحون ِباسْ ِم ِه (ٌوحنا )1:41
َّللا ،أَيِ ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ٌِن َق ِبلُوهُ َفأَعْ َطا ُه ْم س ُْل َطانا أَنْ ٌَصِ ٌرُوا أَ ْوالَدَ َّ ِ
َوأَمَّا ُكل الَّذ َ
معنى قبول المسيح:
اوال -:ان يكون المسيح رب ومخلص على حياتي
رب 4أقبل سٌادته على حٌاتً أقبل أن تكون له الكلمة العلٌا فً قراراتً.
اب ُتو َماَ 4ربًِّ َوإِلَ ِهً» (ٌو ):2 4:2
«أَ َج َ
صلَ ْب ُتمُوهُ أَ ْن ُت ْم َربّا َومَسِ ٌحا» (أع )63 4:
ُوع َه َذا الَّذِي َ
« أَنَّ َّللاَ َج َع َل ٌَس َ
مُخلص أي منقذ ،الذي ٌغفر الخطٌة وٌنجً من أجرتها ،ومن سطوتها
قبول المسٌح مخلص ٌعنً قبول موت المسٌح موت نٌابً عنً وأنه حمل خطٌتً فً جسده على الخشبة
«وُ لِدَ لَ ُك ُم ْال ٌَ ْو َم فًِ َمدٌِ َن ِة دَاوُ دَ م َُخلِّص ه َُو ْالمَسِ ٌ ُح الرَّ ب» ( لو )11 4:
ُ
ْس اسْ م َ
آخ ُر َتحْ َ
ص» (أع )1: 44
اس ِب ِه ٌَ ْن َبغًِ أَنْ َن ْخلُ َ
ْس ِبأ َ َحد َغٌ ِْر ِه ْال َخالَصُ  ،ألَنْ لٌَ َ
« َولٌَ َ
ت ال َّس َما ِء َق ْد أعْ طِ ًَ َبٌ َْن ال َّن ِ
«الَّذِي أَ َح َّبنًِ َوأَسْ لَ َم َن ْف َس ُه ألَجْ لًِ» (غالطٌة ):2 4:
ت َر ِّب َنا َوم َُخلِّصِ َنا ٌَس َ ْ
ٌح:( » ..بط )11 41
«ألَ َّن ُه َه َك َذا ٌُ َق َّد ُم لَ ُك ْم ِبسِ َعة ُد ُخول إِلَى َملَ ُكو ِ
ُوع المَسِ ِ
«ا ْنمُوا فًِ ال ِّنعْ َم ِة َوفًِ َمعْ ِر َف ِة َر ِّب َنا َوم َُخلِّصِ َنا ٌَ ُس َ ْ
ٌح:( »..بط )12 46
وع المَسِ ِ

ثانيا -:التوبة
هً تغٌٌر الفكر واالتجاهٌ ،صاحبه أسف وندم على ارتكاب الذنب.
والتوبة فً قبول المسٌح تعنً التحول إلى َّللا… (أقوم وأرجع إلى أبً) ألعٌش معه  ..وأعٌش ألجله.
وهً تختلف عن معنى التوبة عن الخطٌة.
« َق ْد َك َم َل َّ
ب َملَ ُك ُ
ٌل» (مر )11 41
وت َّ ِ
الز َمانُ َ ،وا ْق َت َر َ
َّللاَ ،ف ُتوبُوا َوآ ِم ُنوا ِباإلِ ْن ِج ِ
ون» (لو )6 416
«إِنْ لَ ْم َت ُتوبُوا َف َجمٌِ ُع ُك ْم َك َذل َِك َت ْهلِ ُك َ
ُ
ُوع ْالمَسِ ٌح لِ ُغ ْف َر ِ ْ َ
س» (أع
« َف َقا َل لَ ُه ْم ب ُْطرُ سُ ُ 4توبُوا َو ْل ٌَعْ َتم ِْد ُكل َواحِد ِم ْن ُك ْم َعلَى اسْ ِم ٌَس َ
وح ْالقُ ُد ِ
ان ال َخطا ٌَاَ ،ف َت ْق َبلوا عَطِ ٌَّ َة الر ِ
ِ
)62 4:
« َف ُتوبُوا َوارْ ِجعُوا لِ ُتمْ َحى َخ َطا ٌَا ُك ْم ِل َكًْ َتأْت ًَِ أَ ْو َق ُ
ات ْال َف َر ِج مِنْ َوجْ ِه الرَّ ب» (أع )13 46
«أَ ْم َتسْ َت ِهٌنُ ِب ِغ َنى لُ ْطفِ ِه َوإِمْ َهالِ ِه َو ُ
ف َّللاِ إِ َّن َما ٌَ ْق َتا ُد َك إِلَى ال َّت ْو َبةِ؟» (رو )4 4:
ول أَ َنا ِتهَِ ،غٌ َْر َعالِم أَنَّ لُ ْط َ
ط ِ
ثالثا -:اإليمان
اإلٌمان هو التصدٌق واالتكال .واإلٌمان هنا فً قبول المسٌح ٌعنً التصدٌق واالتكال علٌه فً غفران خطٌتً وتغٌٌر
طبٌعتً.
« َمنْ آ َم َن َواعْ َت َمدَ خلص» (مر )13 413
ون ِباسْ ِم ِه» (ٌو )1: 41
َّللا أَيِ ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ٌِن َق ِبلُوهُ َفأَعْ َطا ُه ْم س ُْل َطانا أَنْ ٌَصِ ٌرُ وا أَ ْوالَدَ َّ ِ
« َوأَمَّا ُكل الَّذ َ
ْ
ان لَ َنا َسالَم َم َع َّللاِ ِب َر ِّب َنا ٌَس َ ْ
ٌح» (رو )1 41
اإلٌ َم ِ
« َفإِذ َق ْد َت َبرَّ رْ َنا ِب ِ
ُوع المَسِ ِ
ت ِب َق ْل ِب َك أَنَّ َّللاَ أَ َقا َم ُه م َِن األَم َْواتَِ ،خلَصْ َ
ُوعَ ،وآ َم ْن َ
ك إِ ِن اعْ َت َر ْف َ
ت» (رو )3 412
ِك ِبالرَّ بِّ ٌَس َ
ت ِب َفم َ
«ألَ َّن َ
َّللا» (أف )2 4:
ْس ِم ْن ُك ْم .ه َُو عَطِ ٌَّ ُة ِ
انَ ،و َذل َِك لٌَ َ
«ألَ َّن ُك ْم ِبال ِّنعْ َم ِة م َُخلَّص َ
اإلٌ َم ِ
ُون ِب ِ

نتٌجة قبول المسٌح
تغٌٌر فً العالقة
َّللا» (ٌو )1: 41
«ٌَصِ ٌرُوا أَ ْوال َد ِ
أ ُ ْن ُ
َّللا! (ٌ1و )1 46
ظرُ وا أَ ٌَّ َة َم َحبَّة أَعْ َطا َنا اآلبُ َح َّتى ُن ْد َعى أَ ْوالَدَ ِ
تغٌٌر فً الحٌاة
من األنانٌة إلى الحب
َ
ت (ٌ1و )14 46
اإل ْخ َو َة َمنْ الَ ٌُحِبَّ أَ َخاهُ ٌَب َْق فًِ ْال َم ْو ِ
َنحْ نُ َنعْ لَ ُم أَ َّن َنا َق ِد ا ْن َت َق ْل َنا م َِن ْال َم ْو ِ
ت إِلَى ْال َح ٌَا ِة أل َّن َنا ُنحِب ِ
السالم الداخلً
(ٌو )11 414
(رو )1 41
(فً )1 44

ك»
« َسالما أَ ْترُ ُ
َّللا»
«لَ َنا َسالم َم َع ِ
َّللا»
« َو َسالَ ُم ِ

السلوك بحسب اإلنجٌل
ُكل َمنْ ه َُو َم ْولُود م َِن َّللاِ الَ ٌَ ْف َع ُل َخطِ ٌَّة ،ألَنَّ َزرْ َع ُه ٌَ ْثب ُ
َّللا
َّللاِ .ب َه َذا أَ ْوالَ ُد ِ
ُت فٌِهَِ ،والَ ٌَسْ َتطِ ٌ ُع أَنْ ٌ ُْخطِ َئ ألَ َّن ُه َم ْولُود م َِن ِ
َّللاَ ،و َك َذا َمنْ الَ ٌُحِب أَ َخاهُ
ْس م َِن ِ
ٌِسُ .كل َمنْ الَ ٌَ ْف َع ُل ْال ِبرَّ َفلٌَ َ
ِرُون َوأَ ْوالَ ُد إِ ْبل َ
َظاه َ
(ٌ1و )12 ،3 46
الشهادة للرب
ت ل َِذل َِك َت َكلَّ ُ
«آ َم ْن ُ
مْت» (:كو )16 44
تغٌٌر فً المصٌر
«اَ ْل َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم 4إِنَّ َمنْ ٌَسْ َم ُع كالَمًِ َوٌ ُْؤمِنُ ِبالَّذِي أَرْ َسلَنًِ َفلَ ُه َح ٌَاة أَ َب ِدٌَّةَ ،والَ ٌَأْتًِ إِلَى دَ ٌْ ُنو َنة َب ْل َق ِد ا ْن َت َق َل م َِن
ت إِلَى ْال َح ٌَا ِة» (ٌو ):4 41
ْال َم ْو ِ
ان َحٌّا َوآ َم َن ِبً َفلَنْ ٌَم َ
« َقا َل لَ َها ٌَسُوعُ4أَ َنا ه َُو ْالقِ ٌَا َم ُة َو ْال َح ٌَاةَُ .منْ آ َم َن ِبً َولَ ْو َم َ
ُوت إِلَى
ات َف َس ٌَحْ ٌَاَ .و ُكل َمنْ َك َ
ٌِن ِب َه َذا؟» (ٌو ):3 ،:1 411
األَ َبدِ .أَ ُت ْؤ ِمن َ
« َو َه َذا ه َُو ْال َوعْ ُد الَّذِي َو َعدَ َنا ه َُو ِبهِْ 4ال َح ٌَاةُ األَ َب ِد ٌَّ ُة» (ٌ1و ):1 4:

