الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة
مدرسة المسيح
أساسيات الحياة مع هللا
الحلقة السابعة  -شخصية هللا
معرفة هللا
المسٌح هو صورة هللا
َّ
ب ه ّهو ّخب َّر (ٌوحنا )18 :1
هللاه لّم ٌّ ّرهه أّ ّحد ّق ُّط .اّالِبنه ال ّوحٌِ هد الَذِي ه ّهو فًِ حِض ِن اآل ِ
ه
ور ِبكره هكل ّخلٌِ ّقةٍ( .كو)15 :1
اّلَذِي ه ّهو ص ّ
هورةه هللاِ ّغٌ ِر ال ّمنظ ِ
ألّنَ هللاّ الَذِي ّقا ّل أّن ٌهشر ّق هنور مِن ه
هوع
ار ِة ّمع ِر ّف ِة ّمج ِد هللاِ فًِ ّوج ِه ٌّس ّ
ِل ّن ّ
ظل ّمةٍ ،ه ّهو الَذِي أّش ّر ّق فًِ قهل ه ِ
وب ّناِ ِ ،
ِ
ٌح2( .كو)6 :4
المّسِ ِ
معرفة هللا لٌست فكر العهد الجدٌد فقط بل جاء هذا الفكر عبر كل االختبار اِللهً فً العهدٌن القدٌم والجدٌد
ت ّقد ّو ّجد ه
اآلن إِن هكن ه
ك ِل ّكً أّ ِجدّ نِع ّمة فًِ
ك ّف ّعلمنًِ ّط ِرٌ ّق ّك ّح َتى أّع ِر ّف ّ
ت نِع ّمة فًِ ّعٌ ّنٌ ّ
موسىّ :ف ّ
كّ .وان ه
ك ( خر)13:33
ظر أّنَ ّه ِذ ِه األ ه َم ّة ّشع هب ّ
ّعٌ ّنٌ ّ
ت الرَ ب هك َل أٌَّام ّح ٌّاتًِ لِ ّكً أّن ه
داودّ :واحِدّ ة ّسأّل ه
ال
ت م ِّن الرَ ب ّوإٌَِا ّها أّل ّتمِسه  :أّن أّس هك ّن فًِ ّبٌ ِ
ظ ّر إِلّى ّج ّم ِ
ِ
س فًِ ّهٌ ّك ِلهِ(.مز)5 ،4 :27
الرَ ب ّوأّ ّت ّفرَ ّ
بولس :الَذِي مِن أّج ِل ِه ّخسِ ر ه
وجدّ فٌِهِ… ،ألّع ِر ّفههّ ،وقه َو ّة
ٌح ّوأ ه ّ
ت هك َل األّش ٌّا ِءّ ،وأّ ّنا أّحسِ هب ّها هن ّفا ٌّة ِل ّكً أّر ّب ّح المّسِ ّ
ِق ٌّا ّم ِتهِّ ،و ّش ِر ّك ّة آالّ ِمهِ ،هم ّت ّشبها ِب ّموتِهِ،

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

هوع المّسِ ّ
اِلعالّ ِن فًِ ّمع ِر ّفتِه )اف (17:1
ّكً ٌهعطِ ٌّ هكم إِلّ هه ّرب ّنا ٌّس ّ
ٌح،أبهو ال ّمجدِ ،ره و ّح الحِك ّم ِة ّو ِ
ِ
إن معرفتنا هلل هً المفتاح الحقٌقً الذي ٌقودنا إلى الشركة والعالقة الحمٌمة معه وإلى الحٌاة التً دعانا إلٌها
أهمية معرفة هللا
 تقودنا إلى المحبة الحقٌقٌة هلل هً أساس للثقة والٌقٌن لكً نتغٌر لصورته (حٌاة القداسة) أن ٌجد هللا راحته فً حٌاتً -أقدمه لآلخرٌن وأشهد عنه

