
 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة

 مدرسة المسيح

 المأمورية العظمى

 الحلقة الثامنة

 الرسالة مضمون

 لب الرسالة ومضمونها هو تكونون لي شهودا  
 خرينأي أن المسيح هو الموضوع والشخص الذي نقدمه لآل

 (1::1كو 1) «: ِلْمَيُيوِد َعْثَرًة، َوِلْمُيوَناِنيِّيَن َجَياَلًة!ِباْلَمِسيِح َمْصُموبا  َوَلِكنََّنا َنْحُن َنْكِرُز »
 .(5:4كو 1) «، َوَلِكْن ِبَأْنُفِسَنا َعِبيدًا َلُكْم ِمْن َأْجِل َيُسوعَ َبْل ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َرّبا  َفِإنََّنا َلْسَنا َنْكِرُز ِبَأْنُفِسَنا، »

توبوا  :نجيب ؟ن نفعلأماذا ينبغي  :يسألوننا ، وعندمامع اهلل ةىو الذي يجعل الناس راغبين في المصالحإنو 
 نجيل.وآمنوا باإل

 :شخص حي جاء إلينا )عمانوئيل( أي اهلل معنا ،المضمون ىو يسوع المسيح 
 «)(:1: 1)مت« ُىَوَذا اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِمُد اْبنًا َوَيْدُعوَن اْسَمُو ِعمَّاُنوِئيَل )الَِّذي َتْفِسيُرُه: َالمَُّو َمَعَنا 
 « ْ(11: 1)مت« َمُو َيُسوَع ألَنَُّو ُيَخمُِّص َشْعَبُو ِمْن َخَطاَياُىمْ َفَسَتِمُد اْبنًا َوَتْدُعو اس 

 :السامرية ةىذا ما قالو المسيح لممرأ
الَِّذي َيُقوُل َلِك َأْعِطيِني أَلْشَرَب، َلَطَمْبِت َأْنِت ِمْنُو  َوَمْن ُهوَ ، َعِطيََّة المَّهِ َلْو ُكْنِت َتْعَمِميَن »َأَجاَب َيُسوُع: 

 (5::1)يو « اِك َماًء َحّياً َفَأْعطَ 
  :وىذا يعني

طمب منو أياىا" تجعمني إالتي يمكن أن ييبني  ومعرفتي عنه "العطية« من ىو ىذا»معرفتي عنو  - أ
 .لتجئ إليو وىنا المضمون الحقيقي لمرسالةأو 

 روعة ما قال وعممو روعة ما عمل وعاش :الشخص  ةروع -1
 الحب والتضحية  ةعظم -1

 « َحَياةُ َأَحبَّ المَُّو اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُو اْلَوِحيَد ِلَكْي اَل َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َبْل َتُكوُن َلُو الْ ألَنَُّو َىَكَذا
 (11: :)يو« اأَلَبِديَّةُ 



 « ِ(:1: 14)يو «َلْيَس أَلَحٍد ُحبٌّ َأْعَظُم ِمْن َىَذا َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُو أَلْجِل َأِحبَّاِئو 
 «(8: 4)رو «َوَلِكنَّ اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُو َلَنا ألَنَُّو َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِمَنا 

 كمال العطية -:
 الغفران 
  الشركة مع اهلل 
 والخميقة الجديدة التحرر من القيود 
 الداخمي وأحيانًا أيضًا الجسدي الشفاء 

 .جمال اهلل وحبو وبحثو عنا ةروع ىننا في يسوع نر أل
 يدنون منو ليسمعوه ةفي شخص المسيح تجعل جميع العشارين والخطا ةخاص ةفيناك جاذبي

 (1: 14)لو« َوَكاَن َجِميُع اْلَعشَّاِريَن َواْلُخَطاِة َيْدُنوَن ِمْنُو ِلَيْسَمُعوهُ »
عالمين و ب السماوي معترفين بخطاياىم اآل إلىن يتوبوا ويرجعوا أحتياج الناس الحقيقي الذي يشجعيم افيو 

 .ثم وصافح عن الذنب فيو يعود يرحمنا ويدوس آثامنانو غافر اإلأ
 «تعال وانظر»خوه وقال لو  ألى سمعان إعندما وجد أندراوس المسيح ذىب 

كل  تعالوا وانظروا إنسان قال لي»وعندما التقت المرأة السامرية بالمسيح ذىبت تدعوا القرية كميا قائمة 
 «مافعمت

 أن ندعو الناس أن يمتقوا بالرب يسوع المسيح - نحتى اآل - وىذه ىي الدعوة  
 
 
 
 
 
 
 
 

ةأروع تضحيعظم شخص              أ ةعطيكمل أ   

 شخصو)محبتو(  

 تعاليمو   

أعمالو                                        

 التجسد

   الصمب

                                

 الغفران

 الشركة مع اهلل 

 التحرر من القيود

 الشفاء


