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 مدرسة المسيح

 المأمورية العظمى

 الحلقة التاسعة

 تقديم الرسالة
 تقديم الرسالة

 شمل عدة خطوات:ت
 نسان من اهللوذلك حسب موقع اإل ةالمداخل المختمف (1
 حتياج الشخص نفسو مثل المرأة السامريةامن  
 من الشيادة عما صنعو بي الرب ورحمني 
 من سؤال الناس لي عن سبب الرجاء الذي في بسبب الحياة المختمفة التي أحياىا أماميم 
 حداثيا الجارية وتحدياتيا المختمفةأو  ةمن واقع الحيا 
 
 نجيلتقديم حقائق ال  (2

 معرفة اهلل :نجيل تحت عنوانسوف نقدم ىنا ممخص بسيط لشرح لب رسالة اإل
 
 الدعوة لقبول المسيح  (3

وذلك بصالة التوبة والرجوع لمرب وصالة االيمان التي فييا نقبل الغفران وسكنى المسيح في 
 القمب

 
 
 



 الجديدةتأكيد نوال الحياة  (4
 ؟ىل طمبت وصميت من قمبك :وذلك بأن تسألو

ن ابنًا هلل سمك في سفر الحياة وصرت اآلإأن اهلل قبمك وغفر خطاياك وكتب  ىل تؤمن وتصدق
 ؟مولود من فوق

 شكر لمربالإن كنت تؤمن فدعنا نصمي مرة ثانية لنقدم 
 
 عمى وسائط النعمة والنمو في الرب التشجيع عمى المواظبة (5

  سوف نتعرض لو في نياية ىذه الدراسةوىذا ما 
 معرفة اهلل :نجيلن دعونا نقدم واحدة من طرق شرح رسالة اإلواآل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (1الخطوة )
 
 
 
 
 

 قصد اهلل ىو السعادة الحقيقية:
 لييوذلك من خالل شركة الحب اإل

 
والحياة األبدية وذلك من خالل العالقة والشركة اهلل يحبك ويريد أن يمتعك بالسالم الحقيقي 

 معو.
 

 يقول الكتاب المقدس ...
 (11: 11يو( « اٌة َوِلَيُكوَن َلُيْم َأْفَضلُ َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُيْم َحيَ »
َلُو  اَل َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َبْل َتُكونُ  أَلنَُّو َىَكَذا َأَحبَّ المَُّو اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُو اْلَوِحيَد ِلَكيْ »

 (16: 3)يو   «اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ 
ْرَنا ِباإِليَماِن َلَنا َساَلٌم َمَع اهلِل ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ »  (1: 5)رومية « َفِإْذ َقْد َتَبرَّ
 

الفياضة اآلن، فمماذا ال فبما أن اهلل قد أعد الخطة لمنحنا السالم والحياة 
 يتمتع الكثيرون بها في حياتهم؟



 ( 2الخطوة )
 
 
 
 
 

 مشكمتنا هي:
 االنفصال

ل لقد خمق اهلل اإلنسان عمى صورتو ومثالو ليتمتع بالحياة، ولم يجبرنا اهلل عمى طاعتو وحبو ب
غير أن آدم وحواء اختارا أن يتمردا عمى اهلل ويسيرا في طريقيما ، منحنا اإلرادة وحرية االختيار
اليوم يفعل نفس الشيء ذاتو. وىذا ما يؤدي إلى االنفصال عن حتى بعيدًا عنو. ومازال اإلنسان 

 اهلل وبالتالي فقدان السعادة األبدية.
 يقول الكتاب المقدس...

 (23: 3)رو  «اهللِ  ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُىْم َمْجدُ »
 (23: 6)رو  «أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِىَي َمْوٌت َوَأمَّا ِىَبُة اهلِل َفِيَي َحَياٌة َأَبِديٌَّة ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا»
 (6: 53)اش «ُكمَُّنا َكَغَنٍم َضَمْمَنا. ِمْمَنا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َطِريِقوِ »

 ن عبر العصور لسد ىذه الثغرة بالفشل الذريع.لقد باءت محاوالت الكثيري
 
 
 

 اإلنسان                          
  قرارنا أدى إلى)خاطئ(                            

 االنفصال عن اهلل          كذب ، سرقة                     

                           

 اإلنسان
 )خاطئ(

 ذبـك
 سرقة
 
 

اهلل                                                                                                           
 )القدوس(



 (3الخطوة )
 
 
 
 

 جواب اهلل:
 يسوع المسيح

إن يسوع المسيح ىو الحل الوحيد ليذه المشكمة. فعندما مات يسوع المسيح عمى الصميب وقام  
 جرة خطايانا وأقام الجسر فوق اليوة الفاصمة ما بين اهلل واإلنسان.أمن األموات، دفع 

 يقول الكتاب المقدس...
 (5: 2تي 1) «اإِلْنَساُن َيُسوُع اْلَمِسيحُ  اِس:أَلنَُّو ُيوَجُد ِإَلٌو َواِحٌد َوَوِسيٌط َواِحٌد َبْيَن اهلِل َوالنَّ »
 (8: 5)رو  «اٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِمَناَوَلِكنَّ اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُو َلَنا أَلنَُّو َوَنْحُن َبْعُد ُخطَ »

مكاننا كخطاة ليعطينا مكانو كإبن هللالمسيح لقد أخذنا 

 اإلنسان
 )خاطئ(

 

 اهلل
 )القدوس(

 يسوع المسيح

هناك طريق واحد 
 لعبور هذه الهوة

 )القدوس(



 (4الخطوة )
 
 
 
 
 

 استجابتنا: 
 قبول المسيح

 يجب أن نضع ثقتنا بالمسيح ونقبمو من خالل التسميم الشخصي لو ودعوتنا إياه.
 

 يقول الكتاب المقدس )عمى لسان السيد المسيح(
 (12: 1)يو « َن ِباْسِموِ َفَأْعَطاُىْم ُسْمَطانًا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد المَِّو، َأِي اْلُمْؤِمُنو َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُموُه »
َأَتَعشَّى َمَعُو َوُىَو َىَئَنَذا َواِقٌف َعَمى اْلَباِب َوَأْقَرُع. ِإْن َسِمَع َأَحٌد َصْوِتي َوَفَتَح اْلَباَب، َأْدُخُل ِإَلْيِو وَ »

 (21: 3)رؤ  «َمِعي
 أين أنت؟                                      

 أم ىنا؟              ىل أنت ىنا؟                       
 

 اإلنسان
 

 اهلل
 فرح 
 حياة 
 سالم

 يسوع المسيح



 بداية جديدة مع المسيح
 ىل ىناك سبب مقنع يمنعك من قبول المسيح في حياتك اآلن؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حياتك مع المسيح؟كيف تبدأ 
 اعترف بحالتك )أنا خاطئ( وبعيد عن اهلل -1
 بلى حضن اآلإوتعود  قرر أن تترك خطاياك )التوبة( -2
 آمن بأن يسوع المسيح قد مات من أجل خطاياك عمى الصميب وأنو قام من بين األموات. -3
يا بالروح القدس افتح قمبك، من خالل الصالة، وادع يسوع المسيح ليدخل حياتك ويسود عمي -4

 )اقبمو ربًا ومخمصًا(.



 االعتراف بالمسيح
 
 

 يقول الكتاب المقدس...
أَلنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َيُسوَع َوآَمْنَت ِبَقْمِبَك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُو ِمَن »

 (9: 11)رو  «اأَلْمَواِت َخَمْصتَ 
 
 

 يمكنك أن ترفع صالة كيذه:
أييا الرب يسوع، اعترف لك بأنني خاطئ محتاج إلى غفرانك. أنا أؤمن أنك مت من أجل 
نني أضع ثقتي بك  خطاياي وىا أنا أتوب عنيا وأعود اليك وأدعوك لكي تدخل حياتي. وا 

 .حياتيكمخمص وأتبعك كرب عمى 
 قبمتني.أشكرك أييا السيد الرب ألنك 

 
 


