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  امتيازات الحياة مع المسيح : عنوان الدرس

  les_dk_29 : كود الدرس

 فايـز حنيـــن/ األخ  : الكاتب

  

  

  ..وأما كل الذين قبلوه فأعطاھم سلطاناً أن يصيروا أوالد هللا " 

  )12:  1يوحنا " (أي المؤمنون بإسمه 

  

وتعرفنا فى الموضوع السابق ... قية ، وھو قبول الرب يسوع فى القلب تكلمنا قبالً عن جوھر المسيحية الحقي

  ..واليوم نتعرف على إمتيازات قبول المسيح ... على معطالت الحياة مع المسيح 

  

بكل تأكيد ھناك إمتيازات كثيرة جداً يتمتع بھا كل من يقبل مبادرات المسيح الُحبية ، ويفتح حياته لنوره العجيب 

  :نا سنكتفى بثالثة إميتازات ، ھى ولكننا ھ... 

  الحــياة األبدية ) 3       الطمأنينة القلبية) 2     رتبة البنويــة  )1

 رتبة البنوية: أوالً 
كل الذين وأما : " عندما يقبل اإلنسان الرب يسوع فى حياته ، فھو يتمتع بأروع إمتياز ، أال وھـو رتبة البنوية للمسيح ، كما قال الكتاب 

، فبعدما كان إبناً للخطية ، وإبناً لمملكة الظلمة ،  )12:  1يوحنا (.. " أي المؤمنون بإسمه أن يصيروا أوالد هللا لوه فأعطاھم سلطاناً ـقب

يقول الرب القادر على كل شيء وأكون لكم أباً وأنتم تكونون لي بنين وبنات : " لذا قال الكتاب ... يصبح إبناً لملك الملوك ورب األرباب 

  )18:  6كو  2(.. " 

أن الرب ألنه قادر على كل شئ ، لذا فقد حررنا من سلطان الظلمة ، ونقلنا إلى رتبة البنوية فصرنا له بنين .. يا لھا من رتبة تفوق كل عقل 

  ...وبنات 

  )1:  3يوحنا األولى (.. " انظروا أية محبة أعطانا اآلب حتى ندعى أوالد هللا : " يوحنا القديس لذا قال 

  ...التى تجعل من البشر الترابيين ، أوالداً لرب السماء واألرض ... ويا لسمو ھذه النعمة ... متياز يا لروعة ھذا اإل
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لقد وجدنا لنا أبــاً فى .. انظروا كيف تنازل خالقنا ليكون أباً لنا .. لنتأمل أيھا األحباء أبناء من قد صرنا [ : نوس ـيقول القديس أغسطي

  ... ]السموات 

  الطمأنينة القلبية: ثانياً 

 فالسويدقد يملكون المال ، لكنھم ال يملكون السعادة ، ... لذين يعيشون بعيداً عن الرب يشعرون بالقلق واإلضطراب وفقدان السالم كل ا 

سالم قال إلھى  ليس: " لذا قال الرب .. بة انتحار عالمياً ـلى نسـمثالً فيھا أعلى مستوى للدخل والمرتبات ، وفى نفس الوقت فيھا أع

أما الذين بدأوا فى طريق التوبة مع المسيح ، .. واألشرار ھم الذين رفضوا قبول المسيح فى حياتھم ..  )21:  57إشعياء (" .. لإلشرار 

إن : " ، ويضيف داود النبى قائالً  )1: 5روميه (.. " سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح فإذ قد تبررنا باإليمان لنا : " يقول عنھم الكتاب 

  )3:  27مز (.. " ففي ذلك أنا مطمئن إن قامت عليَّ حرب .. ال يخاف قلبي ش ـنزل عليَّ جي

، فسيبقى العالم محروماً من للسـالم عانى منه البشرية اليوم ھو اإلضطراب وفقدان السالم ، مھما ُعقَِدت مؤتمرات ومباحثات تأكثر ما       

  .. م السالم ، مادام ھو بعيٌد عن ملك السالم ، ورئيس السال

  الحياة األبدية: ثالثاً 
رافي تسمع صوتي وأنا أعرفھا ـخ: " لذا قال المسيح ... وھو اإلمتياز األبدى ، فيتمتع بالمسيح ھنا على األرض ، وأيضاً ھناك فى السماء 

  )28،  27:  10يوحنا (.. " وأنا أعطيھا حياة أبدية ولن تھلك إلى األبد وال يخطفھا أحد من يدي فتتبعني ، 

  ... و أن هللا ھو صاحب الملكوت السماوى ، وقد صار أبى وصرت أنا إبناً له والسر فى ذلك ھ     

ى حياة ـھوھذه ، وقلب جديد ، وقتھا يأخذ حياة جديدة  فى قلبه والحياة األبدية ال تبدأ بعد الموت ، بل تبدأ عندما يقبل اإلنسان المسيح     

  :لذا  التوبة والنقاوة ، فيأخذ بذرة وعربون الحياة األبدية ،

أنت : ھادة اإللھية ـذه الشـوت هللا ھو ھـه لملكـإن جواز السفر الوحيد الذى تدخلون بف[       

  ]..إبنى 

ھذه اإلمتيازات  طلبتى إلى هللا أن ال يحرم أحد من.. إنھا إمتيازات كثيرة وعظيمة يتمتع بھا من يقبل المسيح فى قلبه وحياته   

  ..آمين .. والنعم المجيدة 
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  :ترنيمة ** 
  أصـله نقـشى على كفيه         ـاهـأنا مطمــن وأنا ويـ) 1

  زى الطفل فى إيد والديـه         أمشى فخور وأنا ماشى معـاه  

  

  ھو صـنعنى وھو فدانـى         أصـل أبويا ھو إلـھى: قرار 

  انىأنسى وأقول إنه بينس         إزاى بعد ما جــه نجانـى   

  

  من فرحتى إنى إبن يسوع         أجرى وأرفرف أنا بجناحى) 2

  مھما قابلت عطش أو جوع         يوم عن يوم بتزيد أفراحـى   

  أنت الراحــة لكل جريح         إنت يا ربـــى كل آمالى) 3

  مش متروكة لعصف الريح         لحظة بلحظة رأيـت أيامـى   
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  إمتيازات الحياة مع المسيح
  :درس كتاب مناقشة 

  

  ما ھى امتيازات الحياة مع هللا ؟) 1

  : اإلجابة 

-- -- --------------------------------- --------------------------------------------------------------  

------------------------------------ ---------------------------------------------------------------  

  ما معنى الحياة األبدية ، متى تبدأ ، ومتى تنتھى ؟) 2

----- --- ---------------------------------------------------------------------------------- -: اإلجابة 

 -----------------------------  

  ما أوجه الشبه بين عالقة األب البشرى بأوالده، وبين هللا كأب بأوالده ؟) 3

----- --- ---------------------------------------------------------------------------------- -: اإلجابة 

 ------------------------------  

  د فعلك إزاء ھذه اإلمتيازات التى تأخذھا بدخول المسيح إلى قلبك ؟ما ھو ر) 4

  ------------------------------- --- ---------------------------------------- --- -: اإلجابة 
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  ملخص موضوع

  إمتيازات الحياة مع المسيح

  
  :رتبة البنوية : أوالً    

أبانا الذى فى : ل س ، إلى سلطان البنوية لرب المجد يسوع المسيح ، الذى علمنا أن نصلى ونقووھو امتياز اإلنتقال من العبودية إلبلي   

  )12:  1يوحنا (...السموات 

  :الطمأنينة القلبية : ثانياً   

طمأنينة القلبية ، فال خوف من بينما يعانى البشر فى كل مكان من الكآبة واإلضطراب وفقدان السالم ، يتمتع أوالد هللا بإمتياز السالم وال   

  )1:  5روميه (..على الدوام ويسدد أعوازنا  ماضى فقد غفره المسيح ، والخوف على الحاضر أو المستقبل ، فلنا أٌب يحملنا

  : الحياة األبدية: ثالثاً    

  )28،27:  10يو(  ...تقال من األرض إلى السماء وھى التى تبدأ ھنا على األرض بفتح القلب للمسيح ، وتستمر بال نھاية حتى بعد اإلن   

  


