
 نحو الهدف

 عضو خادم وليس عضو خامل

 

ُروَرةُ  ُر فَلَْيَس ِلي فَْخٌر، إِِذ الضَّ ، فََوْيٌل ِلي إِْن ُكْنُت  ألَنَّهُ إِْن ُكْنُت أُبَش ِ َمْوُضوَعةٌ َعلَيَّ

رُ   16: 9كورنثوس  1  .الَ أُبَش ِ

ب لي، ألنه واجفخر  في ذلكفليس باإلنجيل، ) فمادمت أبشر  ترجمة كتاب الحياة

 مفروض علي  فالويل لي إن كنت ال أبشر.

 كل مسيحي يجب أن 

 يعرف المسيح  .1

 ينمو في المسيح  .2

 يشارك بالمسيح .3

 يخدم المسيح .4

 

 كل مسيحي حقيقي هو خادم ولكن ليس كل خادم هو مسيحي حقيقي

 

دوري في الملكوت ليس إختياري، أو مزاجي، أو حسب وقتي بل هو 

 إلزامي 

 

 شاهد للمسيح معوقات أن أكون 

 

 السلوك السيء .1

 

َوأَْعَماُل اْلَجَسِد َظاِهَرةٌ، الَّتِي ِهَي: ِزنًى َعَهاَرةٌ نََجاَسةٌ دََعاَرةٌ،ِعبَادَةُ 

ٌب ِشقَاٌق بِدَْعةٌ،َحَسدٌ قَتٌْل  األَْوثَاِن ِسْحٌر َعدَاَوةٌ ِخَصاٌم َغْيَرةٌ َسَخٌط تََحزُّ

أَْسبُِق فَأَقُوُل لَُكْم َعْنَها َكَما َسبَْقُت فَقُْلُت ُسْكٌر بََطٌر، َوأَْمثَاُل هِذِه الَّتِي 

 أَْيًضا: إِنَّ الَِّذيَن يَْفعَلُوَن ِمثَْل هِذِه الَ يَِرثُوَن َملَُكوَت هللاِ.

 21 -19: 5غالطية 

   

 يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان هذا التعليم

 السقام وذي العناء  كيف يصح به وأنت سقيم تصُف الدواء لذي

 

 اإلستحاء والخجل .2

 

ةُ هللاِ  ِلْلَخالَِص ِلُكل ِ َمْن  ألَن ِي لَْسُت أَْستَِحي بِإِْنِجيِل اْلَمِسيحِ، ألَنَّهُ قُوَّ

الً ثُمَّ  ِ أَوَّ ِ  يُْؤِمُن: ِلْليَُهوِدي   16: 1رومية  .ِلْليُونَانِي 

 

 العرج بين الفرقتين .3

 

يِع الشَّْعِب َوقَاَل:   َم ِإيِليَّا ِإََل َجَِ بَ ْْيَ اْلِفْرقَ تَ ْْيِ؟ ِإْن َكاَن الرَّبُّ  َحَّتَّ َمََّت تَ ْعُرُجونَ »فَ تَ َقدَّ
ْبُه الشَّْعُب ِبَكِلَمة  «. َكاَن اْلبَ ْعُل فَاتَِّبُعوهُ  ُهَو هللَا فَاتَِّبُعوُه، َوِإنْ  ملوك األول  .فَ َلْم ُيُِ

18 :21 
 لكلمة هللا  عدم إدراكي .4

 
اِدقَِة الَّتِي بَِحَسِب التَّْعِليِم، ِلَكْي يَُكوَن قَاِدًرا أَْن يَِعَظ  ُمالَِزًما ِلْلَكِلَمِة الصَّ

ِحيحِ َويَُوب َِخ اْلُمنَاقِِضيَن.   9: 1تيطس بِالتَّْعِليِم الصَّ

 
 إحتدى نفسك

 

 كم عائلة أنقذوا من اإلنهيار العائلي بسببك؟ 

من ابدية تعيسة إلى أبدية مجيدة  طريقهكم شخص سيتحول 

 بسببك؟

 عرف الكنيسة من خاللك؟كم صديق 

 

 

 قرارك اآلن؟

 هل تقرر أن تكون عضو خادم أم عضو خامل؟ 

 


