
Uخلق الإلنسان لمسرة الـله 
 الهدف األول لحياتك

 
 11: 4رؤيا "  انت خلقت آل االشياء و هي بارادتك آائنة و خلقت"
 )31 :  8  ثالام ( " لذاتي مع بني ادم"
 القداس الكيرلسي) " نعبدك(إذ سررت بنا نحن الضعفاء األرضيين أن نخدمك " 
 38 – 37: 22متى "  هذه هي الوصية االولى و العظمى.ن آل فكرك تحب الرب الهك من آل قلبك و من آل نفسك و م"
 

 ________________هدفي األول أن 
 
 1: 12رومية "  عند اهللا عبادتكم العقلية)مسرة( فاطلب اليكم ايها االخوة برافة اهللا ان تقدموا اجسادآم ذبيحة حية مقدسة مرضية"
 )15 :  13عب   ("ر شفاه معترفة باسمهفلنقدم به في آل حين هللا ذبيحة التسبيح اي ثم"
 

  الفائقةتهلمحب___________ عبادة الرب هي 
 
 30 : 12مرقس "  تحب الرب الهك من آل قلبك و من آل نفسك و من آل فكرك و من آل قدرتك"
 

 ...اللـه يريدني أن أحبه 
 "من الفكر"  ____________  
 "من القلب و النفس "  ____________  
 "من القدرة "  ____________ 

 

 3–1 : 139مزمور " آل طرقي عرفت

" الذي يرى في الخفاء يجازيك عالنية

 4 –2 : 1نشيد االنشاد  " الحق يحبونك
اسندوني باقراص الزبيب انعشوني  . ..

 و آل ما فعلتم .طة القلب خائفين الرب
 Uبتخدمون الرUآولوسي "  المسيح
+

 على الرب________________  العبادة هي :أوًال

 
 15 :  14آو  1 (" اذا اصلي بالروح و اصلي بالذهن ايضا ارتل بالروح و ارتل بالذهن ايضا"
 ...مسلكي و. انت عرفت جلوسي و قيامي فهمت فكري من بعيد. يا رب قد اختبرتني و عرفتني"
 7 : 8رومية " ن اهتمام الجسد هو عداوة هللا  ال" 
 
و اما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك و اغلق بابك و صل الى ابيك الذي في الخفاء فابوك " 

 6: 6متى 
 4 :105مزمور " اطلبوا الرب و قدرته التمسوا وجهه دائما" 
 )17 :  5تس  1(صلوا بال انقطاع " 
 )1 :  18لو   ("ينبغي ان يصلى آل حين و ال يمل" 

 )" بارآني) (أعني) (إرحمني أنا الخاطي(يا ربي يسوع المسيح إلهي " صالة يسوع 
 

  مع الرب_______________ العبادة هي :ثانيًا
 
ح بك نذآر حبك اآثر من الخمر بنبتهج و نفر.. .   ليقبلني بقبالت فمه الن حبك اطيب من الخمر"
آالتفاح بين شجر الوعر آذلك حبيبي بين البنين تحت ظله اشتهيت ان اجلس و ثمرته حلوة لحلقي"

 5 – 3 : 2نشيد  " بالتفاح فاني مريضة حبًا
 16 : 5نشيد  " ا حبيبي و هذا خليلي يا بنات اورشليمحلقه حالوة و آله مشتهيات هذ" 
 ...انا لحبيبي و حبيبي لي " 

  5 – 3 : 6نشيد  " حولي عني عينيك فانهما قد غلبتاني   
 10 : 7نشيد  " انا لحبيبي و الي اشتياقه" 
 
 14 :  34  وج خر" الله اخر الن الرب اسمه غيور اله غيور هو)تعبد (فانك ال تسجد" 
 
 لربلصالح ا____________  العبادة هي :ثًا ثال
ايها العبيد اطيعوا في آل شيء سادتكم حسب الجسد ال بخدمة العين آمن يرضي الناس بل ببسا" 

 عالمين انكم من الرب ستاخذون جزاء الميراث النكم. ليس للناسUآما للربUفاعملوا من القلب 
3 :22 – 24 
 9 : 5 آورنثوس 2 "  فنثق و نسر باالولى ان نتغرب عن الجسد و نستوطن عند الرب" 


