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 الَعطاء المسيحي

 4-1:6 مت :القراءة

 

 واال .ينظروكم لكي الناس قدام صدقتكم تصنعوا ان من احترزوا 1

 صنعت فمتى 2 .السموات في الذي ابيكم عند اجر لكم فليس

 المجامع في المراؤون يفعل كما بالبوق قدامك تصوت فال صدقة

 قد انهم لكم اقول الحق .الناس من يمّجدوا لكي االزقة وفي

 تعرف فال صدقة صنعت فمتى انت واما 3 .اجرهم استوفوا

 فابوك .الخفاء في صدقتك تكون لكي 4 .يمينك تفعل ما شمالك

 .عالنية يجازيك هو الخفاء في يرى الذي

 

http://scripturetext.com/matthew/6-1.htm
http://scripturetext.com/matthew/6-2.htm
http://scripturetext.com/matthew/6-3.htm
http://scripturetext.com/matthew/6-4.htm


 للعطاء الكتابية األُسس بعض هي ما عن يتسائل البعض
 المسيحي؟

 .العطاء مفهوم على للداللة األمثلة من الكثير هناك

 7-6:9 كو 2 ؛ 15-9:8 كو 2 ؛ 2-1:16 كو 1 ؛ 4-1:6 مت

 للعطاء مبادئ عشرة أرى الكتابية المراجع هذه على بناء  
   .المسيحي

 الَعطاء المسيحي



 :األول المبدأ

2:6 مت – ومطلوب ُمتوقَّع العطاء   

 َضرورة بل خيارا   ليس العطاء•

 الَعطاء المسيحي

•Are you giving? 

 المجامع في المراؤون يفعل كما بالبوق قدامك تصوت فال صدقة صنعت فمتى 2

 .اجرهم استوفوا قد انهم لكم اقول الحق .الناس من يمّجدوا لكي االزقة وفي

http://scripturetext.com/matthew/6-2.htm


 :الثاني المبدأ

دة أهداف   ألجل العطاء    1:6 مت – ُمحدَّ

 الظهور ألجل ليس العطاء•

 الَعطاء المسيحي

 إرضاء   وليس هللا طاعة ألجل صالحة بدوافع العطاء•
 للناس

•Are you giving for God’s praise or 
man’s? 



 :الثالث المبدأ

3:6 مت – ُممارسة العطاء   

 وكرم بسخاء العطاء•

 الَعطاء المسيحي

 ونعمة بإحسان العطاء•

•Are you amply giving? 



 :الرابع المبدأ

4:6 مت – السماوي اآلب إلرضاء العطاء   

 واإلمتنان بالُشكر العطاء•

 الَعطاء المسيحي

•Are you conscious that the Lord is 
seeing your giving? 



 :الخامس المبدأ

2:16 كو 1 – عبادة العطاء   

يسين عبادة من جزء العطاء•  هللا تمجيد ألجل القدِّ

 الَعطاء المسيحي

•Are you giving in worship? 

 ال جئت اذا حتى تيسر ما خازنا .عنده منكم واحد كل ليضع اسبوع اول كل في 2

 .حينئذ جمع يكون

http://scripturetext.com/1_corinthians/16-2.htm


 :السادس المبدأ

9:8 كو 2 – ذكرى العطاء   

 المسيح في نموذج العطاء•

 الَعطاء المسيحي

•Are you giving in sacrifice? 

ية وليس نوعية العطاء•  بالتحديد كمِّ

 لكي غني وهو افتقر اجلكم من انه المسيح يسوع ربنا نعمة تعرفون فانكم 9

 .بفقره انتم تستغنوا

http://scripturetext.com/2_corinthians/8-9.htm


 :السابع المبدأ

12:8 كو 2 – نسبية العطاء   

 هللا أعطانا لما إنعكاس العطاء•

 الَعطاء المسيحي

•Are you giving in proportion? 

 المتوافرة اإلمكانات مع ينسِجم العطاء•

 حسب على ال لالنسان ما حسب على مقبول فهو موجودا النشاط كان ان النه 12

  .له ليس ما

http://scripturetext.com/2_corinthians/8-12.htm


 :الثامن المبدأ

6:9 كو 2 – زراعة العطاء   

 الوفير الزرع في العطاء•

 الَعطاء المسيحي

•Are you giving in God’s Blessings? 

 الكثير المردود في العطاء•

 فبالبركات بالبركات يزرع ومن .يحصد ايضا فبالشح بالشح يزرع من وان هذا 6

 .يحصد ايضا

http://scripturetext.com/2_corinthians/9-6.htm


 :التاسع المبدأ

7:9 كو 2 – إرادة العطاء   

 قلبي تصميم العطاء•

 الَعطاء المسيحي

•Are you giving wholeheartedly? 

 يحبه المسرور المعطي الن .اضطرار او حزن عن ليس بقلبه ينوي كما واحد كل 7

 .هللا

http://scripturetext.com/2_corinthians/9-7.htm


 :العاشر المبدأ

فَرح العطاء 

 به وُيسر   الرب قلب ُيفرح العطاء•

 الَعطاء المسيحي

•Are you giving cheerfully? 



 :المسيحي للعطاء العشرة المبادئ
 

ومطلوب ُمتوقَّع العطاء 

دة أهداف   ألجل العطاء  ُمحدَّ

ُممارسة العطاء 

السماوي اآلب إلرضاء العطاء 

عبادة العطاء 

نسبية العطاء   

زراعة العطاء 

إرادة العطاء 

فَرح العطاء 

 

 

 

 الَعطاء المسيحي


