
 

 

 

 النضج المسيحي
 خطوات أساسية للنمو المسيحي 

 

دروس كتابية  تطبيقية للدراسة هي 

، تم إعدادها الشخصية وفي مجموعات

لتساعدك أينما كنت لتعرف هللا أكثر، 

 له وشاهدا بالمسيح متشبهاوتحيا تلميذا 

 في كل وقت وكل مكان.
 

 هذه السلسة ..

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 عبر:يمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: والبريد االليكتروني

Contact@TalmazaOnline.com 
 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

 سلسلة الدروس الكتابية التطبيقية

 1الدرس 

 من هو يسوع المسيح

 
 2الدرس 

حياة يسوع المسيح على 

 األرض 

 
 3الدرس 

 موت يسوع المسيح 

 
 4الدرس 

 قيامة يسوع المسيح 

 
 5الدرس 

يسوع المسيح الساكن في 

 المسيحي 
 

 6الدرس 

 كنيسة يسوع المسيح 

 يسوع الفريد: المقدمة

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
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 یسوع الفرید: مقدمة 

 من ھو یسوع المسیح:  ١الدرس 
 حیاة یسوع المسیح على األرض:  ٢الدرس 
 موت یسوع المسیح :  ٣الدرس 
 قیامة یسوع المسیح :  ٤الدرس 
 یسوع المسیح الساكن في المسیحي :  ٥الدرس 
 كنیسة یسوع المسیح :  ٦الدرس 

  

 من ھو یسوع؟:  ١الدرس   
  ٦:  ١٤یوحنا : احفظ      

 .یسوع المسیح والنبوءة المتحققة

الكتاب المقدس یتنبأ، بصورة معجزیة بمئات الحوادث تبدأ بحدوث تفاصیل دقیقة، تحققت بعد 
, تتعلق بعض النبؤات بالمدن والبلدان، كمدن صور، وأریحا، والسامرة. مئات أو ألوف السنین

 .وبابل، ونبؤات أخرى تتعلق بأفراد معینینوالقدس وفلسطین، وموآب، 
نبوؤة من نبؤات العھد القدیم التي وردت  ٣٠٠ان یسوع المسیح ھو موضوع ما ال یقل عن 

ویثبت التاریخ . ومن المعروف ان ھذه النبؤات قد تحققت اآلن. قبل میالده بمئات من السنوات
النبؤات تثبت، بدون شك، بأن  انھ حتى أصغر تفصیل قد تحقق كما انبىء عنھ تماما، وھذه

وما یلي ھي نبؤات مدھشة متعلقة بیسوع . یسوع ھو المسیا الحقیقي، ابن هللا ومخلص العالم
 :المسیح مع سجل بتحقیقھا

 .٢٣، ٢٢، ١٨: ١، متى ١ ٤:٧، اشعیاء ١٥: ٣تكوین : مولده
 .٧و  ٦،  ٤:  ٢، لوقا ٢:  ٥میخا : مكان والدتھ

 .١٥و  ١٤: ٢، متى ١ :١١ھوشع : طفولتھ في مصر
 ١١زكریا  :تسلیمھ. ٢٤:  ٢بطرس  ١، ٢١:  ٥كورنثوس  ٢، ٦ -٤:٥٣اشعیاء : سبب موتھ

 .٢٧، متى ٢٢مزمور : صلبھ. ١٠-٣:  ٢٧,  ١٦-١٤:  ٢٦متى ,  ٦: ١٣,١٣و  ١٢:
 .٣١: ٢، أعمال ١٠و  ٩:١٦مزمور : قیا متھ

 ماذا صرح یسوع المسیح عن نفسھ؟

 :قصده یسوع، في رأیك، حین صرح بما یلي أكتب بكلماتك الخاصة ما
  ٣٣-٣٠: ١٠یوحنا  - أ

........................................................................................................  

........................................................................................................  

   ماذا فھم الذین سمعوا یسوع انھ یعني؟: ٣٣-٣١حسب اعداد  - ب

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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  ٩و  ٨:١٤یوحنا  - ت

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ٦: ١٤یوحنا  - ث

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ٢٠و  ١٩:  ٢٨متى  - ج

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ٦٢و  ٦١:١٤مرقس  - ح

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ماذا قال اآلخرون عن یسوع المسیح؟

 .الخاصة ما یتضمنھ كل من االفكار أو االقوال التالیة عن یسوعأكتب بكلماتك 
 )١٨:٥یوحنا (اعداؤه  -١

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  )١٧و  ١٦:١٦متى (بطرس  -٢

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  كیف تجاوب یسوع مع ما قالھ بطرس؟

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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 )٢٧:  ١١یوحنا (مرثا  -٣

........................................................................................................  

........................................................................................................   

  )٢٨ - ٢٥:  ٢٠یوحنا (توما  -٤

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  كیف تجاوب یسوع مع ما قالھ توما؟

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ما قولك أنت في یسوع المسیح؟

أعلن تلك التصریحات التي ال یعلنھا اال ) ٢صرح یسوع انھ هللا نفسھ، ) بناء على ما سبق ا
دون أیة محاولة " هللا"واء باالسم دعاه االصدقاء واالعداء على حد س) ٣من ھو هللا بالذات، 

 .بل انھ أوصى اتباعھ ان بحذوا حذوھم -منھ النكار ذلك
یقول البعض أن یسوع ھو معلم أخالقي عظیم ولو جاء انسان عادي اآلن و قال ما قالھ یسوع 

فاما ان یكون . وعلیك ان تختار. منذ ألفي عام فسیتھمھ العالم بالجنون أو بأنھ شیطان رجیم
یمكنك ان تتفاداه باعتباره شیطانا أو تنطرح تحت قدمیھ وتدعوه . بن هللا او رجال مجنوناھذا ا

  .ولكن ال تقل ابدا أنھ معلم عظیم. ربا و الھا
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 حیاة یسوع المسیح على األرض : ٢الدرس    
  ١٢:  ١یوحنا : احفظ      

 دخول یسوع المسیح إلى العالم

  ، أین كان یسوع قبیل مجیئھ الى العالم؟٥: ١٧یوحنا  على أساس عبارتھ في -١

...................................................................................................  

...................................................................................................  

  لخص بكلماتك الخاصة الظروف التي أحاطت بمولد یسوع. ٢٣ -١٨: ١تى اقرأ م -٢

...................................................................................................  

...................................................................................................  

من . ان الكتاب المقدس یغفل الحدیث عن الثالثین سنة االولى من حیاة یسوع ویصمت عنھا
الواضح ان كتاب االناجیل كانوا اكثر اھتماما بتصویر أي انسان كان یسوع، اكثر من أن 

 .یعطونا سیرة تاریخیة

 شخصیة یسوع المسیح

 :ماذا تتعلم عن شخصیة یسوع من اآلیات التالیة
  ٤٢-٤٠: ١مرقس   -١

...................................................................................................  

...................................................................................................  

   ٣٤و  ٣٣:  ٢٣لوقا  -٣

...................................................................................................  

...................................................................................................  

   ١٦-١٣:  ٢یوحنا  -٤

...................................................................................................  

...................................................................................................  

   ٥-١:  ١٣یوحنا  -٥

...................................................................................................  
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...................................................................................................  

. لم تكن شخصیة یسوع أسمى نموذج للفضیلة فحسب، بل كانت الدافع لممارسة تلك الفضیلة
ث سنوات قصیرة حققت لتغییر وكان تأثیرھا عمیقا لدرجة یمكن معھا القول ان ما تم في ثال

تاریخ  -لكي. ھـ. أ. و.(الجنس البشري ما لم تحققھ كل خطب الفالسفة وكل مواعظ األخالقیین
 )االخالقیة االوروبیة

 یسوع المسیح كمعلم

 :من الموعظة على الجبل في أي عدد او اعداد تجد ما یلي ١١ -٧:٧اقرأ بانتباه متى  -١
  تكرار فعال لالفكار -١

...................................................................................................  

................................................................................................... 

  ایضاحات مالئمة  -٢

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  تطبیقات عملیة -٣

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  تلخیص واضح -٤

........................................................................................................  

........................................................................................................  

   و أكثر أھمیة من تعلیمھ الفعال كان -٢

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 )٢٩:  ٧متى ( 

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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  )٥٠و  ٤٩:  ١٢یوحنا (من أین حصل على سلطتھ  -٣

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 
   اكتب ثالثة اسباب تبین لماذا تستطیع أن تثق بتعالیم یسوع؟ -٤

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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 مــوت یسوع المسیــح:  ٣الدرس    
  ٨:  ٥رومیة  : احفظ     

 الحاجة الى موت یسوع المسیح

 ٢٣: ٣،  ١٢-١٠: ٣اقرأ بانتباه رومیة  -١
  وما یماثلھا؟" وال احد"، "كل"كم مرة استخدم الكاتب اصطالحات مثل  -ا

....................................................................................................  

....................................................................................................  

  لماذا یكرر ھذه االصطالحات كثیرا؟ -ب

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  رین المحترمین؟ماذا یعلمنا ھذا عن الناس االخالقیین، المتحض -د

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 )٢٣:  ٦رومیة (ما ھي نتیجة الخطیة؟  -٢

....................................................................................................  

....................................................................................................  

 
ان . االنفصال، ولیس االنقطاع عن الوجودیعلمنا الكتاب المقدس بأن الموت یعني : مالحظة

عن الجسد ) الجزء الالمادي او الروحي من االنسان(الموت المادي ھو انفصال النفس 
ان الموت الروحي ھو انفصال اإلنسان . ، مع التحلل الناتج للجسد)الجزء المادي من االنسان(

 .عن هللا، وكال الموتین المادي والروحي ھو نتیجة الخطیة
خلق االنسان أصال لتكون لھ شركة مع هللا، ولكن بسبب ارادتھ الذاتیة العنیدة اختار ان  لقد

وھذا ما . افصل االتصال الكھربائي ینقطع الضوء. یسلك طریقا مستقال فانقطعت الشركة
لیست نتائج ھذا االنفصال وجود خطایا جسیمة . یقولھ الكتاب المقدس عما حدث لالنسان

والسرقة الخ فحسب بل ایضا القلق، عدم االستقرار، االفتقار الى الھدف  كالقتل، والدعارة،
في الحیاة، عدم الرغبة الحقیقیة في الحیاة، خیبة االمل، الرغبة في الھرب من الواقع، 

ھذه وسواھا، ھي أدلة على ان االنسان منفصل عن هللا، الذي وحده قادر . والخوف من الموت
  .فضلىان یعطیھ القوة لیحیا حیاة 

 



 

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

 :نتائج موت المسیح

 .باھتمام ٢١: ٥كورنثوس  ٢اقرأ  -١
  الى أي مدى كان یسوع صالحا، في رأیك؟ -أ

....................................................................................................  

....................................................................................................  

  ماذا تقول عما حدث لھ عندما مات؟ -ب

....................................................................................................  

....................................................................................................  

  ماذا تقول عن النتائج التي صارت لنا؟ -ج

....................................................................................................  

....................................................................................................  

 )  ٢:  ١٢ن عبرانیی(سیح بالنسبة لھذا الموت كیف شعر الم -٢

....................................................................................................  

....................................................................................................  

 ؟)١٨:٣بطرس  ١(اذن لماذا مات من أجلنا  -٣

....................................................................................................  

....................................................................................................  

 التطبیق الشخصي لموت المسیح

ما ھو الشيء الوحید الذي نستطیع ان نفعلھ لینطبق علینا موت المسیح فنخلص  -١
 ؟)٣١: ١٦اعمال (

....................................................................................................  

....................................................................................................  

 ؟)٩و  ٨:٢أفسس (لماذا ال نستطیع أن نعمل لخالصنا  -٢

....................................................................................................  
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....................................................................................................  

  بعنایة ١٨:٣اقرأ یوحنا  -٣

....................................................................................................  

....................................................................................................  

  ما ھما النوعان من الناس الموصوفان ھنا؟  - أ

....................................................................................................  

....................................................................................................  

  ما ھو السبب الوحید الذي استدعى ادانة نوع واحد منھما؟  - ب

....................................................................................................  

....................................................................................................  

  غیر مدان؟ بناء على ما یقولھ الكتاب المقدس، ھل انت مدان ھنا او -ج

....................................................................................................  

....................................................................................................  

  لك حیاة أبدیة؟، ھل ١٢و  ١١: ٥بناء على رسالة یوحنا االولى  -٤

...................................................................................................  

...................................................................................................  

 
لى الواردة تقریبا في نھایة الكتاب و بین انجیل ال تخلط ما بین رسالة یوحنا االو : مالحظة

  .یوحنا
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 قیامة یسوع المسیح:  ٤الدرس   
 ٤-٣:  ١٥كورنثوس  ١ : احفظ     

وتشتتت جماعتھ الصغیرة وقتئذ . من الواضع أن صلب یسوع فرق اتباعھ وحط من معنویاتھم
 .یحتفلون بانتصارھموكان اعداؤه . واعتراھا الرعب

وفي خالل بضعة اسابیع . قام یسوع، من االموات: وحدثت بعد ثالثة أیام من صلبھ اعجوبة
وھي حقیقة غیرت مجرى التاریخ  .راح اتباعھ الذین اعتراھم الجبن مرة یعلنون قیامتھ بجرأة

ما ممن لھم ما كان اتباع یسوع من اولئك الذین یتبعون مبادئ اخالقیة لمؤسس میت، وان. كلھ
یسوع المسیح حي الیوم، وینتظر بشوق لیعمل في حیاة الذین یثقون . اتصال حي مع رب حي

 .بھ
 :فیلبس. ب. اقتباس من ج

ان االختالف العظیم بین مسیحیة الیوم والمسیحیة التي نقرأ عنھا في تلك الرسائل ھو انھا "
نحن میالون الن نحلل الدین المسیحي . قیابالنسبة لنا تمثیل، بیما كانت بالنسبة الیھم اختبارا حقی

ولكن بالنسبة لھؤالء الرجال فقد كانت، . لیصبح مبادئ، أو في أحسن الحاالت، قواعد للحیاة
وھم ال یترددون لحظة فى وصف ھذا . بكل وضوح، غزوا لحیاتھم قامت بھ حیاة جدیدة تماما

ي یعجز عن تفسیر التغییر والقوة ان مجرد االصالح االخالق". یحیا فیھم"بقولھم ان المسیح 
حتى ولو استطعنا أن نبرھن عن وجود حافز لمثل ھذا  -التي مألت حیاة ھؤالء الرجال

 .االصالح
ونحن عملیا . لھذا فان العالم المحیط بھم لم یقدم اال القلیل من التشعجیع للمسیحیین االوائل

صلت بذات حیاة هللا بواسطة مسوقون لقبول تفسیرھم الشخصي بأن حیاتھم البشریة قد ات
 "المسیح

وكأن علینا ان ننتظر اوقاتا أفضل , ویتحدث العدید من المسیحیین الیوم عن مصاعب ایامنا"
ومما یمأل القلب غبطة ان نتذكر ان ھذا االیمان قد تأصل . قبل ان یسود الدین المسیحي

كان ھؤالء . وازدھر بصورة مدھشة بظروف قد تقضي على أي شيء، في بضعة اسابیع
المسیحیون االوائل على نار، بفضل اقتناعھم بأنھم قد أصبحوا بواسطة المسیح ابناء هللا 

وما زالوا یتحدثون الینا عبر . كانوا روادا النسانیة جدیدة، ومؤسسین لمملكة جدیدة. حرفیا
لرسائل الى مقدمة ا - فیلبس. ب. ج". (ربما اذا آمنا بما آمنوا بھ فقد ننجز ما انجزوا. القرون

  (الكنائس الفتیة
 أربعة براھین عن ان یسوع قد قام حقا من األموات

 .تنبأ یسوع المسیح، ابن هللا، عن قیامتھ سلفا :البرھان االول
  ؟٣٣-٣١:  ١٨ماذا قال یسوع لتالمیذه في لوقا  -١

...................................................................................................  

...................................................................................................  

ذلك، فماذا تستنتج اذن اذا قال یسوع بوضوح بأنھ سیقوم من االموات، ثم اخفق في  -٢
  عنھ؟

...................................................................................................  

...................................................................................................  
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 .التفسیر المعقول الوحید لقبره الفارغ ان القیامة ھي :البرھان الثاني
 ؟)٤٦:١٥مرقس (ماذا فعل اصدقاء یسوع لیكونوا على ثقة بأن جسده لن یؤخذ  -١

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

 
 ؟)  ٦٦ – ٦٢:  ٢٧ متى(ماذا فعل اعداء یسوع لیكونوا على ثقة بأن جسده لن یؤخذ  -٢

...................................................................................................  

...................................................................................................  

ب، فان الحجر والجنود اذا لم یكن یسوع قد قتل، ولكن ضعف وجرح فقط بالصلی :مالحظة
ولو حاول أصدقاء یسوع أن یسرقوا جسده فان الحجر و الجنود . یحولون دون ھربھ من القبر

وما كان اعداء یسوع لیأخذوا جسده قط الن اختفاء جسده من القبر یفید فقط . یحولون دون ذلك
 .فارغفقیامتھ وحدھا ھي التي یمكن ان تعلل قبره ال. في تغذیة االعتقاد بقیامتھ

 .ان القیامة ھي التفسیر الوحید المعقول لظھور یسوع المسیح لتالمیذه :البرھان الثالث
اذكر كل االفراد أو الجماعات الذین رأوا یسوع المقام حقا بحسب ما كتب الرسول بولس  -١

   ٨ – ٤:  ١٥كورنثوس  ١في 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

 ١(اذا لم یقم یسوع من االموات، فماذا یجب اذن ان نستنتج عن كل ھؤالء الشھود -٢
 ؟)١٥: ١٥كورنثوس 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

  لماذا ترى أن الجواب السابق خطأ وال معنى لھ؟ -٣

................................................................................................... 

...................................................................................................  

كورنثوس  ١(ات أي شيء آخر یمكن ان یكون صحیحا اذا لم یقم المسیح من االمو -٤
 ؟)١٧:١٥

................................................................................................... 
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...................................................................................................  

-٣٦:  ٢٤لوقا (لیبرھن لھم بأنھ لیس خیاال عندما ظھر المسیح التباعھ ماذا فعل  -٥
 ؟)٤٣

................................................................................................... 

...................................................................................................  

 .ان القیامة ھي التفسیر الوحید لبدایة الكنیسة المسیحیة :الرابعالبرھان 
بشر بطرس في یوم الخمسین، بعد بضعة اسابیع من قیامة المسیح، وابتدأت الكنیسة  -١

  )  ٣٢-٢٩:  ٢اعمال (ماذا كان الموضوع الرئیسي للموعظة . المسیحیة

................................................................................................... 

...................................................................................................  

  مستمعیھ للموعظة؟لو كان جسد المسیح ال یزال في القبر فكیف یكون تجاوب  -٢

................................................................................................... 

...................................................................................................  

 )  ٤٢و ، ٤١ ،٣٨,  ٣٧: ٢أعمال (بوا معھ ولكن كیف تجاو -٤

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 نتائج القیامة

 :ماذا تقول لنا القیامة عن -١
 ؟)٤:١رومیة (یسوع المسیح  -ا

................................................................................................... 

...................................................................................................  

 ؟)٢٠، ١٩:  ١أفسس (االن على حیاتنا ایة قوة یقدر هللا ان یمارسھا   - ت

................................................................................................... 

...................................................................................................  
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 ؟)٢١: ٣فیلي (جسادنا ماذا سیحدث اخیرا ال  - ث

................................................................................................... 

...................................................................................................  

ة، فلماذا من المنطق ان تؤمن بكل المعجزات اذا كنت تستطیع ان تؤمن بھذه االعجوب -٢
  االخرى التي صنعھا یسوع؟

................................................................................................... 

...................................................................................................  

اربع عشرة سنة ومؤلف المجلدات الثالث عن تاریخ " ركبي"قدم توماس ارنولد مدیر مدرسة 
روما، واالستاذ المعین لكرسي التاریخ الحدیث في اكسفورد، الشھادة التالیة عن اقتناعھ 

 :بالصحة التاریخیة لقصة القیامة
وھي صالحة بالنسبة للقواعد العامة  .ان االدلة على حیاة ربنا وموتھ وقیامتھ وما زالت مقنعة"

فآالف، وعشرات اآلالف من االشخاص قد  .التي تمیز الدلیل الجید من الجید من الدلیل الواھي
بحثوا تلك االدلة واحدا فواحدا وبدقة كما یفعل كل قاض سخلص الى نتیجة في قضیة لھا 

لقد . انما الرضي نفسيلقد فعلت ذلك نفسي عدة مرات ال القناع اآلخرین و. أھمیة كبرى
اعتدت لعدة سنوات ان ادرس تواریخ األزمنة األخرى واتفحص وأزن دالئل الذین كتبوا 

ولم اعثر على حقیقة على مدى التاریخ كلھ تأكدت بأدلة كاملة صادقة ثابتة كما تأكدت . عنھا
 ."حقیقة موت وقیامة المسیح من االموات
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 المسیح الساكن في المسیحيیسوع  : ٥الدرس   
  ٢٠:  ٣رؤیا  : احفظ     

وھذا یفید في . الحظ ان االصحاحین الثاني والثالث من سفر الرؤیا موجھان الى الكنائس
التشدید على ان كونك مجرد عضو في الكنیسة ال یوفر لك األمن أو الضمان بأن تكون لك 

أن االشارة ھي الى االفراد ولیس الى  ٢٠: ٣في رؤیا الحظ . عالقة سلیمة مع یسوع المسیح
 ."ادخل الیھ واتعشى معھ وھو معي... ان سمع أحد صوتي"الجماعة ككل 

عندما تدعو یسوع المسیح لیأتي الى قلبك وحیاتك لیكون مخلصا وربا لك، معترفا بخطایاك 
 ا ذ ا؟لم. وبحاجتك الى الغفران بأنھ یستجیب صالتك ویدخل الى قلبك وحیاتك

ان الحیاة المسیحیة ھي اكثر من صعبة، ھي . واحد من االسباب الرئیسیة ھو لكي یقویك
وعندما یكون فیك فأنھ یرید أن . مستحیلة بشریا، ویسوع وحده فقط ھو الذي یقدر ان یعیشھا

ھو یرید ان یفكر بعقلك، ویعبر عن . یحیا الحیاة المسیحیة التي یقدر أن یحیاھا فقط بواسطتك
وھكذا، فان . سھ من خالل عواطفك، ویتحدث عبر صوتك، مع انك قد ال تكون واعیا لذلكنف

الحیاة المسیحیة ھي لیست محاولة المسیحي تقلید المسیح، بل ان المسیح یمنح حیاتھ للمسیحي 
ان الحیاة المسیحیة لیست ما تفعلھ للمسیح، انما ھي ما یفعلھ ھو الجلك . ویحیاھا بواسطتھ

:  ٥ن حیاة المسیح المسیطرة تنتج دائما ثمار الروح كما ھي واردة في غالطیة ا. بواسطتك
٢٣،  ٢٢  

 الحاجة الى یسوع المسیح لیحیا في المسیحي

 )٢٥-٢٤:  ٢یوحنا (لماذا لم یكن یسوع راغبا في الثقة بالناس  -١

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

  )٢٢- ٢١:  ٧مرقس (أیة االشیاء كامنة في قلوبنا  -٢

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 ؟)١٨:٧رومیة (كیف یقیم بولس الرسول، أحد أعظم المسیحیین، طبیعتھ البشریة  -٣

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

  الى أي حد تعتبر نفسك انك أفضل من بولس؟ -٤

.................................................................................................. 

...................................................................................................  
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 ؟)٥و  ٤:  ١٥یوحنا (الى أي حد نحن عاجزون بمعزل عن المسیح  -٥

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 یسوع المسیح یعیش في المسیحي

  بعبارتك الخاص ٢٠: ٣لخص رؤیا  -١

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 .، تتضمن معنى الشركة في االصل"اتعشى"ان لفظة  :مالحظة
  أي ضمان یقدمھ یسوع المسیح في ھذا الصدد بأنھ یدخل الى قلوبنا؟ -٢

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

  كیف تعرف بأن یسوع المسیح قد دخل الى حیاتك؟ -٢

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 ؟)٥: ١٣عبرانیین (أن یسوع المسیح لن یتركك حتى لو أخطأت كیف تعرف ب -٣

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

  ؟)٩: ١یوحنا  ١(كن اذا اخطأت، كیف تقدر ان تجدد شركتك معھ ول -٤

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

أن الخالص ھو الغفران االبدي للخطایا، والحیاة . یختلف الخالص عن الشركة :مالحظة
وغالبا ما نخسر شركتنا . اما الشركة مع المسیح فھي عالقتنا الیومیة أو الشركة معھ .االبدیة

معھ بواسطة الخطیة بنفس الطریقة التي یفقد فیھا الطفل شركتھ مع ابیھ نتیجة للعصیان، ولكنھ 
 .خسر عالقتھ كابنال ی

  .) ٢٩-٢٧:  ١٠انظر ایضا یوحنا (
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 التطبیق الشخصي لحضور یسوع المسیح في المسیحي

 :عندما یكون یسوع المسیح فینا، ماذایقدر ان یفعل حین نواجھ المشكالت التالیة -١
 ؟)٣٥: ٦یو حنا (الفراغ  -ا

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 ؟)٢٧:  ١٤یوحنا )القلق  -ب

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 ؟)١١:١٥یوحنا (التعاسة   - ج

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 ؟)١٣:٤فیلبي (االفتقار الى القوة  -د

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

، رومیة ١٣:٦رومیة (ولكن ماذا نستطیع ان نفعل لكي یحیا مثل ھذه الحیاة بواسطتنا  -٢
 ؟)٢و  ١: ١٢

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

على ضوء ھذا العدد، لماذا یجب ان نسلم زمام أمور  ١٦:٣واقرأ وتأمل في یوحنا  -٣
  å؟حیاتنا 

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

  



 

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

حیاتھم یجدون انھا ملیئة بالنشاطات عندما یتفحص غیر المسیحیین أو المسیحیون الجسدیون 
ولكن بغیر  -الرحالت, الدراسة، المال، الحیاة االجتماعیة، الحیاة البیتیة، االعمال  -المختلفة

والسبب في ذلك انھم یتحكمون بھذه النواحي بأنفسھم بدال من أن . ھدف أو معنى حقیقیین
والى ) انظر الرسم البیاني(یاة ھناك عرش في كل ح. یسمحوا لیسوع المسیح بالسیطرة علیھا
ولكن عندما یدخل، . ستظل متربعة على العرش "االنا"أن یدخل یسوع المسیح الى حیاتنا فان 

علیك أن تتنازل وتتخلى عن سلطة حیاتك لھ  .فانھ یرید أن یحتل مكان سلطتھ على العرش
نھ یصبح ربا لكل وكما ترى من الرسم البیاني عندما یصبح المسیح المسیطر على حیاتك فإ

  .نشاط یؤدي الھدف واالنسجام
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 كنیسة یسوع المسیح : ٦الدرس 
  ٢٥:  ١٠عبرانیین : احفظ     

الكنیسة المحلیة، التي ھي مجموعة من االفراد ) ١(یصف الكتاب المقدس الكنیسة بمعنیین 
الكنیسة الجامعة التي  (٢) .والتشجیع المتبادل المسیحیین الذین یجتمعون للعبادة، والتعلیم،

 .تشیر الى كل المسیحیین الحقیقیین
 الكنیسة المحلیة

 ؟)٢٥: ١٠عبرانیین (ماذا على المسیحیین ان ال یفعلوا  -١

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

یأمر الكتاب ا . الى االجتماعات االعتیادیة لكنیستنا المحلیة" اجتماعنا"تشیر لفظة  :مالحظة
 .المقدس المسیحیین بحضور الكنیسة بانتظام

 ؟)٢٦-٢٣:١١كورنثوس  ١) (عشاء الرب( ما ھو الغرض من خدمة الشركة -٢

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

  لماذا یجب ان نتعمد؟ ١٩و  ١٨:  ٢٨بالنسبة لمتى-٣

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

نحن ). عشاء الرب(المعمودیة والشركة  -مھمتانللكنیسة فریضتان بسیطتان ولكنھما 
ویذكر نفسھ،  .ویعلن المسیحي، بالمعمودیة، كعمل طاعة، ایمانھ جھارا. نحلصون باالیمان

، بصورة منتظمة، بآالم المسیح وموتھ من أجل خطایاه وبمجیئھ )عشاء الرب(بخدمة الشركة 
 .الثاني

 :محلیة التالیةاكتب بعبارة واحدة وصفا لكل من الكنائس ال -٤
 )٣٣-٣٢:  ٤أعمال (كنیسة اورشلیم  -ا

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 )  ١٠ – ٦:  ١تس  ١(كنیسة تسالونیكي  -ب

 )  ١٧-١٤:  ٣ رؤیا(كنیسة الودكیة   - ح

 .................................................................................................. 
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...................................................................................................  

كما یبین ھذا، فان بعض كنائس العھد الجدید كانت كنائس حیة، كما كانت غیرھا ضعیفة، 
. الواحدة وھكذا االمر الیوم، فلیست كل الكنائس حیة وھناك اختالفات كثیرة تقوم بین الطائفة

علیك ان تحضر كنیسة یمجد فیھا المسیح وتعلم الكتاب المقدس، وتفسر بوضوح ما ھو 
 .المسیحي وكیف تصبح مسیحیا، وتقدم شركة حیة لتشدید نموك المسیحي

 الكنیسة العامة

 :یقارن بولس الكنیسة بالجسد -١
 ؟)١٨: ١و كولوسي  ٢٣:٥أفسس (من ھو الرأس الوحید  - أ

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 ؟ )  ٢٧:  ١٢كورنثوس ١(من ھم االعضاء  - ب

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 )  ١٣ – ١٢: ١٢كورنثوس  ١(ھل یرى المسیح ھذه الكنیسة كنیسة منقسمة  -٢

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

  ) ٢٦-١٥: ١ ٢كورنثوس  ١(كیف یجب ان یشعر اعضاؤھا كل نحو اآلخر  -٣

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 ١١-٥:  ١اقرأ بعنایة أعمال  -٤
  ماذا یجب أن یكون اھتمام الكنیسة االعظم؟ ٨بالنسبة لعدد  -ا

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

................................................................................................... 

  این جاء فیھا ان یسوع قد مضى جسدیا؟ -ب

.................................................................................................. 
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................................................................................................... 

   ، ھل سیأتي ثانیة روحیا أو جسدیا من أجل كنیستھ؟١١بالنسبة لعدد  -ج

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

  )  ٣٣و  ٣٢:١٣انظر أیضا مرقس (؟ )٧عدد (ھل تعرف متى سیحدث ذلك -د

................................................................................................. 

...................................................................................................  

فانھ ایضا مع هللا اآلب في السماء، یعلم الكتاب المقدس، أن یسوع مع أنھ یعیش في قلوبنا 
وفي الوقت عینھ  (٣٦ : ٢٤و  ٣١: ٢٥متى (وسیعود في المستقبل، لیدین العالم ویحكم االمم 

فان الكنیسة ستكون شاھدتھ على االرض وستأتي بأكثر ما یمكنھا من البشر الى عالقة حیة 
 .معھ

  وأنا ال ازال على قید الحیاةعلى ضوء ھذا، ماذا یجب أن یكون أحد اھدافي الرئیسیة  -٥

.................................................................................................. 

...................................................................................................  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

 سلسلة الدروس الكتابية التطبيقية

 

 1 الدرس

  المسيحي التأكيد

 

 2 الدرس

  المسيح يسوع شخصية

 

 3 الدرس

  المسيح عليها يسيطر التي الحياة

 

 4 الدرس

  الخمسة النمو مبادئ

 

 5 الدرس

  المسيحي السلطان

 

 6 الدرس

  الكنيسة

 

 7 الدرس

 مراجعة

 1الخطوة 

 المغامرة المسيحية

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com


  

  

    المغامرة المسیحیة:  1الخطوة 

   المسیحي التأكید:  1 الدرس
   المسیح یسوع شخصیة:  2 الدرس
   المسیح علیھا یسیطر التي الحیاة:  3 الدرس
   الخمسة النمو مبادئ:  4 الدرس
   المسیحي السلطان:  5 الدرس
   الكنیسة:  6 الدرس
  مراجعة:  7 الدرس

  

 التأكید المسیحي : 1الدرس 

 5یوحنا  1و  20 - 1: 3یوحنا :اقرأ       13:  5یوحنا  1: احفظ غیبا   

أساس الثقة المسیحیة ھو حیاة المسیح الفریدة، فإن موت المسیح على الصلیب وقیامتھ بالجسد من 
 .الموت ھما البرھان على أنھ ھو المسیح المخلص المنتظر الذي تنبأ عنھ أنبیاء العھد القدیم

ما : "ولقد سمعنا كثیرا السؤال. وایماننا بالمسیح مخلص العالم إیمان بشخص حي، فھو لیس میتا
إنجیل "ولقد دعي انجیل یوحنا ". االعتماد"أو " الثقة"أو " اإللتصاق"واالیمان یعني " معنى االیمان؟

ھذه فقد كتبت  وأما: "أما ھدف إنجیل یوحنا فھـو.. وردت بھ كثیرا" االیمان"ألن كلمة " االیمان
 ) 31:20یوحنا (  ) "لتؤمنوا أن یسوع ھو المسیح ابن هللا، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حیاة باسمھ

 التأكید المسیحي

 ) 12 : 1یوحنا (ماذا یفعل االنسان لیصبح مسیحیا؟  -1

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 )  13:  1یوحنا (لكي تصبح ابنا 砸، ممن تولد؟   -2

........................................................................................................ 

 إذ تؤمن بالمسیح تمتلك -3

........................................................................................................  

  وتتحرر من) 24:5یوحنا (

........................................................................................................  

  



  

 ) 25 -24:2بطرس  1(ماذا فعل المسیح بخطایانا؟  -4

........................................................................................................  

 ماذا یجب أن یكون أثر ذلك في حیاتك؟  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

حلل صلتك بالمسیح كما  -6) 27:10یوحنا (ما ھي الصفات الثالث التي تمیز خراف یسوع؟  -5
 )  30 – 28: 10یشرحھا ھو في یوحنا 

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 )  12:  5یوحنا  1(من یقدر أن ینال الحیاة االبدیة ؟  -6

........................................................................................................  

  اختر من بین األقواس -7

أن لكم ) تعلموا -تحاولوا أن -تخمنوا -تشعروا كأن - ترجوا(لكي .. كتبت الیكم ھذا أنتم المؤمنین
  )  13:  5یوحنا  1" (حیاة أبدیة

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ) 20:  3رؤیا (إحدى الطرق التي نظھر بھا ایماننا بالمسیح ھي أن نصلي ونطلب منھ -8

........................................................................................................  

  ما ھي مسؤولیتنا؟  - أ

........................................................................................................ 

 
  ما ھي مسؤولیتھ؟  - ب

........................................................................................................  



  

  دعوت المسیح لحیاتك، فأین ھو اآلن ؟ إن كنت قد -ج

........................................................................................................  

  كیف تعرف؟

........................................................................................................  

  ......................................  عندما ال یصدق أحد شھادة هللا عن ابنھ، فإنھ یجعل هللا -د

  ) 11-10: 5یوحنا  1(

 :الحیاة الجدیدة

  7-3:3في یوحنا  -1
 ما ھو الشيء الذي طلب المسیح من نیقودیموس أن یختبره حتى یرى ملكوت هللا ویدخلھ؟

........................................................................................................  

عند المیالد الجسدي یحصل االنسان كل أشیاء كثیرة ال یشعر بھا، مثل إسم العائلة، والمحبة،  -2
砸، فیحصل على الحیاة  وعند المیالد الروحي یصبح االنسان ابنا. والثروة، والعنایة والحمایة

وقد أعطانا هللا ھذه األشیاء المحددة . األبدیة والمیراث الروحي؟ محبة هللا وعنایتھ وحمایتھ
لكنھا تعتمد على , وال تعتمد عطایا هللا على مشاعر االنسان المتقلبة. بفضل محبتھ العظیمة

 :في كلماتك أنت، صـف ما لدیك .مواعید هللا الثابتة

  ........................................................................................ 7:1أفسس  -ا

 .................................................................................... 1  :5رومیة  -ب

  ................................................................................... 22  :3رومیة  -ج

   ............................................................. ) النصف الثاني ( 27:  1كولوسي  -د

 

 :المسیحعندما تبدأ تحیا الحیاة المسیحیة ھناك ثالثة براھین تؤكد لك أنك تعرف   -3
  ...................................................................................... ) 3: 2یوحنا  1( -أ

 ................................................................................... ) 14:3یوحنا  1( -ب

 .................................................................................... ) 16: 8رومیة  ( -خ

  

  



  

 :تطبیق شخصي

 :على أساس ما جاء في الدرس اإلول
  ھل یسوع المسیح مخلصك الشخصي؟ -1

........................................................................................................  

  ھل أصبحت عضوا في عائلة هللا؟-2

........................................................................................................  

  حیاتك اآلن؟ما ھو نوع -3

........................................................................................................  

  ھل غفرت خطایاك؟-4

........................................................................................................  

  في خالصي) أشك: أو(أنا متأكد  -5

........................................................................................................ 

   :بسبب المسیح اؤمن انني رأیت تغییرا في حیاتي في األمور اآلتیة-6

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 

    



  

 شخصیة المسیح : 2الدرس 

 11 - 5:  2فیلیبي  : قرأ ا                         18:  1یوحنا : احفظ غیبا  

أن هللا صار إنسانا لیعطي البشر فكرة واضحة ملموسة عن نفسھ، فإن یوضح الكتاب المقدس 
والمسیح ھو هللا الذي ظھر ). 15: 1وكولوسي  18:1یوحنا (المسیح ھو صورة هللا غیر المنظور 

 .في الجسد
كل شيء . ھذا كان في البدء عند هللا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند هللا، وكان الكلمة هللا"

والنور یضيء في . فیھ كانت الحیاة، والحیاة كانت نور الناس. كان، وبغیره لم یكن شيءمما كانبھ 
 .الظلمة والظلمة لم تدركھ

لم . ھذا جاء للشھادة لیشھد للنور لكي یؤمن الكل بواسطتھ -كان انسان مرسل من هللا اسمھ یوحنا
كان في . یر كل إنسان آتیا إلى العالمكان النور الحقیقي الذي ین. یكن ھو النور، بل لیشھد للنور

إلى خاصتھ جاء وخاصتھ لم تقبلھ، وأما كل الذین قبلوه . العالم، وكون العالم بھ ولم یعرفھ العالم
فأعطاھم سطانا أن یصیروا أوالد هللا، أي المؤمنون باسمھ، الذین ولدوا لیس من دم، وال من مشیئة 

لكلمة صار جسدا وحل بیننا، ورأینا مجده مجدا كما لوحید وا. جسد، وال من مشیئة رجل، بل من هللا
 )  14 – 1: 1یوحنا " (من اآلب، مملؤا نعمة وحقا

إذ عرفنا بسر مشیئتھ، حسب مسرتھ التي قصدھا في نفسھ، لتدبیر ملء األزمنة، لیجمع كل شيء "
نصیبا، معینین سابقا في ذاك، الذي فیھ أیضا نلنا  -ما في السموات وما على االرض -في المسیح

 ). 11 -9: 1أفسس " (حسب قصد الذي یعمل كل شيء حسب رأي مشیئتھ
  

 :ما قالھ المسیح عن نفسھ -أوال

 ماذا قال المسیح عن نفسھ في اآلیات التالیة؟  - أ
 ....................................................................... 62-61:14مرقس   -1

  .................................................................. 9: 14,  30: 10یوحنا  -2

 ................................................................................ 18:28متى  -3

 ................................................................................ 6:14یوحنا  -4
 

 ............................................................... 58، 42: 8، 38:6یوحنا   -5

  

 ماذا قال المسیح إنھ یفعل، في اآلیات التالیة؟ -ب

 .......................................................................... 22: 5یوحنا  -1
 

 ............................................................................... 6:9متى  -2
  
  ............................................................................ 47:6یوحنا  -3

 



  

 بماذا تنبأ المسیح؟  - ت
  

 ......................................................................... 31: 9مرقس   -1

 ...................................................................... 33-31: 18لوقا   -2

 ........................................................................ 3-1: 14یوحنا  -3 

 

 :أفكار معاصري المسیح عنھ -ثانیا

 :أفكار أعدائھ  - أ
 

 .............................................................. )24:  28متى (بیالطس  -1

  .................................................................... )4: 28متى (یھوذا   -2

  .......................................................)54:  28متى (الجندي الروماني -3

  

 :أفكار أصدقائھ  - ب
 
  ............................................................ )29:1یوحنا (یوحنا المعمدان   -1

 ................................................................. )22:2بطرس  1(بطرس   -2

 .............................................................. )21: 5كررنثوس  2(بولس  -3

 ................................................................. )28-25:  20یوحنا (توما  -4

  ........................................................................ )27:8متى (التالمیذ  -5

  

  ألوھیة المسیح -ثالثا

  ؟18، 17:5ماذا قال المسیح عن نفسھ في یوحنا   - أ

........................................................................................................ 

  ) 13:  2تیطس (وصف بولس یسوع بأنھ   - ب

........................................................................................................ 



  

 نجد في اآلیات التالیة یوضح صفات إلھ قادر على كل شيء؟ماذا  -ج    
  

  24:2یوحنا  -ا

.................................................................................................. 

  27، 26:8متى  - -2

.................................................................................................. 

  45-43: 11یوحنا  -3

.................................................................................................. 

 )8-3:15كورنثوس  1(نھائیة؟ على أي شيء تتأسس ألوھیة المسیح بصفة  - د   

........................................................................................................  

  

 :حنان المسیح -رابعا

 :كیف تتمیز اتجاھات المسیح عن اتجاھات معاصریھ من جھة  - أ

 
  .................................................................... )21-15: 14متى (الكبار   -1

 ................................................................ )16-13:10مرقس (الصغار  -2

 .................................................................... )56- 51: 9لوقا (األعداء  -3

 
 ؟األشخاص المذكورون ھناالمسیح  لم إذا أحب  - ب

  .............................................................. )15-11: 7لوقا (ارملة نایین   -1

  .................................................................. )47:7لوقا (المرأة الخاطئة   -2

 .............................................................. )44-33:11یوحنا(مریم ومرتا  -3

  .................................................. )24: 16، 27، 3-1: 14یوحنا (التالمیذ   -4

  لماذا تقدر أن تحبھ أنت؟ -ج

........................................................................................................  



  

 :موت المسیح -خامسا

  24:  2بطرس  1اشرح الغرض من موت المسیح كما تجده في   -1

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 )  11 – 10:  5(  ، رومیة23-21: 1كولوسي (ما ھي نتیجة موتھ علیك أنت شخصیا؟  -2

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 )  10:  4، 2:2یوحنا  1، 25: 3رومیة (سیح من جھة قداسة هللا اشرح أثر موت الم -3

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 :قامة المسیح -سادسا

 :لخص التفصیالت -؟22-19:2ما ھي الحادثة التي تنبأ بھا المسیح في یوحنا   -1

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 ) 9 – 1:  24اقرأ لوقا  -6:24لوقا (ما الذي ذكره التالمیذ بعد موت المسیح بثالثة أیام؟   -2

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 )4:15كورنثوس  1(أین دون بولس أن المسیح سیقوم في الیوم الثالث؟  -3

........................................................................................................  

 . بعد القیامة سار المسیح وتكلم مع أفراد وجماعات كثیرة لمدة ستة أسابیع -4
 :من رآه؟ أذكر أسماؤھم)  8-5: 15كورنثوس  1( في

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 



  

 )26-12:15كورنثوس  1(ما ھي النتیجة بالنسبة لك لو لم یكن المسیح قد قام؟  -5

........................................................................................................ 

 :مجيء المسیح ثانیة بالجسد الى ھذه االرض -سابعا

بعد أن قضى المسیح مع تالمیذه نحو ستة أسابیع بعد القیامة، معطیا إیاھم التعلیمات األخیرة، صعد 
  )9-1: 1أعمال (للسماء 

 
  ) 11 – 10:  1أعمال (لخص في كلماتك أنت وعد المسیح لتالمیذه عندما رأوه یصعد للسماء   -1

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 )31-3:.24متى (صف عودتھ المنظورة الى االرض   -2

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ماذا یحدث للمسیحي عندما یأتي المسیح من أجلھ؟  -3

 )21-20: 3، فیلبي 52، 51: 15كورنثوس 1( 

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ) 9 – 7: 1سالونیكي 2(جیئھ ثانیة، لو لم تكن مؤمنا؟ ماذا قال المسیح انھ سیحدث معك عند م -4

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 )3-2: 3یوحنا  1(جیئھ المنظور؟ كیف یؤثر ھذا في حیاتك الحاضرة وأنت تتوقع م  -5

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................ 



  

 :التطبیق -6

  في صلتھ بك وبین صلة أعظم الرجال في العالم بك؟ما ھو الفرق بین المسیح : في رأیك أنت

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 

  ) 10 – 9:  2فیلبي (بأي طریقة یریدنا هللا أن نستخدم اسم المسیح؟ 

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 

    



  

 الحیاة التي یسیطر علیھا المسیح : 3الدرس 
  
 24 - 16:  5و غالطیة  5:  3- 11:  2كورنثوس  1 : رأاق     13:  4فیلبي  :احفظ غیبا  

المسیحیة، فیظن البعض أنھم ما داموا قد سلموا حیاتھم للمسیح ھناك أفكار كثیرة خاطئة عن الحیاة 
ویظن البعض اآلخر أن المسیح دخل  .فإنھم یجب أن یبذلوا غایة جھدھم محاولین أن یرضوا هللا

وربما تبدو ھاتان الفكرتان صحیحتین، لو نظرنا . حیاتھم لیساعدھم لیحیوا ویعملوا ما یمجد هللا
لباحث المتأمل یجد فیھما عجزا یقلل من شأن القیم الحقیقیة للحیاة إلیھما نظرة سطحیة، لكن ا

  .واآلن طالع اآلیات التالیة، وحاول أن تجد العجز األساسي في ھاتین الفكرتین. المسیحیة

 :سجل ما وجدتھ ).17: 1، رومیة 20: 2، غالطیة 18:7طالع رومیة (

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

شخص واحد فقط استطاع أن یعیش الحیاة ) ةالحیاة المسیحیة لیست صعبة، بل مستحیل: "لقد قیل
فیلبس في مقدمة كتابھ . ب. قال ج. وھو یرید أن یحیا ھذه الحیاة فینا. المسیحیة، ھو المسیح

الفرق بین المسیحیة الیوم وبین المسیحیة التي نقرأ عنھا في العھد ": "رسائل للكنائس الناشئة"
اننا نرید أن نحصر . العھد الجدید اختبار حقیقي بیما ھي في, الجدید ھو أن مسیحیة الیوم تمثیل

المسیحیة في مجموعة مبادئ، أو على أحسن االحوال أن نحولھا الى قانون للعاطفة والحیاة، بینما 
مسیحیي العھد الجدید رأوا في المسیحیة غزوا لحیاتھم بنوع جدید من الحیاة ولم یترددوا في القول 

 ."المسیح یحیا فیھم"عنھا بأن 
  

قال المسیح لتالمیذه قبل موتھ أنھ من األفضل لھم أن یتركھم حتى یرسل إلیھم الروح القدس لیسكن 
وھذا معناه أن المسیح كان سیترك تالمیذه   )7:16، 20-16: 14یوحنا، (في كل واحد منھم 

والیوم عندما یضع أحد ثقتھ في المسیح . جسدیا حتى یكون حاضرا دوما مع كل واحد منھم روحیا
أن یحیا "أما ا الھدف من سكناه فینا فھو ). 9:8رومیة (یسكن المسیح فیھ بواسطة الروح القدس 

ویحاول كثیرون من المؤمنین أن یسیروا حیاتھم بقوتھم المحدودة، رغم توافر قوة هللا ". حیاتھ فینا
لرسوم وتوضح ا" كیف تكون لي حیاة المسیح المنتصرة؟: "وقد یسأل أحدنا. غیر المحدودة لھم
 .التالیة جواب ذلك

  :وسندرس ھنا عن ثالث فئات من الناس

  ) االنسان الطبیعي(غیر المؤمن 

  المؤمن الروحي

  .المؤمن الجسدي



  

المسیح یقف خارج . تمثل الدائرة االولى الشخص الذي لم یسبق لھ أن قبل المسیح ربا ومخلصا

  

  )  14:  2كورنثوس  1(ما ھي الصفة التي تنطبق على االنسان الذي یرفض االمور الروحیة؟ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

   

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 3-1: 2اذكر ثالث صفات لإلنسان البعید عن المسیح كما تراھا في أفسس 
............................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 :غیر المؤمن، أو االنسان الطبیعي
تمثل الدائرة االولى الشخص الذي لم یسبق لھ أن قبل المسیح ربا ومخلصا

  ).20: 3رؤیا (الدخول الباب یقرع طالبا 

ما ھي الصفة التي تنطبق على االنسان الذي یرفض االمور الروحیة؟ 

........................................................................................................

........................................................................................................

 في اآلیات التالیة؟" الذات "ما ھي التعبیرات التي تصف 

  6:6رومیة  -أ

.................................................................................

........................................................................................................

   17 – 16:  5غالطیة  -ب

........................................................................................................

........................................................................................................

اذكر ثالث صفات لإلنسان البعید عن المسیح كما تراھا في أفسس 
................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

 )  9:  17ارمیا (ما ھي حالة قلب االنسان الطبیعي؟ 

........................................................................................................

غیر المؤمن، أو االنسان الطبیعي -أوال
تمثل الدائرة االولى الشخص الذي لم یسبق لھ أن قبل المسیح ربا ومخلصا

الباب یقرع طالبا 

ما ھي الصفة التي تنطبق على االنسان الذي یرفض االمور الروحیة؟  -1

........................................................................................................

........................................................................................................

ما ھي التعبیرات التي تصف  -2

أ

.................................................................................

........................................................................................................

ب

........................................................................................................

........................................................................................................

اذكر ثالث صفات لإلنسان البعید عن المسیح كما تراھا في أفسس  -3
............................................-أ

........................................................................................................-ب

........................................................................................................ -ج

 

ما ھي حالة قلب االنسان الطبیعي؟ -4

........................................................................................................



  

 قلب االنسان اذكر ثالث عشرة خطیة قال المسیح أنھا تخرج من  -5

 ) 23 – 20:  7مرقس  فى(

........................................................................................................ 

........................................................................................................   

........................................................................................................ 

........................................................................................................   

........................................................................................................ 

 ) 36:  3یوحنا (صف العالقة بین هللا واالنسان غیر المؤمن  -6

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 )11:5،12یوحنا 1، 20: 3، رؤیا 12: 1یوحنا (كیف یصبح االنسان مسیحیا؟  -7

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  

 

  

  

  



  

  

تمثل الدائرة الثانیة حیاة الشخص الذي دعا المسیح إلى حیاتھ، والذي یسمح لھ أن یسیطر علیھ، 
ویحتل المسیح المكان الصحیح في حیاة ھذا الشخص، فیجلس على العرش، ویحكم مسیطرا 

  ) 23،  22: 5غالطیة 

........................................... 

........................................................................................................ 

 (  

..................................................... 

........................................................................................................ 

 )13:4فیلبي (كیف یحصل المسیحي على القوة لیعیش ھذه الحیاة المستحیلة؟ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

 ) 16 – 14:  2كورنثوس  1

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  :االنسان الروحي، الذي یسیطر المسیح على حیاتھ

 

تمثل الدائرة الثانیة حیاة الشخص الذي دعا المسیح إلى حیاتھ، والذي یسمح لھ أن یسیطر علیھ، 
ویحتل المسیح المكان الصحیح في حیاة ھذا الشخص، فیجلس على العرش، ویحكم مسیطرا 

  .على كل شيء، بعد إنزال الذات من على العرش

غالطیة (إذكر ممیزات الحیاة التي یحكمھا الروح القدس؟ 

........................................................................................................

........................................................................................................

)  20:  2غالطیة (بأي معنى نقول إن ھذه الحیاة تبدلت؟ 

........................................................................................................

........................................................................................................

كیف یحصل المسیحي على القوة لیعیش ھذه الحیاة المستحیلة؟ 

........................................................................................................

........................................................................................................

1(أمور هللا؟ ما الذي یملكھ المؤمن فیجعلھ قادرا على فھم 

........................................................................................................

........................................................................................................

االنسان الروحي، الذي یسیطر المسیح على حیاتھ -ثانیا

تمثل الدائرة الثانیة حیاة الشخص الذي دعا المسیح إلى حیاتھ، والذي یسمح لھ أن یسیطر علیھ، 
ویحتل المسیح المكان الصحیح في حیاة ھذا الشخص، فیجلس على العرش، ویحكم مسیطرا . فیقویھ

على كل شيء، بعد إنزال الذات من على العرش

 
إذكر ممیزات الحیاة التي یحكمھا الروح القدس؟  -1

.............................................................

........................................................................................................

بأي معنى نقول إن ھذه الحیاة تبدلت؟  -2

...................................................

........................................................................................................

كیف یحصل المسیحي على القوة لیعیش ھذه الحیاة المستحیلة؟  -3

........................................................................................................

........................................................................................................

ما الذي یملكھ المؤمن فیجعلھ قادرا على فھم  -4

........................................................................................................

........................................................................................................

  

  

  



  

  

وھذا معناه أن  ) 3 – 1: 3كورنثوس  
ویعبر الرسم التالي عن الحیاة التي تجلس فیھا الذات على العرش، 

  .بقاء البنویة 砸فقدان الشركة مع المسیح، مع 

3 :1-3   

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 ) 21 – 18:  5غالطیة (اذكر خمسة أو ستة أشیاء تنتج عن طاعة الطبیعة الجسدانیة 

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

   7:  8لخص بكلماتك الخاصة العالقة بین الذھن الجسدي وبین هللا كما تجده في رومیة 

..................................................................... 

........................................................................................................ 

 
  )  9:  1یوحنا 

........................................................................................................ 

.................................................  

 ".یرحم.. ........................بھا و

  :االنسان الجسدي

 

 1(یخاطب الرسول مؤمني كورنثوس باعتبار أنھم جسدیون 
ویعبر الرسم التالي عن الحیاة التي تجلس فیھا الذات على العرش، . حیاتھم تتركز حول نفوسھم

فقدان الشركة مع المسیح، مع : والنتیجة !بینما نزل المسیح من على العرش

3كورنثوس  1صف االنسان الجسدي كا یقدمھ بولس في 

........................................................................................................

........................................................................................................

اذكر خمسة أو ستة أشیاء تنتج عن طاعة الطبیعة الجسدانیة 

........................................................................

........................................................................................................

لخص بكلماتك الخاصة العالقة بین الذھن الجسدي وبین هللا كما تجده في رومیة 

........................................................................................................

........................................................................................................

 :عالج الجسدانیة
  .ھناك عالج مثلث

 !آلھة أنفسناأن نعترف بخطایانا، فنذكر للرب أننا كنا 
یوحنا  1(بأي شيء وعدنا هللا عندما نعترف لھ بخطایانا؟ 

........................................................................................................

............................... ؟ال ینجحالذي من ) 13: 28أمثال ( بحسب 

بھا و...... ..............ومن: اكمل 

االنسان الجسدي -ثالثا

یخاطب الرسول مؤمني كورنثوس باعتبار أنھم جسدیون 
حیاتھم تتركز حول نفوسھم

بینما نزل المسیح من على العرش

 
صف االنسان الجسدي كا یقدمھ بولس في  -1

........................................................................................................

........................................................................................................

اذكر خمسة أو ستة أشیاء تنتج عن طاعة الطبیعة الجسدانیة  -2

........................................................................

........................................................................................................

لخص بكلماتك الخاصة العالقة بین الذھن الجسدي وبین هللا كما تجده في رومیة   -3

...................................

........................................................................................................

عالج الجسدانیة
ھناك عالج مثلث

أن نعترف بخطایانا، فنذكر للرب أننا كنا : األول
بأي شيء وعدنا هللا عندما نعترف لھ بخطایانا؟   -1

........................................................................................................

بحسب  -2



  

 :أن نسلم عرش القلب مرة أخرى للمسیح: الثاني
أن نؤمن أن : ؟ الثالث2- 1: 12كیف یصف بولس تسلیم نفوسنا لسلطة المسیح في رومیة   -3

 .المسیح یجلس على العرش من جدید

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

 اة، فھل یقبل؟ان طلبت من المسیح أن یستعید مكانھ على عرش الحی -4

........................................................................................................ 

  ) 15 – 14 5یوحنا  1(تتأكد من ھذا؟  كیف

........................................................................................................  

 فكیف نسمح لھ أن یسیطر على حیاتنا لحظة فلحظة؟ , نحن نقبل الرب یسوع باألیمان  -5
 )  6:  2كولوسي (

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 ) 17:  1، رومیة 23: 14رومیة  ،6: 11عبرانیین (لماذا یلعب االیمان دورا ھاما؟  -6

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 :التطبیـق 
فعندما تكتشف أنك . الحیاة الفضلى كامن في سماحنا للمسیح أن یسیطر على حیاتنا باستمرار إن سر

أخطأت اعترف للرب فورا، واشكره ألنھ منحك الغفران، واطلب منھ أن یعود ویجلس على عرش 
 .قلبك مرة أخرى

  اذكر نواحي حیاتك التي تحس أنھا یجب أن توضع تحت سیطرة المسیح  -1

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 :اآلتي ذا معنى لحیاتك، افعل 9: 1یوحنا  1لكي یصبح   -2
 .على ورقة منفصلة اكتب قائمة بخطایاك وسقطاتك -أ

 .، بأن تكتب كلمات اآلیة على قائمة خطایاك9: 1یوحنا  1طالب هللا بتحقیق وعده لك في  -ب
 .اشكر هللا على غفرانھ وتطھیره، ثم احرق القائمة، أو دمرھا -ج

  



  

 مبادئ النمو الخمسة:  4الدرس 
   27 – 18:  1یعقوب  : اقرأ                 75 – 31:  26متى  :غیبااحفظ    

وكما تحتاج . قبول المسیح ربا ومخلصا ھو أھم قرار في الحیاة، تبدأ بعد االیمان حیاة جدیدة تماما
. للنموالحیاة الجسدیة إلى ھواء وغذاء وراحة وریاضة، ھكذا تتطلب الحیاة الروحیة أمورا أساسیة 

 .ونقدم ھنا خمسة مبادىء للنمو، لو اتبعتھا بأمانة ستصل إلى النضج الروحي في المسیح
  

 :یجب أن نقرأ الكتاب المقدس: المبدأ االول
 27-18: 1اقرأ یعقوب 

ال یتخیل أحد أنھ یقدر أن یستمر بدون طعام لمدة أسبوع، أو حتى لمدة یوم، فالطعام الزم للحیاة 
 :ویصدق ھذا على الحیاة الروحیة .طعام یضعف الجسد ثم یمرضالجسدیة، وبدون ال

  )  2: 2، 23: 1بطرس  1(ما ھو طعام المؤمن الجدید؟  -1

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  )  4: 4متى (فما ھو الشيء الذي یحییھ؟" لیس بالخبز وحده یحیا االنسان: "قال المسیح  -2

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 :یقبلھ هللا أذكر صفتین للعامل الذي 15: 2تیموثاوس  2في   -3
 ........................................................................................................-أ

 ......................................................................................................-ب

  ) 18:  8یوحنا (ل؟ كتلمیذ حقیقي للمسیح، ماذا تفع-4

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 )  3 – 2:  1مزمور (أمل المؤمن الناضج في كلمة هللا ؟ تمتى ی -3

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 



  

 :یجب أن نصلي: المبدأ الثاني -4
 75-31: 26اقرأ متى 

وال یوجد شيء یرفع  .الصالة ھي اإلختبار الملھم الذي فیھ نحادث هللا ونحكي معھ كأب محب
. االنسان فوق المشاكل قدر الصالة، وغالبا ما یكون سبب الھزیمة الروحیة ھو عدم الصالة

، 75- 31: 26ادرس متى . علیھ، یجب أن یصلي أكثروعندما یجد االنسان أن الصالة صعبة 
 :ثم جاوب على االسئلة التالیة

 ؟41: 26ما ھو أمر المسیح في متى  -1

........................................................................................................ 

 .......................................................................................................و

 ................................................................................................. لماذا؟

........................................................................................................ 

  لماذا فشل بطرس تماما؟  -2

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  ماذا كانت أخطر نتائج إھمال بطرس للصالة؟ -3

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  كیف وجد المسیح القوة الداخلیة لیواجھ أقسى لحظات حیاتھ؟ -4

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

  ) 17:5تسالونیكي  1(كم مرة یجب أن نصلي؟  -5

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

الصالة بال انقطاع تعني الحدیث مع اآلب السماوي بحریة وبساطة خالل الیوم، وھذا یؤدي بنا إلى 
 - صارت صلواتنا اكثر فاعلیةوكلما صارت عالقتنا بالمسیح أعمق . معرفة المسیح بطریقة شخصیة

یوحنا " (ان سألتم شیئا باسمي فإني أفعلھ. ومھما سألتم باسمي فذلك أفعلھ، لیتمجد اآلب باالبن"
13:14-14( 



  

 :یجب أن تكون لنا شركة مع المؤمنین: المبدأ الثالث
 27-12: 12كورنثوس  1اقرأ 

المؤمنون كجمرات الفحم التي الشركة معناھا قضاء وقت وعمل أشیاء مع الذین یحبون الرب، ف
والشركة أساسیة للنمو، لھذا نرى ! تتأجج عندما تجتمع معا، ولكن اشتعالھا یخبو عندما تنفصل

  .أھمیة حضور الكنیسة

 
  )  25 – 23:  10عبرانیین (أي شيء یجب أن نراعیھ كأوالد 砸؟  -1

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  في اآلیات التي قرأتھا ماذا یجب أن نفعل لبعضنا؟  -2

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 :بعة أشیاءواضبوا على أر 42: 2المؤمنون الجدد في أعمال  -3

 ........................................................................................................ -أ

  ........................................................................................................-ب

  ........................................................................................................-ج

  ........................................................................................................-د

یكون أعمق مع المؤمنین، فأي فریق % 10من وقتنا مع غیر المؤمنین و % 90إن صرفنا  -4
  أثرا على حیاتنا؟

  ........................................................................................................ 

  ........................................................................................................  

  ........................................................................................................  

  كیف تستفید من الشركة الروحیة؟ -5

  ........................................................................................................ 

  ........................................................................................................  



  

 :یجب أن نشھد للمسیح: المبدأ الرابع
وكل من عرف المسیح . أنھ یشارك غیره في ما اختبره. الشاھد ھو الذي یخبر بما رآه أو سمعھ

وكلما امتألت حیاتنا من حضور . الحیاة المسیحیةمعرفة شخصیة یجب أن یشھد لھ، فالشھادة فیض 
  !المسیح تحدثنا عنھ مع كل من نقابلھ، فإن الحیاة المسیحیة معدیة

  ما ھو أھم شيء حدث في حیاتك؟ -1

  ........................................................................................................ 

  ........................................................................................................  

  فما ھو إذا أھم شيء تفعلھ لآلخرین؟ -2

  ........................................................................................................ 

  ........................................................................................................  

یذكر بولس مشاعره من نحو الشھادة للمسیح، فیذكر ثالثة أشیاء عن  16-14: 1في رومیة   -3
 "إني"نفسھ، اكتب تلك االشیاء بكلماتك الخاصة واستخدم لفظ 

  ........................................................................................................-ا

 ......................................................................................................-ب

  .......................................................................................................-ج

  :قارن اتجاھاتك في الشھادة للمسیح مع اتجاھات بولس الرسول -4

 ........................................................................................................-أ

   ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................-ب

    ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ -ج

    ........................................................................................................ 

  )  15:  3بطرس  1(ماذا یخبرنا بطرس أنھ یجب علینا أن نفعلھ؟  -5

  ........................................................................................................  

  ........................................................................................................   



  

  ؟8: 1ماذا كان وعد المسیح في أعمال  -6 

  ........................................................................................................ 

  ........................................................................................................  

فلیكن ھذا الموضوع . برسالة المسیح" یعیش فیھللعالم الذي "أنھ امتیاز عظیم لكل مسیحي أن یصل 
 .محل اھتمامك وصلواتك

  

  

  

 یجب أن نطیع هللا: المبدأ الخامس
 23-14:6اقرأ رومیة 

砸 وال فائدة من معرفة . مفتاح السر للنمو السریع في الحیاة المسیحیة ھو الطاعة غیر المشروطة
. لھذا فان الطاعة قانون أساسي للنمو المسیحيمبادىء النمو دون االستعداد لتطبیقھا في حیاتنا، و

وتذكر . وأنھ من الجنون أن یعصى االنسان هللا الذي یحبھ، والذي وحده یعرف األفضل بالنسبة لھ
 !أن هللا یشتاق لیمنحك الحیاة الفضلى اكثر من شوقك أنت للحصول علیھا

  ما ھي األسباب التي تجدھا لطاعة هللا؟ -1

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

   )  24:  6متى (ماذا قال المسیح عن إمكانیة طاعة سیدین؟  -2

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 

  )  37:  22متى (إلى أي حد یجب أن تكون محبتك للرب؟  -3

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 )21: 14یوحنا (كیف تبرھن أنك تحبھ؟  -4

........................................................................................................ 

........................................................................................................  



  

 )1:.15یوحنا (ما ھي نتیجة حفظ وصایاه؟ -5

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

  )  3:  2یوحنا  1(انھم ثابتون في المسیح؟ ما ھو مستوى الحیاة المطلوب من الذین یقولون  -6

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  )  13:  2فیلبي (ن نحصل على القوة لطاعة إرادة هللا؟ من أی -3

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  لماذا تقول إن طاعة المسیح أمر ضروري لحیاتك؟ 49-46:6في ضوء مثل المسیح في لوقا  -4

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 :لخالصةا
المبدءان االوالن یتصالن بعالقتنا با砸، فھو : یمكن أن تنظر لمبادىء النمو الخمسة بالطریقة التالیة

أما المبدءان الثالث والرابع فیتعلقان . في الكتاب المقدس یعلن ارادتھ لنا، ونحن في الصالة نتصل بھ
. لنتحدث عن مخلصنا الذي یربطنا معابصلتنا بالبشر، ففي الشركة نتصل ببعضنا البعض كمؤمنین 

 .وفي الشھادة نتصل بغیر المؤمنین لنتحدث عن مخلصنا وما فعلھ ألجلنا ومعنا، وما یطلبھ منھم
أما الطاعة فھي العامل المساعد للنمو، فعندما تطیع المسیح في ما یتعلق بمباىء النمو، تختبر مزیدا 

 .سیح، وتصیر مسیحیا ناضجامن الفرح والسالم والشركة مع الرب یسوع الم
" الذي أطاع حتى الموت، موت الصلیب.. فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیضا"
  )8-5: 2فیلبي (



  

  السلطان المسیحي : 5لدرس 
  104 – 97 : 119مزمور  : اقرأ   13:  2تسالونیكي  1 :احفظ غیبا

 36-34: 10في رأینا أن سلطان الكتاب المقدس وحقیقة تجسد المسیح مرتبطان معا، ففي یوحنا 
ومن ھنا  -اقتبس منھ ككتاب لھ سلطان 10و  7-4:4علم المسیح أن العھد القدیم صحیح، وفي متى 

 ذاتھا وبعد ذلك قال لتالمیذه إنھ ینطق بكلمات هللا .نعلم أن المسیح قدر العھد القدیم تقدیرا كبیرا
ثم قال إن الروح القدس ). 35: 24متى (وان كلماتھ باقیة ذات سلطان ال یزول ) 34:3یوحنا (

سیذكر التالمیذ بما علمھ لھم حتى یسجلوه صحیحا خالیا من الخطأ، بدون اعتماد على ذاكرة البشر 
دیم والعھد وھكذا نرى أن الحدیث عن التجسد وعن العھد الق). 15-12:16یوحنا (أو على فھمھم 

 .الجدید حدیث واحد
  

ویجب أن ندرك أھمیة الوحي ألسفار الكتاب المقدس، عندما نقرأھا ونتأمل فیھا، فنطبق ما جاء بھا 
 .على حیاتنا، فال یكفي أن تعلم أنھا من هللا، بل یجب أن تعمل بھا

  

 الكتاب المقدس یعلن أنھ ذو سلطان -أوآل
 كتاباتھم؟ما رأي األنبیاء اآلتین في  -1

 ...................................................................................... 11-1: 43اشعیاء 

........................................................................................................ 

 ...................................................................................... 8 – 1:  23ارمیا 

........................................................................................................ 

 ............................................................................... 38 – 32:  36حزقیال 

........................................................................................................ 

 ما رأي الكتاب اآلتین في كتابات كتاب الوحي اآلخرین؟ -2
 .............................................................................................. 2: 3رومیة 

........................................................................................................ 

 ................................................................................ 21 – 19:  1بطرس 2

........................................................................................................ 

 .......................................................................................... 1:  1عبرانیین 

........................................................................................................ 



  

 :الغرض من درس الكتاب القدس -ثانیا
 ) 17 – 15:  3تیموثاوس  2(اذكر بعض أھداف درس الكتاب المقدس  -1

   ........................................................................................................ 

   ........................................................................................................  

   ........................................................................................................ 

  ما ھما؟ -یقول بولس إن كلمة هللا تفعل شیئین 23:20في أعمال   -2   

 ........................................................................................................-ا

  ........................................................................................................ب

  )  25 – 22:  1یعقوب (اتك الشخصیة؟ ماذا یجب أن یكون تأثیر درس الكتاب على حی  -3 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 :االستعدادات لدرس الكتاب المقدس -ثالثا
 .حدد وقتا معینا للدرس -1
 )4-2:34خروج (متى كان موسى یقابل هللا؟  -ا

     ........................................................................................................ 

  )  35: 1مرقس (متى كان المسیح یلتقي باالب؟   - ت

........................................................................................................ 

 حدد مكانا معینا -2
  )35:1مرقس (أین كان المسیح یصلي؟  -ا

........................................................................................................  

  ما فائدة الخلوة؟  - ت

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  ما ھو مكانك المفضل؟  - ث

........................................................................................................ 



  

  :استخدم ھذه األشیاء لمساعدتك -3

 )إن أمكن(ترجمة أخرى للكتاب المقدس، أو ترجمة بلغة أجنبیة  -ا
 كراسة وقلم -ب
  قاموس -ج

 :قدسكیفیة السیر في درس الكتاب الم -رابعا
  :ھناك ثالث خطوات رئیسیة

 
 ما الذي تقولھ ھذه الفقرة الكتابیة؟: المالحظة، أو -1
 .اقرأ بسرعة لتعرف المضمون -ا

  .اقرأ مرة أخرى بدقة، وضع خطا تحت الكلمات والعبارات الرئیسیة -ب
  

 ما ھو معنى ھذه الفقرة الكتابیة؟: التفسیر، أو -2
 صل أن یمنحك هللا الفھم -ا

 استعن بالقاموس أو بالترجمة األخرى لفھم معاني الكلمات بدقة -ب
 من؟ أین؟ متى؟ ماذا؟ لماذا؟ كیف؟: حاول أن تجد إجابة لألسئلة التالیة -ج
  

 ماذا تقول ھذه الفقرة الكتابیة لي، وكیف أطبقھا على حیاتي؟: التطبیق، أو -3
  ھل ھناك اتجاھات معینة یجب أن تتغیر؟ -ا

 یا یجب أن أعترف بھا وأتركھا؟ھل ھناك خطا -ب
 ھل ھناك أعمال یجب أن ابتعد عنھا؟ -ج
 ھل ھناك مثال یجب أن أتبعھ؟ -د

 ھل ھناك مواعید یجب أن أطالب بھا؟ -ھـ
 )22:  1یعقوب (قال الرسول یعقوب إن التطبیق ھو اختبار إیمان الشخص، فماذا اوصى یعقوب؟ 

........................................................................................................ 

  :التطبیق

 ."كیفیة السیر في درس الكتاب"وطبق االقتراحات التى قدمناھا لك في بند  10-1: 19اقرأ لوقا 
  ماذا تقول ھذه الفقرة؟

  ........................................................................................................ 

  مامعناھا؟  

   ........................................................................................................ 

 كیف أطبقھا على نفسي؟

........................................................................................................ 



  

 الكنیســة : 6الدرس 
  47 – 41:  2أعمال  : اقرأ 18:  1كولوسي  :احفظ غیبا

ھي إذا اجتماع المؤمنین معا، ولھا . اجتماع وھي تعني" إكلیسیا"الكلمة الیونانیة لكلمة الكنیسة ھي 
معنیان رئیسیان، أحدھما یشیر إلى الجماعة المحلیة المجتمعة معا للعبادة ودرس الكتاب المقدس 

والتعلیم والخدمة، والمعنى الثاني یشیر الى الكنیسة العامة المؤلفة من المؤمنین بالمسیح في العالم 
 .كلھ
 حیون األولون و یجب علینا عملھ؟ما الذي كان یفعلھ المسی -1
  42-41: 2أعمال  - أ

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  4: 8-31: 4أعمال  - ب

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

   42 – 41: 5أعمال  - ت

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  )  25: 10عبرانیین (كأبناء 砸 أي شيء یجب أن نحرص علیھ؟  -2

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 ...................................... والمسیح ................................. تشبیھ الكنیسة بأنھا -3

 ........................................................................................... والمؤمنون

 )27: 12كورنثوس  1 -18: 1كولوسي (

  أذكربعض خصائص أعضاء الكنیسة 10-1: 1تسالونیكي  1من   -4

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

........................................................................................................  



  

  )  19:  28متى (لماذا المعمودیة؟  -5

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  )  26 – 23:  11كورنثوس  1(ما القصد من التناول من عشاء الرب؟  -6

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 )2:4تیموثاوس  2(ماذا یجب أن یكون أحد أھداف الكنیسة الرئیسیة؟  -7

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

 ضم للكنیسةاذكر بعض األسباب التي تجعلك تن -8

........................................................................................................ 

........................................................................................................   

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 ماذا یجب أن یكون ایمان الكنیسة عن المسیح؟ -9

 )23: 1متى (میالده  -ا

........................................................................................................ 

 ) 4: 1یوحنا (شخصھ   - ب

........................................................................................................ 

 ) 24: 2بطرس  1(موتھ  -ج

........................................................................................................ 

 ) 17 – 16:4تسمالونیكي 1(خدمتھ المستقبلیة   - د

........................................................................................................ 



  

  باإلضافة إلى الرسل واألنبیاء، إلى من أوكل هللا مھمة تقویة أعضاء الكنیسة؟  -10
  )  12 – 11  :4أفسس (

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

  )  35 – 34  :13یوحنا (كیف نظھر أننا تالمیذ المسیح؟ -11

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 :اقتراحات تجعل عبادتك بالكنیسة أعمق معنى
          صل ألجل نفسك، والراعي، ولكل من یشتركون في . انحن في صالة سریة قبل بدء الخدمة  -1

 .یكون المسیح حیا قدام الجمیع، وأن الذین ال یعرفون المسیح یتعرفون علیھأطلب أن . العبادة
 .ضع خطوطا تحت اآلیات التي وضحت لك معانیھا الموعظة. خذ معك كتابك المقدس  -2
 .تأمل في معاني كلمات الترانیم -3
 .خذ مالحظات من الموعظة لتطبقھا على حیاتك  -4

    



  

 مراجعـــة:  7الدرس 
 الخطوة قراءة اإلصحاحات الواردة في ھذه أعد تأكد من حفظ اإلصحاحات السابقة

 :تأكید الخالص  -1
افرض أنك اآلن وجدت المسیح مخلصا، وعرفت أنك نلت الحیاة األبدیة، فأردت في 

ھذا مجرد افتراض، فال : "حماسك أن تخبر زمیال لك عن اختبارك الجدید، فقال لك
 كیف تجاوبھ؟ أي آیة تقتبسھا لتسند كالمك؟". یستطیع أحد أن یعرف أن لھ الحیاة األبدیة

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 .كیف یرجع المؤمن إلى شركتھ مع هللا بعد أن یخطىء؟ ھل تذكر آیة وشاھدھا؟ -2

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 اذكر بعض صفات الحیاة التي یسیطر علیھا المسیح
 ..................................................................................................... -ا

 ...................................................................................................  - ب

 ................................................................................................... -ج

 .....................................................................................................-د

 ...................................................................................................  - ه
 

  للنمو الروحي مبادئأذكر خمسة  -4

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 الثالث الرئیسیة التي تتبعھا في درس الكتاب المقدس؟ما ھي الخطوات   -5

........................................................................................................ 



  

 اذكر ناحیتین من النواحي الخمس في حیاتك التى تطبق علیھما كلمة هللا -6

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 اذكر بعض صفات كنیسة العھد الجدید -7

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 :ضع الشاھد المناسب أمام العبارة التي تناسبھ -8

مزمور  ,63مزمور  3:  5،  - 11: 2كورنثوس  1 ,47-41: 2أعمال  ,11- 5: 2فیلیبي 
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  معنى القیامة لنا ·
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  المسیحي الروحي والجسدي ·
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 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

 سلسلة الدروس الكتابية التطبيقية

  1 الدرس

 المسيحية الحياة ماهي

 

  2 الدرس

 الخاصة المسيحية لحياتك تقييم

 

 3 الدرس

 الفضلى الحياة

 

 4 الدرس

 الثابتة الحياة

 

 5 الدرس

 الطاهرة الحياة

 

 6 الدرس

 المسيحيان والحرب السالح

 

  7 الدرس

 موقف

 

 8 الدرس

 مراجعة

 

 الفضلى الحياة و المسيحي: 2الخطوة

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
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  الفضلى الحیاة و المسیحي:  ٢الخطوة

   المسیحیة الحیاة ماھي:  ١ الدرس
   الخاصة المسیحیة لحیاتك تقییم:  ٢ الدرس
   الفضلى الحیاة:  ٣ الدرس
   الثابتة الحیاة:  ٤ الدرس
  الطاھرة الحیاة:  ٥ الدرس
  المسیحیان والحرب السالح:  ٦ الدرس
  موقف:  ٧ الدرس
  مراجعة:  ٨ الدرس

 مسیحينحونضج 

وأما أنا فقد أتیت : قال یسوع. إن الحیاة المسیحیة ھي حیاة انتصار وفرح وسالم وھدف
حقا ھناك كثیرون من المؤمنین المعترفین ) ١٠: ١یوحنا (لتكون لھم حیاة ولیكون لھم افضل 

تصور بولس . ولكن ھذا لیس مقیاس العھد الجدید. حیاة الھزیمة والفشل -بایمانھم یعیشون
كانا قد ضربا وطرحا في السجن الداخلي ووضعت اقدامھما في . لمسجونین في فیلبيوسیال ا
لم تكن ثقتھما في انفسھما بل كانت في هللا الحي . ومع ذلك فقد صلیا وسبحا هللا. المقطرة

 .الحقیقي الذي أحباه وعبداه وخدماه
  

یحرقون او یصلبون تصور التالمیذ وآالفا غیرھم من مؤمني القرن االول یسبحون هللا وھم 
فقد واجھوا الموت الرھیب بفضل عالقتھم الشخصیة القویة . أو یطرحون طعاما لألسود

لم یقتصر مثل ھذا ". العبد لیس أعظم من سیده"بالمسیح بشجاعة وفرح متذكرین بأن 
التكریس للرب على التالمیذ والمسیحیین األوائل، ألن ھناك عبر القرون، وحتى ھذه الساعة، 

التي وعد " الحیاة الفضلى"ا عدة من المسیحیین الذین كرسوا حیاتھم للمسیح وھم یعیشون آالف
قد ال یكون من الضرورة أن نموت من أجل المسیح، ولكن ھل أنت مستعد أن تحیا . بھا الرب
 .للمسیح؟

قد یعیش ھذا الجیل حتى یشھد "قال السیر ونستون تشرشل، مشیرا الى أزمة العالم الحاضرة، 
بما أن المدنیة تقف على شفیر الفناء، فإن الحاجة الملحة لھذه ". ایة ما ندعوه اآلن بالمدنیةنھ

الى مسیحیین مستعدین أن  -الساعة ھي الى رجال ونساء مستسلمین كلیا لیسوع المسیح
 .یخدموه بأي ثمن

  

سة إن درا. لقد ارتفعت صلوات كثیرة، وبذلت مجھودات عظیمة من أجل تطویر ھذه الخطوة
جدیة، مصحوبة بالصالة، لھذه الخطوة تجعلك على معرفة بالمواعید الصادرة عن كلمة هللا، 

 .التي اذا طالبت بھا باالیمان فإنھا تغیر حیاتك وتقترب بك نحو الكمال المسیحي
كلما ازددت في التفكیر في حالة الدین، والصالة من أجلھ، في ھذا البلد وفي أنحاء العالم "

ي أكثر عمقا بأن مستوى الحیاة الروحي المنخفض للمسیحیین یرجع الى أنھم ال یصبح اقتناع
یدركون أن ھدف التجدید وموضوعھ ھو االتیان بالنفس، حتى على األرض ھنا، الى شركة 

وحالما تقبل ھذه الحقیقة یتسنى للمؤمن أن یتبین أن ال غنى لھ، في  .یومیة مع اآلب السماوي
ة، عن تخصیص وقت كل یوم یقضیھ مع كلمة هللا و في الصالة حیاتھ المسیحیة والروحی

 .واالنتظار أمام الرب الستعالن حضوره ومحبتھ
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على . فتلك ھي البدایة فقط. عند التجدید ال یكفي أن نقبل غفران الخطایا أو حتى التسلیم ᎘
ل، انھ یحتاج الب. المؤمن الحدث أن یفھم بأن ال قوة ذاتیة لھ للمحافظة على حیاتھ الروحیة

وال یمكن الحصول . یومیا أن یقبل نعمة جدیدة من السماء بواسطة الشركة مع الرب یسوع
علیھ أن یأخذ وقتا . على ھذا األمر بصالة سریعة أو قراءة سطحیة لبعض اعداد من كلمة هللا

بھدوء وعن قصد، لیمثل في حضرة هللا، ولیشعر بضعفھ الذاتي وحاجتھ، وأن یقوم على 
وعندئذ . الرب بواسطة الروح القدس، وان یجدد النور والحیاة السماویین في قلبھ خدمة

 .یمكنھ، بحق، أن یتوقع أن یكون محفوظا من التجارب بقوة المسیح طیلة الیوم
یسعى العدید من أبناء هللا الى حیاة أفضل ولكنھم ال یدركون ضرورة اعطاء هللا وقتا، یوما 

 .لیة بواسطة روحھ لیجدد حیاتھم ویقدسھابعد یوم، فى حجراتھم الداخ
  

ان حالة الضعف لحیاتي الروحیة یرجع بصورة رئیسیة الى االفتقار الى : "تأمل بھذه الفكرة
 ."الوقت الذي أقضیھ یوما فیوما في الشركة مع هللا

  اندرو موري                                                                                        
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 ما ھي الحیاة المسیحیة؟ : ١الدرس   

       ٣الى  ١یوحنا : أقرأ                     ١٧:  ٥كورنثوس ٢: ا احفظ غیب  

 ٢أفسس (باالیمان بالرب یسوع المسیح ) ٦: ٣یوحنا (تبدأ الحیاة المسیحیة بالوالدة الروحیة 
نعیش ھذه . الحیاة المسیحیة ھي عالقة شخصیة یومیة بین المؤمن والمسیحان )  ٩ – ٨: 

نحن نعھد بحیاتنا الیھ ألنھ قد برھن ھو نفسھ انھ جدیر . واالیمان ھو ثقة. الحیاة باالیمان
  . بالثقة بحیاتھ وموتھ وقیامتھ وحضوره الدائم

  .:  خلیقة جدیدة
  ؟١٧: ٥كورنثوس  ٢ماذا حدث لك، بناء على   -١

........................................................................................................ 

ما ھي بعض المظاھر في حیاتك التي تؤكد أن األشیاء العتیقة قد مضت وأن الكل قد صار 
  جدیدا؟

........................................................................................................ 

 ؟)٣:٣یوحنا (بأي شيء یشبھ الكتاب المقدس اختبار التجدید ھذا  -٢

........................................................................................................  

 ؟)١٣-١٢ :١، ١٦: ٣یوحنا (من المسؤول عن والدتك الجدیدة   -٣

........................................................................................................  

  ، ماذا فعلت لتستحق ھذه العطیة؟٩و  ٨: ٢بنا على ما ورد في افسس  -٤

........................................................................................................ 

  

 عالقة جدیدة مع هللا
  ؟)٣ - ٢: ٢بطرس  ١(ماذا ندعى   -١

........................................................................................................  

  ماذا یجب أن تكون رغبتنا؟

........................................................................................................ 

  ؟)١٢: ١یوحنا (أعضاء أیة عائلة نحن اآلن  -٢

....................................................................................................... 
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  ، اصبحنا شركاء٤: ١بطرس  ٢كأعضاء في ھذه العائلة في  -٣

........................................................................................................ 

  ؟)١٦: ٨، رومیة ٦: ٤غالطیة (ماذا فعل هللا لكي یجعلنا نعرف باننا ابناؤه   -٤

 
....................................................................................................... 

ماذا یجب ان یكون رد فعلنا بالنسبة الى مشكالتنا وفشلنا وخیبة امالنا، على ضوء عالقتنا  -٥
  ؟)٢٨: ٨، رومیة ٧: ٥بطرس  ١(با᎘ 

........................................................................................................  

  

 حافز جدید
 ؟)١٥ -١٤: ٥كورنثوس  ٢(ما ھو حافزك الجدید  -١

........................................................................................................  

 ؟)١٥ع (ما الذي حل محل الذات كأھم عامل 

........................................................................................................  

 ١: ٣لقد حدث امران في حیاتك لیعطیاك حافزا جدیدا بناء على كولوسي   -٢
  ؟٣ماذا حدث لحیاتك القدیمة بناء على ع  -ا

........................................................................................................  

  ؟١بناء ع" ما فوق"ما الذي یحفزنا على أن نطلب  -ب

........................................................................................................  

 عالقة جدیدة مع البشر
 ؟)١٤، ١١: ٣یو  ١(بالنسبة لعالقتنا مع الناس ما الجدید  -١

........................................................................................................  

 ؟)٣٥: ١٣یوحنا (كیف یعرف الناس بأننا أتباع المسیح  -٢

........................................................................................................  

  ؟ نحن ندعى)١٨ع (ما ھي الخدمة التي عھد بھا الینا . ٢١-١٨: ٥كورنثوس  ٢اقرأ  -٣

........................................................................................................  
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 )٢٠ع (من أجل المسیح 

........................................................................................................  

 ؟)١٩: ٤متى " (كسفیر عن المسیح "ما ھو أعظم شيء یمكنك ان تفعلھ  -٤

........................................................................................................   

  ؟)٤- ٣: ١یو  ١(الصدقائك بصفتك سفیرا عن المسیح " تعلنھا"ما ھي نتیجة الرسالة التي  -٥

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقییم لحیاتك المسیحیة الخاصة : ٢لدرس ا  
  ٦:  ٤یوحنا  : اقرأ  ٧:  ٦غالطیة : احفظ غیبا     
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 .إجعل ھذا تقییما شخصیا لحالتك ا لرو حیة. في كل جواب أیضاتأمل في كل سؤال و 
، ولوقا ٢٠ -٣:٤، مرقس ٢٣ -١: ١٣إقرأ المراجع المختصة بمثل الزارع الوارد في متى 

١٥ - ٤: ٨  

 
 ؟)١٤: ٤مر (الى اي شيء یشیر الزارع  -١

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ؟٨-٤: ١٣في متى  ما ھي صنوف التربة األربعة المشار الیھا) أ( -٢

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

  من أنواع التربة؟الى ماذا یرمز كل نوع ) ب(    

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ١٩، ١٨مع  ٤قارن ع  -١

....................................................................................................  

....................................................................................................  

 ٢١، ٢٠مع  ٦، ٥قارن عددي  -٢

....................................................................................................  

.................................................................................................... 

 ٢٢مع  ٧قا رن ع   -٣

....................................................................................................  

.................................................................................................... 

 ٢٣مع  ٨قا رن ع   -٤

....................................................................................................  
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....................................................................................................  

-١٦:٤مرقس (الیھم باالرض الصخریة غیر مثمرین ما الذي یجعل االفراد المرموز  -٣
 ؟)١٧

........................................................................................................  

متى (لماذا یفشل االفراد الموصوفون بالتریة الشوكیة في أن یكونوا مسیحیین أقویاء  -٤
 ؟)١٩-١٨:٤، مرقى ٧:١٣

........................................................................................................  

 ؟)١٥: ٨، ولو قا ٢٠: ٤مرقس (اي شرط في المسیحي ینتج عنھ كثرة في الثمر؟  -٥

........................................................................................................  

  أي صنف من التربة یمثل معظم من تعرفھم من المسیحیین المعترفین بایمانھم؟ -٦

........................................................................................................  

 اي صنف من التربة تمثل حیاتك اآلن؟ -٧

........................................................................................................  

 اى صنف من التربة ترغب ان تمثلھ حیاتك؟  -٨

........................................................................................................  

 تحدث بعباراتك الخاصة، كیف تنوي ان تحیا حیاة تحمل كثرة من الثمار -٩

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 الحیاة الفضلى :  ٣الدرس 
   ٩ – ٧یوحنا  : اقرأ  ١٠:  ١٠یوحنا : احفظ غیبا     
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 ) .١٠:١٠یوحنا " (أما أنا فقد اتیت لتكون لھم حیاة ولیكون لھم افضل: "قال یسوع
باالیمان ویجب لقد قبلنا المسیح ). ٦: ٢كولوسي " (فكما قبلتم المسیح یسوع الرب اسلكوا فیھ"

 .ان نحیا باالیمان
 )٨: ٢، اف ١٨: ٣یو (لقد أنقذت من عقاب الخطیة 

 ) .٣:٣تسالونیكي  ٢، ٢٥و  ٢٤یھوذا (أنت اآلن في دور الخالص من قوة الخطیة 
 ).٥٢-٥١: ١٥كورنثوس  ٢١،١: ٣، فیلي ٢: ٣یو (وستنقذ من سلطان الخطیة 

فلماذا ال تثق بھ اآلن للحصول على قوة ضد الخطیة؟ أنت تثق با᎘ دفع ثمن الحیاة االبدیة، 
 .واآلن أسلك باالیمان. تذكر انك قبلت المسیح باالیمان

  

 ١٦ -١: ٦اقرأ رومیة 
 ؟)٦عدد (ماذا تعرف انھ حدث لك عندما اصبحت مسیحیا   -١

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ، ماذا یجب ان تفعل؟١١بناء على ع  -٢

........................................................................................................  

  ، الى من یجب ان تخضع نفسك كمسیحي؟١٣بناء على ع  -٣

........................................................................................................  

  ما الذي یحدد والءه ؟ یكون عبدا للخطیة وإما عبدا للبرإن االنسان إما أن  ١٦بناء على ع  -٤

........................................................................................................  

  ما ھو اختیارك؟

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

ین انكم قد صلبتم مع المسیح، عالم: والحظ التدرج ١٦و  ١٣، ١١، ٦:٦راجع رومیة 
 .احسبوا انفسكم أمواتا عن الخطیة ولكن أحیاء للمسیح یسوع قدموا أنفسكم ᎘، أطیعوا هللا

 ٣٤, ٧ -١: ٣٧إقرأ مزمور 
 ؟)١ع (ماذا یقول عن القلق  -١

........................................................................................................  

 ؟)٣ع (ماذا یجب ان یكون موقفنا من الرب  -٢

........................................................................................................  
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 ؟)٤ع (ماذا یجب ان نفعل لنحصل على رغبات قلوبنا  -٣

........................................................................................................  

  ، بمستقبلنا، قبل ان نرسم اي خطة؟٥ماذا یجب ان نفعل في ع  -٤

........................................................................................................  

  ؟٧ ماذا یطلب منا ان نفعل في ع -٥

........................................................................................................  

 ، من علینا أن ننتظر؟٣٤بناءعلى ع  -٦

........................................................................................................  

........................................................................................................  

ال تقلق نفسك، اتكل على الرب، : اآلن راجع كال من المراجع المذكورة آنفا، والحظ التدرج
 .تلذذ بالرب، سلم للرب طریقك، انتظر الرب

  

  :ھذه الكلمات تتضمنھ. إن سر الحیاة الفضلى

  . أعلم، أحسب، أخضع، أطع، ال تقلق، أتكل، تلذذ، سلم، استرح وانتظر 

 ) .٣٧ومزمور  ٦ضع خطا تحت الكلمات الرئیسیة في كتابك المقدس في رومیة (
  

  

  

 مرشد المصطلحات
 .التأكید كلیا من حقیقة ما: أعلم

: أخضع. من شعورك أعتمد علیھا بالرغم. أعمل بحقیقة ما، خذ بعین االعتبار: أحسب
 .الستسالم، االنصیاع ١التسلیم، 

 .الثقة. الموافقة. وضع الشيء موضع التنفیذ: أطع
 االعتماد واالتكال من كل القلب: ثق

 .الترقب بانتظار واثق: أنتظر

 الحیاة الثابتــة : ٤الدرس 
 ١٦ - ١٠یوحنا  : اقرأ ١٦و  ٧:  ١٥یوحنا  :احفظ غیبا     
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تثبت في المسیح یعني أن تحیا باعتماد واع علیھ مدركا بأن حیاتھ ھو وقوتھ وحكمتھ أن 
أستطیع كل . "وموارده وشدتھ وقدرتھ العاملة فیك ھي التي تمكنك أن تحیا بحسب ارادتھ

، ١٣: ٤فیلبي (بمعزل عنھ ولكن ال استطیع أن أفعل شیئا" شيء في المسیح الذي یقویني
  ."من القدرة بحیث أستطیع كل شيء بفضل قوة المسیحإنني ".)  ٥:  ١٥یوحنا 

 
  ......................................................................ــ یشیر یسوع الى نفسھ ك  -١

  ..................................................................................ـ والى المسیحیین ك

 . ؟٥: ١٥العالقة بین المسیح وبینك التي یوضحھا یوحنا ما ھي  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

یأتي بثمر ینقیھ  ................................ ان كل غصن ٢: ١٥قال یسوع في یوحنا  -٢
  .................................................................................................. لكي

  

  في حیاتك كمسیحي؟ "تنقیة"ما ھي بعض االختبارات التي تشكل 

 )٥ -٣: ٥، ورومیة  ١٢:  ٦انظر رسالة العبرانیین (

........................................................................................................  

........................................................................................................   

........................................................................................................  

........................................................................................................  

   ٧صالة الفعالة بناء على ع اكتب صفتین ضروریتین لل ١١ -٧: ١٥إقرأ یوحنا  -٣

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 )٨ع (كذا نحن نستطیع ان نمجد هللا اآلب بواسطة كما مجد یسوع هللا ھ

........................................................................................................  

 )٩ع (ما ھو مقدارعظمة ھذه المحبة . یأمرنا المسیح أن نثبت في محبتھ
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........................................................................................................  

 ؟)١٠عدد (كیف یجب ان نثبت في محبة المسیح 

........................................................................................................  

 ؟)١١عدد (لماذا اعطانا المسیح ھذه التعالیم 

........................................................................................................  

 ؟)١٤-١٢: ٥یوحنا (الى أي حد یجب ان تكون محبة المسیح فینا نحو اصدقائنا  -

........................................................................................................  

 ؟)١٦: ١٥یوحنا (ماذا امرنا المسیح أن نفعل  -٥

........................................................................................................  

  ما المقصود بالثمر؟

........................................................................................................  

 ؟)٥: ١٥یوحنا (ما الذي یقرر ما اذا كنت تستطیع ان تفعل ما یتوقعھ المسیح منك ام ال  -٦

........................................................................................................  

  ماذا یجب ان تتذكر اذا تعرضت للسخریة واالضطھاد في سبیل ایمانك بالمسیح  -٧

  ؟)١٢ -١١: ٥و متى  ٢١ – ٢٠:  ١٥یوحنا (

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  

سطتھ تنقل المزایا االلھیة لتزرع في التربة ان الثبات ھو مفتاح االختبار المسیحي الذي بوا"
 ."البشریة من أجل تغییر الطبیعة والسلوك

   )ھاریسون. نورمان ب(                                                                           
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 الحیاة الطـاھــرة : ٥الدرس 
  ١٥ – ١٣یوحنا  : اقرأ ٩:  ١یوحنا  ١ :احفظ غیبا     

البا ما نتشوق لقوة غ. إن التنقیة تسبق االمتالء. قذرا اإناءفي  قوتھ ومحبتھ هللایسكب ال 
إن اإلناء الممتلىء  .روحیة وال نحصل علیھا بسبب دوافع دنسة، أو خطیة غیر معترف بھا

 .ھو اإلناء النقي
والخطوة االولى ھي ان نتنقى . یشرح ھذا الدرس كیف یمكن لحیاتك ان تحصل على القوة

 .من الخطیة ونمتلىء بروح هللا

 

 
 نتائج الخطیة واالرادة الذاتیة

 :درس الرسم البیاني الوارد في أول ھذا الدرسأ
  كیف تفقد الشركة؟ -١

........................................................................................................  

  ما ھي نتیجة الخطیة في حیاة اإلنسان؟. ٢: ٥٩إقرأ اشعیا  -٢

........................................................................................................  

 ؟)٨: ١یعقوب (ما الذي یمیز الفرد الذي لیس في شركة مع هللا  -٣

........................................................................................................  

  )  ١٨: ٦٦مز (كیف یتجاوب الرب مع قلب غیر نقي  -٥

........................................................................................................  
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 كیف نتنقى
 ؟)٩: ١یو  ١(ما ھو شرط التنقیة والغفران  -١

........................................................................................................  

فعندما یلفت انتباھك الى " أن توافق مع هللا -ان تقول عین ما یقولھ غیرك"االعتراف ھو 
  ). ان تقول الشيء ذاتھ الذي یقولھ هللا عنھا( -ان توافق مع هللا -خطیة فعلتھا، علیك ان تعترف

لقد أخطأت ولكن بین ماذا كانت الخطیة، موافقا مع هللا في نظرتھ الیھا من وجھة : ال تقل فقط
  .ثم اعقد النیة على أن تنبذھا من حیاتك وال ترتكبھا ثانیة. نظره ھو

 
  ؟٥: ٣٢ما ھما الشیئان اللذان فعلھما صاحب المزامیر بصدد خطیتھ في مزمور  -٢

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 )١٣: ٢٨أمثال " (یرحم............ و .............. ومن ............. من یكتم خطایاه ال" -٣
  

 الحیاة في شركة واحدة
ویشار الى . الحظ من الرسم البیاني أننا حین نعترف بخطایانا یستعیدنا هللا الى الشركة -١

 ."كالسلوك في النور"السلوك في الشركة مع اآلب واالبن 
  ، واكتب نتیجتین موعود بھما٧: ١إقرأ یوحنا 

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ؟)١٧- ١٥: ٢یو  ١(ما ھو دلیل محبتنا ᎘  -٢

........................................................................................................  

فما . ، إننا حین نكون في شركة مع هللا تحدث اشیاء في داخلنا١٣: ٤، ١٣: ٢تقول فیلبي  -٣
 ھي؟

  ..................................................................................................... -أ

  ..................................................................................................  -ب

  ..................................................................................................  -ج

 ؟)٣٣ -٢٢: ٥، غالطیة ٩: ٨رومیة (ما ھي القوة التي في داخلنا وما ھي نتیجتھا  -٤

........................................................................................................  
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........................................................................................................   

........................................................................................................  

 ؟)١٣ -١١: ٦رومیة (موقفنا حین تأتي التجارب  ماذا یجب أن یكون -٥

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 ؟)٣: ٣كولوسي (ا ذلما 

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 خاتمة
  خاصة ماذا تفعل حین تجد شیئا ما یفصم الشركة بینك وبین الرباكتب بعباراتك ال-٦

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  لخص االسباب التي تجعل من المھم جدا أن تعترف بالخطیة حالما تعي وجودھا فى حیاتك-٧

........................................................................................................  

........................................................................................................ 
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 السالح و الحرب المسیحیان : ٦الدرس 
  ١٨ – ١٦یوحنا  : اقرأ ١٢ - ١٠:  ٦أفسس  :احفظ غیبا     

  ١٨-١٠: ٦إقرأ لھذا الدرس أفسس 
  صف بعباراتك الخاصة الصورة المرسومة في ھذه االعداد

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ؟)١٣ -١١اعداد (هللا الكامل؟ما ھما السببان المقدمان من اجل التدجج بسالح  -١

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ون في حربإن المسیحیین مشترك -٢
  

  من ھم االعداء؟  - أ
 
 ............................................................................ ٤:٤یعقوب  -١
 
 ...................................................................... ١٧:  ٥غالطیة  -٢

 
 ...................................................................... ٨: ٥بطرس   ١ -٣
  

  كیف یجب علینا ان نتعامل مع ھؤالء االعداء؟  - ب

  ................................................................................ ٢: ١٢رومیھ   -١

  ................................................................................. ٢:  ٢غالطیة  -٢

  ................................................................................... ٧:  ٤یعقوب -٣

  )١٧-١٤: ٦أفسس(اذكر خمس قطع أسلحة دفاعیة یدبرھا هللا ویتوقع منك ان ترتدیھا  -٤

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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 ؟)١٧: ٦أفسس (ما ھي االسلحة الھجومیة التي تستطیع ان تجرح الشیطان  -٥

........................................................................................................  

........................................................................................................  

مزمور (ما ھي افضل طریقة لیكون سیف كلمة هللا جاھزأ من أجل الدفاع ضد ا لتجربة  -٦
 ؟)١١، ٩: ١١٩

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

تیموثا وس  ٢(أذكر أربع طرق تستطیع فیھا أن تستخدم سیف كلمة هللا في عمل ھجومي  -٧
١٧ -١٦: ٣ ( 

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ) ١٨:٦أفسس (إن المحارب الناجح متیقظ ودائما -٨

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 

  من الذي یقاتل حقا في المعركة.لناع السالح وأدواتھا المتوفرة تأمل في قط -٩

 ؟)١٠: ٦أفسس(

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  .......................................  أن الذي معنا أعظم من الذي ٤: ٤یوحنا  ١یحدثنا  -١٠

  ؟٣١: ٨ماذا یجب أن یكون موقفنا تجاه الضیق والتجربة اذا كنا نتمسك برومیة  -١١

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ....................................................................................................... 
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 مـــوقــــــف:  ٧الدرس 
   ٢١ – ١٩یوحنا  : اقرأ ٤ - ٣:  ١كورنثوس  ٢ :احفظ غیبا     

حین یواجھ اثنان من المؤمنین مأساة واحدة، قد یعتري احدھما االنقباض والھزیمة بیما یزداد 
  لماذا یحدث ھذا؟. اآلخر اقترابا من هللا

........................................................................................................  

........................................................................................................  

المسیحیون احیانا أن هللا قد تخلى عنھم یشعر . تتعلم في ھذه الدراسة عن البركات المقنعة
إن مثل ھذا الموقف یفضي . حین یجدون أنفسھم بال مال أو صحة أو مركز وفي ضیق مدید

الموقف ھو الذي یحدث . الى برودة القلب، وقلة الصالة، وعدم الثقة، والھم، والحیاة األنانیة
 .الفرق

الحظ، بینما أنت تقرأ، نظرة . مقنعةبركة  ١٤ -١: ١٤اختبر شعب هللا في سفر الخروج  -١
 .الناس البشریة، ووجھة نظر هللا كما ھي بادیة في موسى

 ؟)١٢ -١٠: ١٤خروج (كیف كانت ردة الفعل امام الخطر الظاھر  -أ

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ؟)١٤-١٣:١٤خروج (ماذا امر موسى الشعب ان یفعل . الحظ كیف كان رد فعل موسى -ب

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ھل تستطیع ان تذكر البركة التي أحدثھا هللا في قلوبھم وعقولھم بواسطة ھذا االختبار  -ج

 ؟)٣١: ١٤خروخ (

........................................................................................................  

........................................................................................................  

ھي ھل تستطیع ان ترى كیف یعمل هللا خالل مصاعب الحیاة وكیف أن تلك المصاعب  -ھـ
  حقا بركات مقنعة؟

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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  لكتاب المقدس حین نتجرب او نمتحنأذكر أربعة أشیاء یضمنھا ا -٣
 ؟)١٣:١٠كورنثوس  ١(

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ؟)٢٨:  ٨رومیة (ما ھو ضمان الكتاب المقدس لكل شيء نختبره  -٣

........................................................................................................  

 ؟)٥ -٣: ٥رومیة (كیف یجب أن نتجاوب في الضیق  -٤

........................................................................................................  

  )٣: ١انظر أیضا یعقوب (الحظ النتائج النھائیة للضیقات 

 
 :اعط تفسیر الكتاب المقدس لقصد البركة المقتعة في -٥
  ٤ -٣: ١كو رنثوس  ٢ -أ

........................................................................................................  

  ١١، ٧ -٦: ١٢عبرانیین  -ب

........................................................................................................  

ماذا یجب أن یكون تجاوبنا في جمیع ، ١٥: ١٣، وعبرانیین ١٨: ٥تسالونیكي  ١في -٦
  الظروف؟

........................................................................................................ 

  ھل یجب ان نفرح ونشكر هللا حین تحل االحزان والمآسي؟

........................................................................................................ 

  ؟١٢ -١: ١٤كیف یتباین ھذا مع اإلسرائیلیین في خروج 

........................................................................................................ 

  كیف یمكن لمثل ھذا الموقف من الثقة أن یتحقق -٧

 ؟) ١٧:١٠، رومیة ١٧:٥تسالونیكي  ١، ١٦:٥، غالطیة ١٨:٥أفسس (

........................................................................................................ 
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 مراجعـــة:  ٨الدرس 
          الواردة في ھذه الخطوةأعد قراءة اإلصحاحات تأكد حفظ من االیات السابقة              

تحدث بعباراتك الخاصة عما تشتمل علیھ الحیاة الفضلى بناء على المعلومات  - ١-١
  المتضمنة فى ھذه الخطوة؟

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

 سلسلة الدروس الكتابية التطبيقية

 

 1 الدرس
  جاء؟ ولماذا القدس الروح هو من

 

 2 الدرس
 كمسيحيين؟ بنا القدس الروح عالقة هي ما

 
 3 الدرس

 المسيحيين؟ من القليل اال القدس بالروح يمتلئ ال لماذا
 

  4 الدرس
  القدس؟ بالروح يمتلئ أن للمسيحي يمكن كيف

 

  5 الدرس
 ممتلئ، بأنه يعرف ان للمسيحي يمكن كيف

  بالروح؟ االمتالء نتائج هي وما
 

  6 الدرس
 القدس بالروح ممتلئا يبقى أن للمسيحي يمكن كيف

  مستمرة؟ بصفة
 

  جعة مرا:  7 الدرس

 

 

 : 2 الدرس

 :3 الخطوة
 القدس الروح و المسيحي

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
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  القدس الروح و المسیحي:  ٣ الخطوة

   جاء؟ ولماذا القدس الروح ھو من:  ١ الدرس
   كمسیحیین؟ بنا القدس الروح عالقة ھي ما:  ٢ الدرس
  المسیحیین؟ من القلیل اال القدس بالروح یمتلىء ال لماذا:  ٣ الدرس
   القدس؟ بالروح یمتلىء ان للمسیحي یمكن كیف:  ٤ الدرس
   بالروح؟ االمتالء نتائج ھي ماو ممتليء، بأنھ یعرف ان للمسیحي یمكن كیف:  ٥ الدرس
   مستمرة؟ بصفة القدس بالروح ممتلئا یبقى ان للمسیحي یمكن كیف:  ٦ الدرس
   جعة مرا:  ٧ الدرس

  

 المسیحي القوي

روح الحق الذي ال یستطیع . وأنا أطلب من اآلب فیعطیكم معزیا آخر لیمكث معكم الى األبد"
  ". واما انتم فتعرفونھ ألنھ ماكث معكم ویكون فیكم. العالم أن یقبلھ ألنھ ال یراه وال یعرفھ

  )١٧- ١٦: ١٤یوحنا (

 
ویذكركم بكل ما قلتھ واما المعزي الروح القدس الذي سیرسلھ االب باسمي فھو یعلمكم كل شيء "

   .)٢٦: ١٤یوحنا ". (لكم

 
ومتى جاء المعزي الذي سأرسلھ انا الیكم من االب روح الحق الذي من عند االب ینبثق فھو "

  )٢٦: ١٥یوحنا ". (یشھد لي

 
ولكن ان ذھبت . ألنھ اذا لم أنطلق ال یأتیكم المعزي. لكني اقول لكم الحق انھ خیر لكم أن انطلق"

اما على خطیة فألنھم . ومتى جاء ذاك یبكت العالم على خطیة وعلى بر وعلى دینونة .أرسلھ الیكم
واما على دینونة فألن رئیس . واما على بر فألني ذاھب الى أبي وال ترونني ایضا. ال یؤمنون بي

  ).١١-٧:١٦یوحنا ". (ھذا العالم قد دین

 
واما متى جاء ذاك روح  .لوا اآلنولكن ال تستطیعون ان تحتم. ان لي أمورا كثیرة ألقول لكم"

الحق فھو یرشدكم الى جمیع الحق ألنھ ال یتكلم من نفسھ بل كل ما یسمع یتكلم بھ ویخبركم بأمور 
  )١٤-١٢:١٦یوحنا ". (ذاك یمجدني ألنھ یأخذ مما لي ویخبركم. آتیة

 
ي كل لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم وتكونون لي شھودا في أورشلیم وف"

  .)٨: ١اعمال ". (الیھودیة والسامرة والى اقصى االرض

 
  )١٨: ٥أفسس ". (وال تسكروا بالخمر الذي فیھ الخالعة بل امتلئوا بالروح"
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  ستنالون قوة

 بقم بیل برایت

 ھل خطر ببالك یوما بأن في الحیاة المسیحیة أفضل مما تحیاه اآلن؟
ومع ". حیاة ولیكون لھم أفضل) ولجمیع المسیحیینأي لك ولي (لقد أتیت لتكون لھم : "قال یسوع

انني احاول أن . ال شك، أنھ یوجید شيء أقضل في حیاتي: ذلك، فان كنت مسیحیا عادیا فانك تقول
. أشھد، ولكن ال أحد یحفل بما اقولھ، ولست أجد سوى الشكوك والمخاوف والمفشالت واالنھزام

 .أفضل من ھذا ولكنني ال أجد السبیل الى تلك ا لصورةبالتأكید، ال بد أن للحیاة المسیحیة صورة 
وانني أرغب، لتشجیعك، ان احدثك عن بعض من كانت اختباراتھم مماثلة الختباراتك الى أن 

 .اكتشفوا سر هللا للنصرة والقوة
  

كتبت ھذا المقال لألعضاء العاملین في الحملة الجامعیة للمسیح و آلالف من الطالب ممن نعمل 
ونظرا الھتمام الحملة الجامعیة بالكرازة وجدنا من الضرورة ان . ي الجامعات األمریكیةبینھم ف

یمتلىء بالروح القدس كل اعضاء ھیئة الحملة الجامعیة وقادة الطالب ممن نعمل معھم، ھذا اذا 
 .كنا نسعى حقا من أجل خدمة فعالة للمسیح في الجامعات

ن لي امتیاز التحدث الى آالف الطالب في كل سنة في وبصفتي مدیر الحملة الجامعیة للمسیح، كا
وفي احدى المرات تكلمت الى فریق مسؤول من قادة المسیحیین في جامعة . حوالي خمسین جامعة

وفي نھایة رسالتي جاءني شاب مكرس واالھمام . برنستون عن أھمیة الشھادة للمسیح في الجامعة
لقد حاولت أن أشھد ولكن لم أحصل على : قال. شھادتھ في" الثمار"الشدید باد علیھ الفتقاره الى 

انني اقضي فترة خلوة روحیة كل یوم واقرأ الكتاب المقدس وأصلي واستظھر اآلیات . نتیجة
ومع كل ھذا لم أتمكن من أن أربح شخصا . الكتابیة واحضر كل اجتماع مسیحي یعقد في الجامعة

 ما الخطأ في؟: للمسیح، ثم سألني
  

والعلمانیون والرعاة  .صة ھي مثال لكثیرین جاؤا طلبا لالستشارة في جامعة بعد جامعةان ھذه الق
ان اختباري "- "ما الخطأ في حیاتي؟: "على حد سواء، یسألون اسئلة، ویقولون مثل ھذه العبارات

انني اشعر "-"انني خجول اتردد في اخبار اآلخرین عن المسیح"- "المسیحي سطحي وغیر فعال
سیسخر اآلخرون مني أو یظنون انني "-"طالع اآلخرین على اختباري المسیحيبالحرج في ا

لیست لدي "- "لدي خطط لحیاتي واخشى ان یبدلھا هللا"- "ان حیاتي لیست خاضعة للمسیح"-"شاذ
 ."قوة داخلیة حین ابشر

  

 جاء وقت في اختباري في خدمتي المسیحیة، حثثت فیھ المسیحیین ان یشھدوا وان یحیوا القداسة
للمسیح، ولكن النتائج كانت مخیبة لالمل بحیث انني بدأت بتكریس معظم وقتي وطاقاتي للتبشیر 

على كل، بینما كانت السنون تمر، ساعدني الروح القدس .. فظھرت بركة هللا مع مزید من الثمار
دھم لخدمة الرى الطاقة المحتملة العظیمة الكامنة في المسیحیین الفاترین، إذا ما تم إیقاظھم واعدا

وانني مقتنع االن بأن المسیحي الفاتر الجسدي، یمكن ان یتحول الى شاھد نشیط اذا . المسیح
ومرة، بعد مرة، یضع هللا أمامي التباین العظیم ما بین . اخضع ارادتھ للمسیح وامتأل بالروح القدس

لغریبة التي تجعل ما ھو الفرق؟ ما ھي الوصفة ا .كنیسة المسیح الیوم وكنیستھ في القرن االول
شخصا یختلف عن االخر في حین ان كلیھما مسیحي؟ أھو مقدار التكریس؟ یقول بعض 

نعم، ومع ذلك فھناك قلوب كثیرة جائعة في ارجاء ھذه البالد بل وفي العالم، تصرخ : الالھوتیین
لنا في متى  لماذا؟ ألم یقل. الى هللا مكرسة نفسھا للرب یوما بعد اخر، ولكنھا تظل عاجزة مھزومة

 ؟"طوبى للجیاع والعطاش الى البر ألنھم یشبعون" ٦: ٥
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، قولھ بأن هللا نور ٧-٥: ١ألم یقتبس یوحنا، التلمیذ المحبوب، عن المسیح في رسالتھ االولى 
 ، فلنا شركة مع اآلب واالبن؟"النور"ولیس فیھ ظلمة البتة، واننا ان سلكنا في 

  

وھذه المواعید . روحي وھناك آالف من المواعید في كلمة هللاال داعي الن یعیش المسیحي في فقر 
: ٣یوحنا (تأكید محبة هللا : وتشتمل ھذه المواعید على. ھي من نصیب كل مسیحي یفي بشروطھا

، الحیاة االبدیة )١٦: ٣یوحنا (تأكید محبة هللا  :، بشروطھا، وتشتمل ھذه المواعید على)١٦
، قیادة خطوات )١٩: ٤فیلبي (، المؤونة المادیة )٩: ١یوحنا  ١(، غفران الخطیة )٢٣: ٦رومیة (

 ١٠ یوحنا(الوعد بحیاة أفضل ) ٧: ١ ٥یوحنا (، سر الصالة الناجحة )٢٣: ٣٧مزمور )المرء 
: ٨رومیة (وان كل ما یعمل یعمل لخیرنا ) ٩: ١٦أي ٢(، وعد هللا بتكریم الحیاة المقدسة )١٠:

وآالف ) ١٨: ٤یوحنا  ١(االنتصار على الخوف ) ١٣: ١٠كورنثوس  ١(انقاذنا من التجربة ) ٢٨
 .سواھا

  

یعد الكتاب المقدس كل مسیحي بفیض من المحبة والفرح والسالم واالیمان وغیرھا من البركات، 
على االقل من % ٩٠فما ھو الخطأ؟ قال مؤخرا الدكتور بیلي جراھم في اذاعة تلیفزیونیة بأن 

وقد ردد غیره ممن تتیح لھم اتصاالتھم قیاس النبض  .مسیحیة مھزومة المسیحیین، یعیشون حیاة
وقد تكون مثل . ومن المحتمل، یا عزیزي ان تكون واحدا من ھؤالء .الروحي، عبارات مماثلة

تقرأ الكتاب المقدس : قد یكون لك قلبا ملتھبا نحو هللا. ذلك الشاب الذي جاءني في جامعة برنستون
وتعمل بنشاط في كنیستك ومع ذلك، فأنت تخوض، سنة بعد أخرى،  بأمانة وتصلي، وتشھد،

انت تواصل السیر . تأتي التجارب، فال تقاوم بقوة كافیة فتسقط وتستسلم وتنھزم. معركة خاسرة
في كتاب سیاحة المسیحي لمؤلفھ بنیان، ثم " المسیحي"شھورا طویلة بنشاط في بالوعة الیأس مع 

مو وتحیا الحیاة المسیحیة المنتصرة، ولكن ال یكون ذلك اال لفترة تحضر خلوة روحیة فتنتعثس وتن
كما جاء في ! ارتفاع، سقوط، انتصارات، وانھزامات. قصیرة ثم تنحدر ثانیة الى بالوعة الیأس

ویحي انا االنسان الشقي، من ینقذني من : "٢٤الى أن تصرخ مع بولس في ع  ٢٤- ١٣: ٧رومیة 
 ."جسد ھذا الموت؟

بكل . االمر بالنسبة لذلك الشاب الذي اشرت الیھ عندما جاء للحدیث معي ذلك الیوموھكذا كان 
كان من الواضح أنھ شاب جاد، اراد  .لطف، بدأت اباحثھ واجس حقیقة االمر لالجابة عن مشكلتھ

وكما بینت سابقا، فانھ . أن یرضي هللا، واراد بكل اخالص، ان یعرف اصدقاؤه بمخلصھ العجیب
 .ونشاطاتھ المسیحیة كان نموذجا للمسیحيبحسب سلوكھ 

  

، بأن الروح القدس سیعلمنا كل األشیاء ویقتادنا الى ١٣: ١٦، و ٢٦: ١٤وعد المسیح في یوحنا 
فعندما جلسنا معا اقتادنا الروح الى بعض الفقرات الھامة من الكتاب المقدس التي، حین . الحق

وابتدأ منذ ذلك الحین، یختبر . لفرح الذي ال یوصفطالب بھا باالیمان، انفتح باب قلبھ للنصرة، وا
لقد عرف ذلك الشاب ان . تركني فرحا وبقلب مفتوح .حیاة مثمرة في المسیح لم یعرفھا من قبل

لم یعد خائفا وعاجزا، ومقھورا، اصبحت لدیھ االن  -كان انسانا جدیدا- شیئا ما قد حدث في حیاتھ
�ھلم ورائي فاجعلكما : "اكتشف ان مواعید المسیح ھي لھ .القوة، والجرأة واالیمان والثقة با

لیس "و ) ٨: ١٥یوحنا ". (بھذا یتمجد أبي ان تأتوا بثمر كثیر"و) ١٩: ٤متى ". (صیادي الناس
لكي یعطیكم االب كل ما . انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذھبوا وتأتوا بثمر ویدوم ثمركم

لم یصنع ھناك قوات كثیرة لعدم "تخبرنا كلمة هللا بأن یسوع ). ١٦: ١٥یوحنا  ( ."طلبتم باسمي
بدون ایمان ال یمكن ارضاؤه النھ یجب ان الذي یأتي الى هللا "، وانھ )٥٨: ١٣متى ". (ایمانھم

وصلى معي طالبا من هللا ان  ) ٦:  ١١عبرإنیین " (یؤمن بأنھ موجود وانھ یجازي الذین یطلبونھ
وبالكاد استطاع ان ینتظر لیرى " من ھو أول شخص تریدني ان اشھد لھ؟یا ربي، : "یرشده قائال

 .ماذا كان هللا مزمعا ان یفعل بواسطتھ
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وبینما كان قاصدا الى حجرتھ، اذا بالشخص الذي قاد فیلبس الى الرجل الحبشي كما ھو مدون في 
اال ان . فائدة، یقوده الى زمیل لھ كان قد شھد لھ مرات عدیدة من قبل دون ٣٩- ٢٦: ٨اعمال 

كان هللا قد اعد قلب صدیقھ كما اعد قلب الحبشي . شھادتھ ھذه المرة كانت ذات نتیجة مختلفة
ال تستطیع الكلمات ان . وسرعان ما احنیا رأسیھما في صالة وقبل زمیلھ المسیح ربا ومخلصا

یقظ في الصباح وعندما است. تصف الفرح الذي مأل قلبھ بعد ذلك لم یستطع النوم النفعالھ الشدید
و وضع الرب زمیال اخر " من ھو الشخص الثاني الیوم یا ربي؟:"التالي كانت صالتھ المتشوقة

ولیس ھذا االمر بالشيء . وحین تحدث هللا تجاوب ھذا ایضا وكأنھ اجتذب بید خفیة. على قلبھ
). ٤٤: ٦یوحنا ( ".ال یقدر احد ان یقبل الي ان لم یجتذبھ اآلب: "الغریب ألن كلمة هللا تقول لنا

لقد . واقتاد في الیوم التالي زمیال ثالثا للمسیح، وكذلك في الیوم الذي بعده، وتبع ذلك آخرون
تغیرت حیاتھ وامتأل بالقوة بشكل عظیم وهللا یستخدمھ كل یوم حتى انھ یفكر االن وانا اكتب ھذه 

  .السطور أن یكرس حیاتھ بالكامل للخدمة
  

بین هللا وانسان ما یجب ان نفھم بأن هللا ال یتكلم بصوت مسموع، ولكن عندما نقول أن حدیثا تم 
ولذلك ال یستطیع اال المؤمن الخاضع والحساس والمملوء . بصوت روحھ المنخفض اللطیف

  .بالروح ان یتحادث مع هللا
 إن المجال ال یتیح لي أن أروي لكم كل القصص المماثلة عن أناس رأیتھم یتقوون با� ویصیرون

شھودا نافعین للمسیح، قصص االنھزام التي تحولت إلى نصر، ولكنني ارغب ان اطلعكم على 
  .حاالت نموذجیة اخرى قلیلة

 
. شاب آخر كانت حیاتھ المسیحیة غیر مثمرة حتى منتصف سنتھ الدراسیة االخیرة في الجامعة

نحو قاعة مبنى اتحاد  فبعد ان غادر حجرتي اتجھ. وذات یوم، بینما كنا نصلي معا حدثت المعجزة
واحس بدافع من الرب یدفعھ . الطلبة ولمح تلمیذا لم یكن یعرفھ یقرأ شیئا ما على لوحة االعالنات

لیتحدث الیھ عن المسیح واندھش وھو یرى ان الشاب لم یكن مھتما فقط بل كان یبحث عن واحد 
صلیا معا ودعا الشاب المسیح  وفي خالل ثالثین دقیقة. یرشده الى الكیفیة التي یصبح فیھا مسیحیا

وفي االسابیع الباقیة من الفصل االخیر قاد . لیكون ربھ ومخلصھ، ومضى كالھما في طریقھ فرحا
الى المسیح عشرات من الطالب زمالئھ، ثالثة منھم ربحھم في آخر اسبوع لھ في دراستھ 

 .الجامعیة
  

امریكا وحاز على شھادة وھناك ایضا خادم شاب درس في إحدى كلیات الالھوت في 
وذات یوم . البكالوریوس والماجستیر واحس برغبة لربح النفوس، حاول كثیرا دون جدوى أو ثمر

ومضى بقوة . فتحدثنا معا وصلینا. اتصل بي تلیفونیا و سألني اذا كان في امكانھ ان یأتي لزیارتي
تصار والثمر الذي مأل حیاتھ بعد جدیدة، بروح الترقب والفرح وحدثتنا التقاریر المتتالیة عن االن

  .ذلك
  

جاءني شاب آخر خجول جدا وأخذ یحدثني عن محبتھ للمسیح واھتمامھ بالنفوس الضالة، اال أن 
وحدثت معجزة اخرى، وتملك الھ القوة : خجلھ جعلھ دائما یفشل في ربح نفس واحدة للمسیح

 .والنصرة والمحبة واالیمان على حیاتھ
كثیرا حتى أنھ لم یكن یصدق امكانیة حدوثھ وامتأل قلبھ بفرح ال ینطق بھ  والنتائج؟ كان الثمر

 .ومجید، وحل محل الخوف واالنھزام الجرأة والشجاعة واالشعاع وا لنصر ة
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جاء، . وشاب آخر اسمھ جماي وھو شاھد امین، یلتزم بخدمة الرب، ومثمر اكثر من سواه بكثیر
ان اختباري اشبھ ما یكون بالتحرر من "وقال . با بل فرحالم تعد الشھادة واج. وسمع، وآمن، وقبل

 ."السجن
  

ثم . ولقد كان ھناك دائما عبر القرون اتباع للمسیح عادیون لم یحدث لھم او بواسطتھم شيء مثیر
وتحول . حدث لھم شيء كا حدث لبطرس والتالمیذ فاصبحوا رجاال ونساء � مملوئین قوة

ھؤالء ھم الذین . وحل محلھما الثقة والفرح واالیمان. ك والجدلاالنھزام الى نصرة، اختفى الش
بطرس الخائف الذي انكر یسوع ثالث مرات أمام جاریة،  ) ٦: ١٣اعمال " (فتنوا المسكونة"

اصبح یوم الخمسین شخصا آخر وعظ فآمن بواسطتھ ثالثة آالف ثم خمسة آالف بالمسیح، و 
حیاة قوة غیرت قلب . االوائل صفة حیاة جدیدة غریبة لقد امتلك التالمیذ. انضموا الى الكنیسة

االمبراطوریة الرومانیة الشریرة في اثناء القرن االول، والتي بحسب التقالید ادت بكل واحد من 
 .التالمیذ االثني عشر الى قبر االستشھاد باستثناء یوحنا الذي مات في المنفى في جزیرة بطمس

مسین، فأدت الى تغییر حیاتھم مثل أولئك الذین ذكرتھم ومالیین نعم ھذه القوة ابتدأت في یوم الخ
 .غیرھم عبر القرون تحولوا الى مؤمنین اقویاء یشھدون بقوة الروح القدس

  

 ماذا تعرف عن الروح القدس؟ بمعنى آخر، ماذا یعني الروح القدس لك شخصیا؟
لكنكم ستنالون . "شھودا لھوعد یسوع في مأموریتھ للرسل بأن الروح القدس یعطینا قوة لنصبح 

قوة متى حل الروح القدس علیكم وتكونون لي شھودا في اورشلیم وفي كل الیھودیة، والسامرة، 
 )٨: ١اعمال ". (والى اقصى االرض

من زاویة عالقة ھذا الموضوع " كیف نمتلىء بالروح القدس"وغرض ھذا الحدیث ان نشرح 
نستأثر بالوقت والمجال ھنا لنطیل البحث في الحقائق لذلك، لن . بتحقیق مأموریة مخلصنا العظمى

العدیدة االخرى المتعلقة بدور الروح القدس الذي یلعبھ في حیاة كل مؤمن اال بمقدار ما یساھم ذلك 
  .بموضوعنا الرئیسي

  .دعنا نتأمل باختصار ببعض تلك الحقائق الروحیة بعالقتھا باالمتالء با لروح

 من ھو الروح القدس؟  -١
انھ لیس شبحا غامضا، وال . اآلب واالبن والروح القدس: انھ األقنوم الثالث من الثالوث االقدس

ولھ . صفات هللا كلھا منسوبة الیھ. انھ اقنوم مساو من جمیع النواحي، اآلب و االبن. قوة غیر مرئیة
دودة ، ومشاعر غیر مح)١١: ١٢كو ١(وارادة غیر محدودة  )١١: ٢كو ١. (معرفة غیر محدودة

انھ القائد األعلى لجیش : "یصف الدكتور أدوین أور الروح القدس بقولھ )٣٠: ١٥رومیة (
بدون موافقتھ كل . وھو رب الحصاد، وسید النھضات والخدمات التبشیریة واالرسالیة. المسیح

ویجب علینا، كمسیحیین ان نجعل كل خططنا واھدافنا توافق مع خطط . تخطیط مصیره الفشل
  .روح القدس إلنعاش الكنیسة وتبشیر العالمواھداف ال

ویالحظ أثره في كل العھد القدیم ولكنھ . ٢: ١أول إشارة الى الروح القدس وردت في تكوین 
واخیرا، بعد صعود مخلصنا لیكون عن یمین اآلب، أي . یصبح اكثر جالء في حیاة ربنا وخدمتھ
ان اللفظة الیونانیة  ٠)٢٦: ١٥, ٢٦: ١٤یوحنا (  "معزیا"مكان القوة، أرسل الروح القدس لیكون 

وایضا  -المسیحي كرفیق وصدیق" الشخص المدعو لمرافقة"ومعناھا  "براقلیط"للكلمة یعزي ھي 
 .المؤمن بالمسیح" ویقوي" "ویشدد"الشخص الذي یبث الطاقة 

  ١٦: ٣كورنثوس  ١روح هللا 
 ٨:  ٢روح الحیاة رومیة 

  ١٣: ٤كورنثوس  ٢روح األ یمان 
 ١٣:١٦روح الحق یوحنا 
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  ٢٩: ١٠روح النعمة عبرانیین 
 ٤: ١روح القداسة رومیة 

  ٧: ١تیموثاوس  ٢روح القوة 

 لماذا جاء الروح القدس؟  -٢
 )  ١٤ – ١٣ :١٦یوحنا . (لقد جاء الروح القدس لیشھد للرب یسوع المسیح ویمجده

 )لیرفع ویمجد االبن یسوع المسیحوكما جاء یسوع لیرفع ویعلن اآلب، كذلك أرسل الروح القدس  
وبالتالي فاننا كلما جعلنا الروح القدس یتحكم في حیاتنا زدنا حبا للرب یسوع المسیح وخدمتھ، 

وحین . وزدنا لمحبتھ وحضوره الدائم، ألننا حین نمتلىء بالروح القدس فاننا نمتلىء بیسوع المسیح
، وھكذا حین نمتلىء بالروح القدس والرب یسیطر علینا الروح القدس یسیطر علینا یسوع المسیح

یسوع المسیح فان قوة اعظم من قوتنا تنطلق فینا وبواسطتنا من أجل خدمة ناجحة وحیاة 
   .منتصرة

 ما ھي عالقة الروح القدس بنا كمسیحیین؟  -٣
، ١٢: ١المسیحي ھو كل من قبل یسوع المسیح في حیاتھ ربا مخلصا بحسب ما جاء في یوحنا (

 )١٧: ٥، كورنتوس ٥: ٣یوحنا 
 عند الوالدة الروحیة

 )٥: ٣یوحنا . (یجدد الروح القدس الناس -ا
 )١٦: ٣كو  ١(یأتي الروح القدس لیسكن في حیاة كل شخص -ب
 )١٦: ٨رومیة . (یؤكد لنا الروح القدس اننا اوالد هللا -ج
 )١٣: ١، ٣: ٤أفسس (یختم الروح القدس كل مسیحي للمسیح  - د

كورنثوس  ٢(القدس ھو كفیل او ضامن المیراث الذي سیرثھ كل مسیحي في یوم ما الروح  - ھـ
٥: ٥( 
، ر ٢٧: ٣، غال طیة ١٣: ٢كورنثوس  ١(یعمد الروح القدس كل مسیحي الى جسد المسیح  - و

 )٤، ٣: ٦ومیة 
في لحظة المیالد الروحي، یتجدد المسیحي، ویسكن، ویختم، ویضمن، ویعمد، ویمأل بالروح 

ان عملیة التجدید، والسكن، والختم، والضمان، والتعمید الى جسد المسیح بالروح القدس  .القدس
 .ھي عالقة مقامیة وقد یرافقھا، أو ال یرافقھا، اختبار شعوري

انتم في "ان ھذه الحقائق، على أیة حال، تعرف المسیحي بالحقیقة المثیرة اال وھي اتحاده بالمسیح 
 .نحن نستبدل قوتھ بضعفنا وقداستھ وقوتھ بحالتنا الخاطئة و انھزامنا ).٢٠: ١٤یوحنا " (وانا فیكم

ونتیجة للعالقة الجدیدة بالمسیح، یصبح لدى كل مؤمن امكانیة الشھادة بقوة والعیشة المنتصرة 
ھذه القوة الكامنة، اي حیاة یسوع المسیح في كل مؤمن، تطلق باالیمان حین یسلم . على الخطیة

فلدى . ومن حیث ان عمل الروح القدس ھو تمجید المسیح. ى الروح القدسالمسیحي قیادتھ ال
 .یسوع المسیح االن فرصة مطلقة لیعمل في المؤمن وبواسطتھ لتتمیم ارادتھ الكاملة

 .یمأل الروح القدس كل مسیحي یرغب في الخدمة - ز
لكنكم "یح على كل مسیحي ان یمتلىء بالروح القدس لیتقوى ویصبح شاھدا اكثر فعالیة للمس

ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم وتكونون لي شھودا في اورشلیم وفي كل الیھودیة 
ان كل اشارة كتابیة الى االمتالء بالروح، في كال ). ٨: ١اعمال " (والسامرة والى اقصى االرض

 .العھدین القدیم والجدید، تمت بالصلة الى القوة من أجل الخدمة والشھادة
ء بالروح القدس قد یكون مصحوبا برد فعل ھادىء یؤكد القوة الجدیدة أو اختار اكثر ان االمتال

 .وضوحا وانفعاال
  

وكما . تعلمنا ان كل المسیحیین ھم اعضاء في جسد المسیح ١٢كورنثیوس  ١ان دراسة عمیقة ل 
ھم أن االجزاء المتعددة من الجسد البشري لھا وظائف مختلفة كذلك اعضاء جسد المسیح لدی
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كذلك یجب علیھ  .یجب على كل مسیحي ان ال یحتقر موھبة غیره. مسؤولیات مختلفة في ملكوتھ
او عطیة الروح القدس وعلیھ ایضا أن یترك تعیین " اختباراالمتالء"ان ال یسعى لتقلید آخر في 

، فان ١٣كورنثوس  ١ومع ذلك، فبحسب ( ."المواھب، والطریقة التي تعلن بھا الى الروح القدس
  ) جمیع ھذه المواھب ال تفید كثیرا ما لم یكن حافزھا المحبة

. من أجل ذلك ال تكونوا اغبیاء بل فاھمین ما ھي مشیئة الرب" ٢٠- ١٧: ٥ینصحنا هللا في افسس 
مكلمین بعضكم بعضا بمزامیر وتسابیح  .وال تسكروا بالخمر الذي فیھ الخالعة بل امتلئوا بالروح

شاكرین كل حین على كل شيء في اسم ربنا . تلین في قلوبكم للربو اغاني روحیة مترنمین ومر
  ."یسوع المسیح � و اآلب

یشیر الرسول بولس الى ان المسیحي الممتلىء بالروح یعرف ارادة هللا وقد یعطي االنطباع انھ 
وایضا كما تشیر . والجرأة والشجاعة التي غالبا ما یظھرھا, متھلل روحیا بسبب الفرح واالشراق

. ھذه اآلیات ان المسیحي الممتلىء بالروح یسبح هللا باستمرار في قلبھ ویشكره على كل شيء
 .ویدرك بطریقة ما، انھ ال یستطیع، بحالتھ الجسدیة، ان یكون ما علیھ وما لدیھ اال بنعمة هللا

لئوا ابتداء من یوم الخمسین واستمرارا عبر القرون، كان عمل هللا دائما ینجز بواسطة رجال امت
وفي أوقات الحقة كان ھناك رجال كجون وسلي .بالروح القدس مثل بطرس وبولس وكل الرسل

. كمبل مورجان، ور. وج. مودي، وتشارلز سبرجن. ویوناثان ادواردز وتشارلز فني، ودوایت ل
 توري، والعدید سواھم من القادة المسیحیین االحیاء االن، ممن امتلئوا بالروح القدس واستخدموا. ا

فان االمتالء بالروح القدس ال یقتصر (استخداما عظیما للدفع بقضیة المسیح وملكوتھ الى االمام 
  )على القادة المسیحیین بل ھو متوافر لكل المسیحیین الذین یفون بالشروط االلھیة

اسمع ماذا یقول بعض رجال هللا ھؤالء، سفراء المسیح، عن أھمیة امتالء كل مسیحي بالروح 
 :القدس

فبدون االمتالء بالروح من المستحیل ان یحیا . على الناس ان یسعوا بكل قلوبھم لیمتلئوا بروح هللا"
 )اندرو موري". (ویعمل حسب رغبة هللا) او كنیسة مسیحیة(اي فرد مسیحي 

بل ان ذنبھم اكبر . ان المسیحیین مذنبین لعدم امتالئھم بالروح القدس كذنب الخطاة النھم ال یتوبون
 )تشارلز فني) "دیھم نورا اكثر، لذا فھم األكثر ذنباألن ل

ان الحیاة الممتلئة بالروح، الحیاة التي تتیح المجال لالمتلء بھ بحیث یتدفق باستمرار، ھي الحیاة 
 )  ھاریسون .نورمان ب".. (الوحیدة التي تقدر ان تسر هللا

ان افضل المسیحیین . یام بالخدمةان القصد العظیم من االمتالء بالروح القدس ھو نیل القوة للق"
. ج". (الذین اعرفھم واكثرھم استخداما ھم رجال شھدوا الختبار اعمق في االمتالء بالروح القدس

 )ادوین اور
اعتقد انھ من المستحیل ألي مسیحي ان یكون فعاال في حیاتھ او في خدمتھ ما لم یمتلىء بالروح "

 )ھنرییتا مییرز) ."على القوة القدس الذي ھو تدبیر هللا الوحید للحصول
ان . اقرأ سیرة رجال هللا وستكتشف ان كل واحد منھم سعى وحصل على ھبة القوة من االعالي"

  )سمیث. دكتور ازوالد ج ( ."موعظة ممسوحة تلقى تساوي الف موعظة متولدة عن طاقة الجسد

دس یسكن فعال في كل وأود، مرة أخرى، عند ھذه النقطة، ان أوضح بصورة خاصة ان الروح الق
مؤمن وان موھبة القوة الخاصة التي ترافق االمتالء بالروح القدس ال تقتصر على القادة 

 ١٨: ٥ولیس لكل مسیحي حق االمتالء بالروح القدس فقط، ولكن نقرأ في أفسس . المسیحیین فقط
روح فانھ یعصى لذا، اذا كان المسیحي غیر ممتلىء بال. ان كل مسیحي یحث على االمتالء بالروح

زد على ذلك، بما ان هللا یأمرنا بكلمتھ لكي نمتلىء بالروح، فمن الضروري . امر هللا ویخطىء الیھ
  .ان نكون على ثقة بأن لدیھ القوة لیمألنا في اللحظة عینھا التي ندعوه فیھا لیفعل ذلك
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لشخصیة ان یسوع دعني أؤكد لك انھ بحسب مواعید كلمة هللا ونتیجة المالحظات واالختبارات ا
ھو اكثر شوقا جدا لیعطینا محبتھ وغفرانھ وقوتھ لنقوم بالخدمة ونحیا حیاة االنتصار على الخطیة 

  .ان یسوع اكثر منا شوقا لیمألنا بالروح القدس. اكثر مما نتوق نحن لالخذ

المسیحیین اذا، لماذا یعیش عدد كبیر من المسیحیین حیاة الھزیمة؟ لماذا ھناك عدد ضئیل فقط من 
یشھدون بفعالیة المسیح؟ لماذا ال یوجد اال قلة من المسیحیین الذین یعیشون حیاة ممتلئة بالروح 

 .القدس؟ یقودنا ھذا السؤال الى الخطوة التالیة الھامة في االستعداد لالمتالء بالروح القدس
  

 ؟"الممتلئة بالروح"ما ھي الحیاة  -٤
والمسیحي الممتلىء بالروح ھو بحسب . اة الممتلئة بالمسیحان الحیاة الممتلئة بالروح ھي الحی

ان المسیح جالس ". حسب نفسھ میتا عن الخطیة ولكنھ حي � بالمسیح یسوع ربنا" ١١: ٦رومیة 
فیجب على المسیحي، قبل ان . وجاء الروح القدس لیرفعھ ویمجده. ھو رب. االن على العرش

وحین یفعل فان الرب یسوع المسیح الذي لدیھ . ذاتھیتمكن من االمتالء بالروح، ان یموت عن 
اعطي كل سلطان في "فالذي . االن سلطة مطلقة على حیاتھ، یبدأ في التعبیر عن محبتھ بواسطتھ

، یستطیع االن ان یدبر عن ذلك "فیھ یحل كل ملء الالھوت جسدیا"والذي " السماء وعلى االرض
والذي جاء لیطلب ویخلص ما قد ھلك یبدأ االن . السلطان بواسطة المسیحي الممتلىء بالروح

انھ یوجھ خطاه نحو اولئك الھالكین والمحتاجین ویشرع في . بطلب الھالكین بواسطة المسیحي
ان قلبھ العطوف العظیم یصبح ظاھرا في الحیاة الممتلئة . استخدام شفتیھ لیتحدث عن محبتھ

حصل على حیاة المسیح، وعن عجزه وفعال، فان المسیحي یتنازل عن حیاتھ لكي ی. بالروح
ھذا ما اسماه المرسل العظیم ھدسون تیلر . وانھزامھ للحصول على قوة لیسوع المسیح وانتصاره

فال . حین یكون المسیحي ممتلئا بالروح القدس فانھ یكون ممتلئا بیسوع المسیح". الحیاة المستبدلة"
ما، بل بالحري یقوم یسوع المسیح " سیحيم"یعود الفكر بالمسیح كمن یساعده على القیام بواجب 

ھو ال یریدنا ان نعمل من أجلھ، انما یریدنا ان ندعھ یقوم بعملھ . "بالعمل بواسطة المسیحي
مع المسیح صلبت فأحیا : "ھذا ھو االختار المجید الذي عرفھ بولس الرسول حین قال". بواسطتنا

جسد المسیح نفسھ الذي یستخدمھ حسب  بھذا یصبح جسد المسیحي". ال أنا بل المسیح یحیا في
یصبح العقل عقلھ لیفكر بھ كما یرید، وتغدو ارادتھ تحت سیطرة ارادتھ، وكذلك الشخصیة . ارادتھ

 .كلھا، والوقت والمواھب كلھا تصبح لھ
فما احیاه اآلن في الجسد فانما احیاه في االیمان، ایمان ابن : "و یستطرد الرسول المحبوب لیقول

ایمان من؟ إیمان ابن هللا، ایمان الذي احبنا وبذل حیاتھ من ". ي احبني واسلم نفسھ ألجليهللا الذ
ھل یمكنك أن تستوعب . فكر باألمر". اعطي كل سلطان في السماء وعلى األرض"اجلنا، الذي 

ما یعنیھ؟ إن امكنك االمر واخضعت ارادتك � وللروح القدس، واعترفت أن یسوع المسیح ھو 
وسیشرع الرب یسوع المسیح . ظة بعد لحظة، فأنت في طریقك إلى مغامرة عظیمةحیاتك لح

 .باجتذاب العدید من الضالین لنفسھ بواسطة حیاتك المكرسة الممتلئة بالروح
  

 لماذا ال توجد إال قلة من المسیحیین ممتلئة بالروح القدس؟  -٥
لوق أدبي حر خلقھ هللا بعقل وارادة أن اإلنسان ھو مخ. ھي مشكلة اإلرادة, في األصل, إن المشكلة

 .ذاتیتین
ففي لحظة التجدید، تخضع ارادة . یكون هللا ناقضا لشرائعھ الروحیة اذا أرغم اإلنسان على طاعتھ

النك ان اعترفت بفمك بالرب یسوع وآمنت بقلبك " ٩: ١٠تقول رومیة . اإلنسان مؤقتا الرادة هللا
التي تعني أن " للتوبة"على اإلنسان أن یكون مستعدا یجب  ."أن هللا اقامھ من االموات خلصت

على كل، بعد التجدید، یفقد . یغیر اتجاھھ لیسیر في إتجاه هللا، قبل أن یستطیع أن یصبح ابنا لھ
، واإلشعاع والتألق والفرح الذي یصحب المیالد الروحي، كلھا )محبتھ االولى(القلب غالبا 

، )٧: ١یوحنا " (في النور كما ھو في النور"ودون یمشون تتالشى، وكثیرون من المسیحیین ال یع
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فاألسباب متعددة، سنذكر بعضھا، قد یختارون السیر في  .وال یطلبون فما بعد أن یتبعوا ارادة هللا
طریقھم الذاتیة وتنفیذ خططھم ومقاصدھم الشخصیة في الحیاة و اعتقادا منھم بأنھم احرار 

 ١٩,٢٠,٢٤: ٧قولون اخیرا مع بولس الرسول في رومیة یصیرون عبیدا للخطیة، حتى انھم ی
فان كنت ما لست اریده . الني لست افعل الصالح الذي اریده بل الشر الذي لست أریده فایاه افعل"

من ینقذني من جسد . ویحي انا االنسان الشقي.. ایاه افعل فلست بعد افعلھ انا بل الخطیة الساكنة في
 ."ن المسیحي الذي انقطعت شركتھ مع المسیحال یوجد اتعس م"ھذا الموت؟ 

حین تصل إلى ھذه الدرجة من الضعف الروحي ال تجد أیة لذة في السلوك المسیحي، وال أیة 
 .رغبة في الشھادة للمسیح، وال أي اھتمام بمن ھم في حاجة ماسة إلى غفران مخلصنا ومحبتھ

والغفران اللذین ال یقدرأحد أن  إذا، ما ھي األسباب التي تجعل الشخص الذي اختبر المحبة
یعطیھما اال المسیح، والتي تجعل الشخص الذي اختبر فرح حضور هللا، أن یرفض إرادة هللا 

ویختار أن یسلك في طریقھ؟ لماذا یضحي المسیحي بقوة الحیاة الممتلئة بالروح من أجل السلوك 
  :في طریقھ الذاتیة؟ ھناك عدة أسباب

تتضمن كلمتھ حقائق مجیدة تتعلق بالعالقة التي للمسیحي مع  .لمة هللاالفتقار إلى معرفة ك -ا
ھذا النقص في المعلومات یحول دون نوال اإلنسان  .الرب یسوع المسیح وهللا اآلب والروح القدس

وقد غفرت خطایاه ویمكنھ ) ١٢: ١یوحنا (كل مسیحي ھو ابن � . فكر باالمر. ملء الروح القدس
إن هللا . ما دام مستمرا في شركتھ مع المسیح) ٧: ١یوحنا  ١(خطیة  أن یظل طاھرا من كل

یسكن فعال في قلب كل مسیحي لتقویتھ والبلوغ بكل ابن � إلى ) اآلب، واالبن، والروح القدس(
  )عن ما ھي عالقة الروح القدس بنا كمسیحیین؟ ٣راجع أیضا القسم (النضج الكامل في المسیح 

: ١٤اشعیاء(كانت الكبریاء خطیة الشیطان  :ء المسیحیین بالروح القدسالكبریاء تعطل امتال -ب
الكبریاء في األصل . ، وخطیة اإلنسان األولى حین اراد آدم وحواء أن یصبحا شیئا لم یكوناه)١٢

إن المسیحي الذي یجعل ذاتھ ھي محور وجوده ال  .ھي إبعاد هللا عن الجلوس على عرش الحیاة
". ألن هللا یقاوم المستكبرین وأما المتواضعون فیعطیھم نعمة"ة مع هللا یستطیع أن یكون في شرك

  )٥: ٥یطرس  ١(

خشیة اإلنسان " .الخوف من الناس یمنع كثیر من المسیحیین من االمتالء بالروح القدس - ج
أن واحدة من اعظم المآسي في ایامنا ھي أن الكثیرین من ). ٢٥: ٢٩امثال ". (تضع شركا

ا یشاكلون المجتمع غیر المسیحي في تصرفاتھ ومقاییسھ، ذلك الن الكثیرین المسیحیین اخذو
". احبنا وبذل نفسھ من اجلنا"یخافون أن یكونوا مختلفین عن سواھم، ویخجلون من الشھادة لمن 

واما انتم فجنس مختار وكھنوت ملوكي أمة مقدسة، شعب " ٩: ٢بطرس  ١تذكر انھ قیل لنا في 
". یرضى الرب بأتقیائھ". "ضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجیباقتناء لكي تخبروا بف

لوقا " (ألن من استحى بي وبكالمي فبھذا یستحي ابن االنسان: "قال یسوع). ١١: ١٤٧مزمور (
٢٦: ٩( 

یخشى كثیر من المسیحیین أن یعتبرھم زمالؤھم متطرفون منحرفون روحیا إذا امتألوا بالروح 
  .القدس

یذكرك هللا بكذبة  :غیر المعترف بھا، تحول دون المسیحیین واالمتالء بالروح القدسالخطیة  - د
نطقت بھا فأسأت إلى سمعة شخص آخر، أو یذكرك بسرقة متاع أو مال لم ترده، أو معاملة ال 

اخالقیة أو غش في االمتحان، أو أي عدد من األعمال التي یرید منك أن تعترف بھا لھ، وقد 
إذا كان االمر ھكذا، اطع ). ١٢، ٦، ٥، ٣: ٢٢خروج . (على من اسأت الیھم یقتادك للتعویض

افال " .قد نتمكن من اخفاء ھذه االشیاء عن اصدقائنا وعن اآلخرین ولكن لیس عن هللا. ارشاده
ھل ھناك شخص لم تغفر ). ٢١: ٤٤مزمور " (یصفح هللا عن ھذا؟ النھ ھو یعرف خفیات القلب

على كل، إن اعترفنا بھذه )  ٢٦ – ٢٤  :١١مرقس . (فان هللا لن یغفر لكلھ؟ إن كان االمر كذلك 
  )٩: ١یوحنا  ١(الخطایا � كما یرشدنا الرب فانھا تغفر لنا وتتطھر 
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إن محبة األمور المادیة والرغبة في مسایرة المجتمع العلماني تمنع عددا  .االھتمام بالدنیویات -ھـ
إن احب . ال تحبوا العالم وال األشیاء التي في العالم" .القدسمن المسیحیین من االمتالء بالروح 

الن كل ما في العالم شھوة الجسد و شھوة العیون، وتعظم . احد العالم فلیست فیھ محبة اآلب
والعلم یمضي وشھوتھ وأما الذي یصنع مشیئة هللا فیثبت إلى .المعیشة، لیس من اآلب بل من العالم

. یعیش اإلنسان سنوات قالئل ثم یتوارى عن مسرح ھذا العالم). ١٧- ١٥: ٢یوحنا  ١" (األبد
ولذلك یتحتم على كل مسیحي أن یقوم بتقییم دقیق ومتكرر لكیفیة استغاللھ لوقتھ ومواھبھ وكنوزه 

ھي حیاة واحدة وسرعان ما تنقضي، وما یخلد سوى ما . "لكي ینجز األفضل من أجل المسیح
خدم سیدین النھ اما أن یبغض الواحد ویحب اآلخر أو یالزم ال یقدر احد أن ی". یفعل للمسیح

لكن اطلبوا أوال ملكوت هللا و بره وھذه ... ال تقدرون أن تخدموا هللا والمال. "الواحد ویحتقر اآلخر
  .)٣٣، ٢٤: ٦متى " (كلھا تزاد لكم

الكاملة لھ، ومن ثم  وھذا یمنع كثیرین من المسیحیین من تسلیم ارادتھم .االفتقار إلى الثقة باC - و
یفعم الخوف كثیرین من المسحیین إلى حد الخرافة بأنھ إذا سلموا . من االمتالء بالروح القدس

قد یخافون من فقد عزیز لھم، وبعض الشباب . انفسھم كلیا �، سیقعون في المتاعب المتحانھم
هللا إلى جزء  ویخشى البعض أن یرسلھم. یخافون من سخریة اصدقائھم واعتبارھم متطرفین

 .من العالم كمرسلین إلى قبائل متوحشة، ضد ارادتھم" بعید"
  

واذ كنا نتأمل في . اذكر جیدا شابا جاء وقلبھ مفعم بمثل ھذه المخاوف خشیة أن یغیر هللا خططھ
. االمر معا ذكرتھ بأن محبة هللا عظیمة إلى حد انھ ارسل ابنھ الوحید لیموت من اجل خطایاه

خلص الذي احبھ كثیرا إلى حد بذل حیاتھ، بسرور على الصلیب وسفك دمھ من اجل تحدثنا عن الم
لم افكر قط : "ھل نستطیع أن نثق بمثل ذلك االلھ؟ فأجاب: ثم وجھت الیھ ھذ ا السؤال. خطایاه

ھذا الشاب الیوم قد انھى دراستھ الالھوتیة وھو ". استطیع، وسأثق بھ.. بالموضوع ھكذا، نعم
. وھو واحد من اكثر المسیحیین الذین اعرفھم انتصارا واثمارا. حملة الجامعیةعضو في ھیئة ال

لیس . یمكنكم، یا اصدقائي أن تأتمنوا هللا على حیاتكم واحبائكم، واموالكم، ومستقبلكم، وكل شيء
لذلك ". محبة هللا ھي احكم من أي اب ارضي واكثر عطفا من ایة أم ارضیة"فقط ابا محبا ولكن 

ن تأتمن هللا على حیاتك بجملتھا، في كل لحظة من لحظات الیوم وسیمألك بروحھ ال تخشى أ
 .القدوس

  

ولنفرض، على سبیل االیضاح، انھ حین اعود . لي ابن صغیر یدعى زكاري دیل، احبھ حبا جما
یا أبى، انني احبك، : إلى البیت مساء، یقبل إلي ویضع ذراعیھ الصغیرتین حول عنقي ویقول

لذلك قررت أن افعل أي شيء تریده مني یا  .كیف یمكنني ان اعبر � عن ھذا الحبوكنت افكر 
. یا زكاري، لقد كنت انتظر ھذه اللحظة: فماذا تعتقد یكون رد فعلي لذلك؟ أفتظن اني اقول لھ. ابي

واآلن، وقد تخلیت عن ارادتك الرادتي، سأوصد علیك غرفتك، أوزع العابك و أرغمك على،القیام 
وفضال عن ذلك، علیك أن تأكل الطعام الذي تكرھھ تالث مرات في . شیاء التي ال تحبھابكل األ

وشتندم على الیوم الذي ولدت فیھ وستأسف ألنك أخبرتني بأنك تحبني و ترید أن تسرني . الیوم
 .سأجعلك اتعس ولد في ھذا العالم. بتنفیذ ما اطلبھ منك

  

فمن جملة االشیاء التي قد . ھ حبي بطریقة اعظمبالعكس إنني احاول أن اظھر ل! یا للسخریة
ھكذا ھو األمر مع ابینا . افعلھا، آخذه إلى محل واشتري لھ المالبس واللعب والكتب التي یحبھا

ھذه االسباب . السماوي المستعد أن یباركنا و یغني حیاتنا في اللحظة التي تخضع ارادتنا لھ
فمثال ھل ینطبق علیك أي من . یاة الممتلئة بالروحوغیرھا تمنع المسیحیین من اختبار فرح الح

 االمور التالیة؟
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 .شعور بأھمیتك
 .محبة مدیح الناس لك
 .الغضب وعدم الصبر

 .االرادة الذاتیة، العناد، عدم قبول التعلیم
 .روح المقاومة
 .میل الى الحسد

 .شھوة، أعمال غیر مقدسة
 .عدم أمانة
 .عدم ایمان

 .أنانیة
 .والثیاب الجمیلة، السیارات، البیوت، واالراضيمحبة المال، 

  

ھل من الضروري أن اظفر على كل مظاھر ھزیمتي وفشلي قبل أن امتلىء : "قد یقول بعضكم
كما أن یسوع المسیح ھو وحده القادر أن یغفر خطایاك، ھكذا الروح . كال، مطلقا". بالروح القدس

  .القدس ھو وحده القادر أن یھبك النصر و ا لقوة

 
 كیف یستطیع المسیحي أن یمتلىء بالروح القدس؟ -٦

أوال نحتاج أن نعرف انھ كما توجد ھناك اختبارات مختلفة لقبول یسوع المسیح كرب ومخلص 
فمثال، یتجاوب انسان ما مع الدعوة إلى . ھناك أیضا اختبارات مختلفة لالمتالء بالروح القدس

وكالھما . دوء في خلوتھ في بیتھ ویقبل المسیحقبول المسیح في اجتماع نھضة، و یجتو آخر بھ
بالطبع، ھناك العشرات من الظروف . اصبح مولودا ثانیة وحیاتھما قد تغیرت بقوة المسیح

خالئق جدیدة في "واالختبارات التي بواسطتھا یتقابل أناس مخلصون مع المخلص ویصبحون 
. مسیحیون المخلصون بالروح القدسوبأسلوب مماثل، واحیانا بطرق مختلفة، یمتلىء ال ."المسیح

ال یعني بأننا نحصل على المزید من الروح " االمتالء بالروح القدس"وھنا یجب أن نعرف أن 
واذ نخضع حیاتنا للروح القدس ونمتلىء . القدس، وانما یعني اننا نعطیھ المزید من انفسنا

طر علینا لنرفع المسیح ومجده تحضوره، تتوفر لدیھ فرصة اعظم لیعمل في حیاتنا وتحیاتنا، لیسی
 .بطریقة افضل

على كل ھناك قوانین روحیة معینة . أن هللا اعظم بكثیر من أن یوضع في قالب من صنع البشر
فمن حیث أن الروح القدس یسكن داخل كل مسیحي، فلیس بعد من الضروري . یجب عدم مخالفتھا

یمألنا الروح . خصیة للحصول على قوة منھاالنتظار كما علم یسوع تالمیذه اال القیام باعدادات ش
�من الممكن إلنسان ما أن، یعتزل في مكان . القدس بقوتھ في اللحظة التي نخضع فیھا كلیا 

وكذلك من الممكن إلنسان ما أن یمتلىء بالروح القدس . ھادىء ومن ثم یمتلىء بالروح القدس
بل حتى من . مودي. ان اختبار دوایت لھكذا ك. بینما ھو یسیر في طریق مزدحم في مدینة كبیرة

الممكن إلنسان ما أن یمتلىء بالروح القدس ویعرف بأن شیئا رائعا حدث لھ، بینما ھو یجھل وال 
الشرط الوحید ھو أن تكون لدیھ الرغبة الحقیقیة ألن یخضع  .یدرك حینئذ ما ھذا الذي حدث لھ

 )الشخصياتفق ان كان ھذا اختباري (ارادتھ للرب یسوع المسیح 
انا ال ارید أن اوحي بأن الخطوات التي أنا مزمع أن اقترحھا ھي الطریق الوحیدة التي یستطیع بھا 

أن الصیغة الروحیة ھذه تقدم أوال النھا صیغة كتابیة، ثانیا . المرء أن یمتلىء بالروح القدرس
 .النني اعرف بفضل االختبار انھا فعالة

ما ھي دوافعك؟ ھل انت تصبو إلى اختبار عاطفي أو أنت ھل ترید أن تمتلىء بالروح القدس؟ 
ترغب مخلصا في أن تخدم الرب یسوع المسیح بأكثر قوة وفعالیة؟ ھل ترید، من كل قلبك، أن 

تساعد اآلخرین على العثور على المسیح؟ ھذه ھي الصیغة الروحیة التي ارغب أن تأخذھا بعین 
 .األعتبار بروح الصالة
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 بالروحاألمر االمتالء  -أ
ھل . ھذا أمر من هللا). ١٨:٥أفسس " (ال تسكروا بالخمر الذي فیھ الخالعة بل امتلئوا بالروح"

  تعتقد انھ یأمرك بشيء تعجز عن تنفیذه؟

 .سننال قوة للشھادة حین نمتلىء -ب
لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم وتكونون لي شھودا في أورشلیم، وفي كل "

اذا لم تكن لدیك الرغبة الن تكون  ٠)٨: ١أعمـال " (سامرة والى أقصى األرضالیھودیة وال
شاھدا لیسوع المسیح أو اذا لم تكن لدیك القوة في شھادتك، یمكنك أن تعرف أنك لست ممتلئا 

لماذا كان على الروح القدس أن یأتي؟ لقد جاء الروح القدس لكي ینال التالمیذ . بالروح القدس
این؟ ابتداءا من حیث نحن . لماذا نحتاج إلى قوة؟ لنكون شھودا للمسیح .قوة) وأنت وانا(
ھل یمكنك أن تقول باخالص . ومتجھین نحو الیھودیة والسامرة والى اقاصي االرض) أورشلیم(

  أن ھذا ھو دافعك لرغبتك باالمتالء بالروح؟

 .إن عطش احد فلیقبل ویشرب - ج
من . یسوع ونادى قائال إن عطش أحد فلیقبل الي ویشربوفي الیوم االخیر العظیم في العید وقف 

قال ھذا عن الروح الذي كان المؤمنون بھ  .آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنھ انھار ماء حي
یوحنا . (مزمعین أن یقبلوه الن الروح القدس لم یكن قد أعطي بعد الن یسوع لم یكن قد مجد بعد

٣٩- ٣٧: ٧( 
"  

 )٦: ٥متى " (لى البر النھم یشبعونطوبى للجیاع والعطاش ا
إن عطش احد فلیأت " :عندما یكون المسیحي مستعدا للتجاوب مع دعوة مخلصنا المبارك الكریمة

لذا، فان الخطوة الثالثة . ، فانھ یكون مستعدا الن یتخلى عن ارادتھ الكلیة الرادة هللا"الي و یشرب
انك بذلك تكون قد وصلت الى النقطة التي . ن تحفظھذه تتضمن تسلیم ارادتك الكلیة الرادة هللا بدو

تتوقع فیھا بفرح معرفة ارادتھ وفعلھا، النك تعرف بأن هللا محب، وجدیر بالثقة، وان ارادتھ ھي 
 .الفضلى

، النھ قد جاء لیمكث معك في اللحظة التي "الروح القدس ضیفا في بیتك"حتى ھذه اللحظة، كان 
لیھ احیانا في حجرة صغیرة بینما تستخدم انت بقیة البیت من وقد حجز ع. اصبحت فیھا مسیحیا

وفي الحقیقة، انت ترید أن تسلم بیت .. واالن انت تریده أن یكون اكثر من ضیف .أجل ملذاتك
، وغرفة الطعام )عقلك)انت تدعو الروح القدس الى المكتبة . حیاتك لھ وتعطیھ مفاتیح كل حجرة

انت تدعوه الى ). حیاتك االجتماعیة(، والى حجرة األلعاب )تكعالقا(، والى الردھة )مشتھیاتك(
كل ھذا كان في . الحجرات السریة الصغیرة التي كنت تشغلھا سابقا بأنشطة سریة مخجلة

قد اصبح واضحا وذا معنى  ٢- ١: ١٢ان التحدي الوارد في رومیة . الماضي، اما االن، فھو سیدك
وال ترغب في . عبادتك العقلیة" ة مقدسة مرضیة عند هللاذبیحة حی"وانت ترید أن تقدم جسدك . لك

لتختبر ما ھي ارادة هللا "أن تشاكل ھذا الدھر في ما بعد ولكنك ترید أن تتغیر بتجدید ذھنك 
  ."الصالحة المرضیة الكاملة

وانك لست لنفسك فیما بعد النك . انت تعلم االن بأن جسدك ھو ھیكل للروح القدس الذي یسكن فیك
ت بدم الرب یسوع المسیح الثمین، لذلك أنت ترید االن أن تمجد هللا بجسدك وروحك اللذین اشتری
� )٢٠ - ١٩:٦كورنثوس  ١( ھما 

ما "وترید أن تطلب  )٣٣: ٦متى " (أوال ملكوت هللا"فأنت، االن، من كل قلبك ترید أن تطلب 
" مع المسیح في هللاألنك قد مت وحیاتك مستترة ... فوق حیث المسیح جالس عن یمین هللا

مع المسیح صلبت فأحیا "انت تستطیع أن تقول االن بفرح مع الرسول بولس  ) ٣-١: ٣كولوسي (
فما احیاه االن في الجسد فانما احیاه في االیمان، ایمان ابن هللا الذي . ال أنا، بل المسیح یحیا في
  .مسیح بحیاتكلقد استبدلت حیاة ال). ٢٠: ٢غالطیة " (احبني واسلم نفسھ الجلي
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. إذا استطعت ان تنطق بھذه االمور وتعني كل كلمة منھا من كل قلبك فأنت مستعد اذا للقسم الرابع
أحب أن أضع أمامك كلمات مخلصنا الواردة  ,على كل قبل ان نشرع في بحث الخطوة التالیة ھذه

اذكروا الكالم ... مإن كان العالم یبغضكم فاعلموا انھ قد ابغضني قبلك: "٢٠، ١٨: ١٥في یوحنا 
 ."إن كانوا قد اضطھدوني فسیضطھدونكم. الذي قلتھ لكم لیس عبد اعظم من سیده

لیست الحیاة المسیحیة الممتلئة بالروح حیاة ھینة، مع أنھا حیاة مفعمة بالغامرات التي تجعلھا دائما 
  :والواقع انني فكرت بالحیاة كما یلي. مثیرة ممتلئة بالنشاط والحیویة

وسنموت . ال فرق في ذلك إن كنا مؤمنین بالمسیح أم ال. سنتعرض لمشكالت في ھذه الحیاةاننا 
واذا حدث اني صرت یوما مؤمنا، فانني اود الحصول على كل ما . یوما ما، إن كنا مؤمنین أم ال

واذا كان علي أن اتعذب واموت یوما ما، . وارید أن اكون كما یریدني أن اكون. یذخره لي هللا
 ذا ال اتعذب واموت في سبیل ما ھو اسمى وافضل في سبیل الرب یسوع المسیح وانجیلھ؟فلما

ھل سمعت عن أي من قدیسي هللا ممن تألموا . قبل أن نترك ھذه، الفكرة دعني اوجھ الیك سؤاال
بل سمعت التسبیح فقط، والحمد والشكر � من . من اجل المسیح یبدي ندمھ؟ انني لم أسمع بذلك قط

ومن ناحیة اخرى سمعت كثیرین ممن قبلوا . متیاز خدمة المسیح مھما كانت المھمة صعبةاجل ا
ال تخلق في داخلك عقدة (المسیح في أواخر حیاتھم یعربون عن اسفھم النھم انتظروا طویال 
 )االستشھاد واالضطھاد ولكن ال تتوتع أیضا طریقا مفروشا بالورود

  ملء الروح القدسواالن لنبحث الخطوة التالیة في قبول 

 
 احصل على ملء الروح القدس - د

وأن ھناك قوى وموارد  .تذكر، اذا كنت مسیحیا، أن هللا اآلب، واالبن، والروح القدس ماكث فیك
ھناك كثیرون من المسیحیین یجوعون . روحیة عظیمة متوفرة لك لم یسبق لك أن حصلت علیھا

ى الموت ولدیھ ثروة مختزنة في صنادیق روحیا، وھم اشبھ ما یكون بالبخیل الذي یجوع حت
مبعثرة في حجرتھ المتراكمة، ویعیشون في ھزیمة وقد اخفقوا في استغالل الثروة الروحیة التي 

 .ھي میراثھم في المسیح
  

 ."وال تسكروا بالخمر الذي فیھ الخالعة بل امتلئوا بالروح" ١٨: ٥تنصحنا أفسس 
وھذه ھي الثقة التي لنا عنده انھ إن طلبنا شیئا "كد لنا یؤ ١٥- ١٤: ٥یوحنا  ١واكثر من ذلك، فان 

وان كنا نعلم أنھ مھما طلبنا یسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناھا . حسب مشیئتھ یسمع لنا
لذا حین نمتلك الروح . فبالنسبة لھذا الوعد، نحن نعرف، أن ارادة هللا لنا ھي أن نمتلىء". منھ

مألنا فإننا نقدر أن نعرف، على ضوء كلمة هللا، بأننا سنحصل على القدس أو نطلب منھ أن ی
 .ھنا أیضا، نجد تدخل عمل االرادة. طلباتنا التي نطلبھا منھ

تذكر أن االمتالء بالروح القدس ھو عطیة هللا، تماما كخالصنا، اننا ال نحصل، وال نقدر أن 
 .ضاع ارادتنا كلیا وباالیمانفان قبول كلیھما یكون باخ. نحصل علیھما بمجھودنا الشخصي

  

 .لنراجع االن الخطوات التي بحثناھا استعدادا لالمتالء بالروح القدس
 .نحن نؤمن باالمتالء  -١
 .نحن موعودون بقوة للخدمة متى امتألنا -٢
من یعطش، فلیأت الي : "قال یسوع. علینا أن نخضع ارادتنا الرادة هللا ونطلب اوال ملكوت هللا  -٣

 ."ویشرب
 .احصل على ملء الروح القدس  -٤

  .نأتي االن الى الخطوة النھائیة
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ولكن بدون ایمان ال یمكن ارضاؤه النھ یجب أن الذي یأتي إلى هللا یؤمن " :توقع أن تمتلىء -ھـ

 )٦: ١١عب ". (بانھ موجود وانھ یجازي الذین یطلبونھ
 ھل طلبت باجتھاد واخالص أن تمتلىء بالروح القدس؟

 بأن هللا یریدك أن تمتلىء بالروح القدس؟ھل تؤمن 
 ھل تؤمن بأن لدى هللا القوة لیمألك بالروح القدس؟

اتؤمنان اني اقدر أن افعل ھذا؟ : "الى الرجلین االعمیین وسألھما ٢٩- ٢٨: ٩تحدث یسوع في متى 
 ."حینئذ لمس اعینھما قائال بحسب ایمانكما لیكن لكما. قاال لھ نعم یا سید

 ."لم یصنع ھناك قوات كثیرة لعدم ایمانھم"أن یسوع  ٥٨: ١٣ا في متى وقیل لنا أیض
". لقد فعلت كل شيء خطوة فخطوة ولم یحدث شيء لي"سیقرأ البعض ھذا الكتیب ویقول 

سیقرأون ویؤمنون ویأخذون وبذھبون في طریقھم فرحین  - وارجو أن یكونوا كثیرین -واخرون
 .ممتلئین بالروح

  

مكان ھادىء واقرأ مرة اخرى الجزء المقتبس من الكتاب المقدس  اذھب وحدك، واعثر على
لیس علیك أن تنتظر الروح القدس، النھ موجود بالفعل . راجع محتویاتھ. الوارد في ھذا الكتیب

بحسب ایمانك لیكن "تذكر . انھ ینتظرك كي تسمح لھ أن یمألك. ھنا، ساكن فیك ان كنت مسیحیا
  ."و إنھ یجازي الذین یطلبونھ". "قوات كثیرة لعدم ایمانھملم یصنع ھناك "وان یسوع ". لك

 ھل اخضعت، باخالص، حیاتك للمسیح، وارادتك الرادتھ؟
. ھل تؤمن بأنك قد امتألت بالروح القدس في ھذه اللحظة؟ إن كنت تؤمن فاشكره النك امتألت

مة، ومن اجل اشكره باالیمان من اجل االنتصار على ا الھزی. اشكره من اجل حضوره وقوتھ
  .)١٨:٥تسالونیكي  ١، ٢٠: ٥أفسس (احمد الرب واشكره باستمرار . الفعالیة في الشھادة

 
 كیف یمكن للمسیحي أن یعرف انھ امتأل بالروح القدس؟ -٧

 :ھناك طریقتان لمعرفة ما اذا كنت قد امتألت بالروح القدس
 .وثانیا باالختبار الشخصي. اوال من وعود كلمة هللا

اضعا بأمانة إلى ارادة هللا، وسلمت باخالص طریقك الیھ بحسب الخطوات الواردة في إن كنت خ
وھذه ھي الثقة التي لنا عنده انھ ان " .ھذا العرض، وان كنت قد سألتھ كي یمألك، فانھ قد فعل

 وان كنا نعلم انھ مھما طلبنا یسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي. طلبنا شیئا حسب مشیئتھ یسمع لنا
؟ اذا، ھل تستطیع أن تؤمن بأنھ قد سمعك؟ )١٨:٥أفسس (ھل ارادتھ أن تمتلىء  ."طلبناھا منھ

 واالن ھل تستطیع أن تعرف بأنك قد حصلت على طلباتك التي طلبتھا منھ؟
لذا، على اساس كلمة هللا تستطیع أن تعرف انك ممتلىء، . إن كلمة هللا تعدنا بأنك تقدر أن تعرف

  .لمعطاة في كلمتھاذا حققت الشروط ا

 
و االن ماذا عن الشعور؟ قد تحس وقد ال تحس بانفعاالت ومشاعر في الوقت الذي تجثو فیھ 

حین تحدثت مع العدید من الطالب الكبار أیضا وجدت أن . بالصالة طلبا لالمتالء بالروح القدس
لتوقع بأن هللا سیستخدمھم األكثریة قداختبرت یقینا ھادئا بأنھا قد امتألت، واقترن بھذا الیقین روح ا

ولقد ولد في قلوب اولئك الذین . بطریقة لم یستخدموا فیھا من قبل قط لیقدموا اآلخرین للمسیح
والنتیجة؟ ایمان اعظم، قوة، جرأة وفعالیة في . امتلئوا بالروح القدس ایمان اعظم با� وبكلمتھ

 .الشھادة
مارسة االیمان بجدارة هللا ومواعیده واالیمان ثم ھناك م. اوال، ھناك حقیقة وعد هللا في كلمتھ

  .ھذا ھو الترتیب. الحقیقة، ثم االیمان، ثم الشعور: تذكر. بالحقیقة یعقبھ الشعور
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  ما ھي النتائج التي یقدر المرء أن یتوقعھا من االمتالء بالروح القدس؟ -٨

ھل . امتألت بالروح القدس االن یأتي االختبار الحقیقي الذي بعده یمكن أن تقرر إن كنت حقا قد
لدیك حب جدید واعظم للمسیح؟ وھل انت مھتم بأولئك الذین ال یعرفون حبھ وغفرانھ؟ ھل تختبر 

ایمانا اعظم، وجرأة اكثر وحریة وقوة في الشھادة؟ إن كان االمر كذلك، فأنت ممتلىء بالروح 
  .وفیكالقدس، وان یسوع المسیح قد ابتدأ یعبر عن حیاتھ ومحبتھ بواسطتك 

ومن الطبیعي، بعد أن ننال . تذكر ان یسوع قد وعد اننا سننال قوة متى حل الروح القدس علینا
 )٨:١أعمال (قوتھ أن نرید أن نكون شھوده حیثما كنا 

ومما ال شك فیھ بأنھ سیكون لدیك حب اعظم للمسیح والبناء جنسك، ولكلمة هللا، متى امتألت 
، ظھورا في ٢٣-٢٢: ٥ن ثمار الروح المذكورة في غالطیة بالروح القدس، وستزداد، بكل یقی

 .حیاتك
  

 .على كل حال یجب علینا أن نذكر بأن ھناك اختالفا ما بین ثمار الروح ومواھب الروح
یوافق الكثیرون من  .ان األمالء بالروح القدس معطى من أجل القوة والجرأة في الشھادة للمسیح

لقد درست كتابي المقدس مرة بعد مرة مدققا : "توري الذي قال. ا. القادة المسیحیین مع الدكتور ر
بھذا الموضوع، ویمكنني القول بأنھ ال یوجد مقطع واحد في العھد القدیم أو العھد الجدید یتحدث 

 ."فیھ عن االمتالء بالروح القدس بدون ان یقترن بالشھادة من اجل الخدمة
: مسیحي ویعیش بملء الروح، فان ثمار الروحونسارع لنضیف أنھ طالما یثبت المسیحي في ال

- ٢٢: ٥وداعة، تعفف المذكورة في غالطیة , صالح، إیمان, لطف, سالم، طول أناة, محبة، فرح
إن نضج تمار الروح ھي عملیة تستمر طیلة . تنمو، ویصبح المسیحي اكثر نضجا روحیا ٢٣

یین دالئل اعظم على ثمار الروح یقدم بعض المسیح .الحیاة طلما یتصور المسیح في حیاة المؤمن
وبمقدار ما نحسب انفسنا امواتا و نعطي الوالء . من البعض اآلخر بسبب خضوعھم الالعظم لعملھ

ان یحیا حیاتھ , للرب یسوع المسیح وحیاتھ التي فینا یزداد سماحنا لھ، بواسطة قوة الروح القدس
 .فینا، وبالتالي تزداد ثمار الروح وضوحا

  

ملیة نمو ثمار الروح و نضجھا عملیة طویلة، فان مواھب الروح القدس تعطي في بیما تكون ع
و مع أن كل مسیحي ممتلىء بالروح ینال قوة للشھادة، فلیس . ، فیھ المسیحي"یخلص"الوقت الذي 

یدعى البعض لیكونوا رسال، والبعض   ١٢كورنثوس  ١كل مسیحي ینال نفس الموھبة بحسب 
لذلك یجب علینا أن ندع الرب ). ١١: ٤أفسس (مبشرین و رعاة و معلمین اآلخر انبیاء، و اخرون 

 .یرشدنا إلى الموضع الذي یعینھ لنا من أجل خدمتھ
  

ال تقرر ماذا یجب أن تفعل في حیاتك أو این . كن صبورا. ال تحاول ان تقلد خدمة شخص آخر
فیما أنت تستمر بامانة في إنھ سیقودك للتعبیر عن حیاتھ فیك و بواسطتك . یجب أن تخدم المسیح

إن االخذ الحریص بعین االعتبار لعوامل . دراسة كلمتھ وتظل مطیعا و واعیا لقیادة الروح القدس
و العنایة , قیادة الروح القدس, كلمة هللا: "ثالثة یمكن كل مسیحي من معرفة ارادة هللا لحیاتھ

  ."االلھیة

 ؟ھل ھناك اكثر من امتالء واحد بالروح القدس  -٩
یجب أن تمتلىء من اجل كل مناسبة . نعم، ھناك امتالآت عدة من الروح القدس للمسیحي الخاضع

یعني،  ١٨: ٥إن األمر باالمتالء بالروح القدس الوارد في أفسس . جدیدة في الخدمة المسیحیة
وم على حرفیا، باللغة الیونانیة االصلیة، االمتالء بالروح القدس بصورة ثابتة ومستمرة، أي أن یدا

  .یدون الكتاب المقدس مناسبات عدة امتأل فیھا بطرس والتالمیذ بالروح .االمتالء
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 كیف یقدر المسیحي ان یستمر ممتلئا بالروح القدس؟  -١٠
لذا، فكلما كان . إن المسیحي یعتمد كلیا على الروح القدس الحراز القوة واالنتصارات الروحیة

حیاتھ وفي ربح اآلخرین للمسیح، والبلوغ بالمسیحي  اكثر خضوعا ازداد عمل الروح القدس في
 .إلى تلك الدرجة من النضج المسیحي التي یكون فیھا صورة للمسیح بنمو اكمل

  :ھنا بعض االقتراحات العملیة التي تمكنك أن تحیا في ملء الروح

لخطیة یسوع المسیح یسكن فیك، حرفیا، وانك میت عن ذاتك وعن ا :فكر في الحقیقة المجیدة -ا
تذكر بأنك قد استبدلت ). ١١: ٦رومیة (وعن كل رغبة ذاتیة وانانیة، وانك حي � بیسوع المسیح 

الذي یحل فیھ كل ملء . "بحیاتك، بكل خطایاھا ومفاشلھا ومساوئھا، حیاة المسیح الظافر المنتصر
ه كل سلطان فقط فكر أن الذي یسكن في قلبك ھو الذي في ید". الالھوت جسدیا ونحن مملؤون فیھ

". استطیع كل شيء في المسیح الذي یقویني: "لھذا قال الرسول بولس. في السماء وعلى االرض
. لقد دفنت آدم القدیم وسمرت الغطاء على النعش وغطیتھ بطبقة من التراب یبلغ عمقھا ستة اقدام

انما ھو . لمسیحیةان یسوع المسیح ال یساعدك وانت بطبیعتك القدیمة الخاطئة على أن تحیا الحیاة ا
االن یستخدم جسدك كھیكل وكذلك ذھنك لتفكر نفس افكاره، وقلبك لتعبر عن محبتھ وعواطفھ، 

 .وشفتیك لتنطق بحقائقھ
: ال تقل.. قد یكون من الضروري أن تبدل طریقة تفكیرك وصالتك. لقد اصبحت ارادتھ ارادتك

یا رب : "وانما قل. ل ھذا أو ذاك من اجلكماذا استطیع ان افعل للمسیح، أو، یا هللا استخدمني الفع
استخدمني كما ترغب، وارسلني حیث ترید النني میت . یسوع، انا لك بالتمام والكمال بدون تحفظ

ما الذي یشتمل ). ٦: ٢یوحنا  ١(اطلب الثبات في المسیح ". وحیاتي مستترة مع المسیح في هللا
 )١٠: ١٥یوحنا  ( ."ایاي تثبتون في محبتيإن حفظتم وص: "علیھ الثبات في المسیح؟ قال یسوع

. إن حیاة الثبات ھي حیاة بال جھد. وان نحفظ وصایاه ھو أن نطیع. إن نثبت ھو أن نحفظ وصایاه
إن : كم من الوقت نحتاج لنعرف ھذه الحقیقة البسیطة، اال وھي أن حیاة العھد الجدید ھي بال جھد

ل المصباح الكھربائي أن یشع، والواقع ان ایا الغصن ال یحاول أن یعطي ثمرا اكثر مما یحاو
منھما ال یحتاج الى أن یحاول، انما، بكل بساطة یحصالن على قوة الحیاة والطاقة، وبعملھما ھذا 

ان . فانھما بالكاد یستھلكان اجزاء من الحیاة والطاقة، ومع ھذا، فان للمسیحي موارد أعظم ال تحد
لماذا نحتاج أن نحاول؟ فقط الننا . الكھربائیة، ھو نفسھ یسكن فیناالذي خلق الحیاة النباتیة والطاقة 

 :اذ أھم امتحان للحیاة المسیحیة كامن في السؤال التالي. غیر ثابتین
ھل أحاول أو ھل أنا ثابت؟ اذا وجدت نفسي انني مازلت احاول فانني حتى اآلن، لست قناة جاریة 

، ١٤من الكتاب المقدس وخصوصا یوحنا، اصحاح  تأمل في المقاطع التالیة. تتدفق منھا حیاتھ
 ١، ١٣كورنثوس  ١، ١٤, ١٢, ٨, ٦، و رومیة ٥، وأفسس ٣، كولوسي ٦، ومتى ١٦، ١٥

 .٢٤, ٢٣, ٧- ١: ٣٧، و مزمور ٥، غالطیة ١١، وعبرانیین ١یوحنا 
 دعني. ھناك أیضا اجزاء كثیرة رائعة من الكتاب المقدس التي تساعدك على الثبات في المسیح

أشیر علیك أن تقتني دفتر مالحظات، وتضع خطوطا عریضة لتلك االصحاحات، ودون، بصورة 
استمر في استخدام دفتر . خاصة، تلك االقتراحات التي تشعر انھا تعینك على الثبات في المسیح

مالحظاتك لوضع الخطوط العریضة القسام اخرى من الكتاب المقدس، ولتدوین االعداد الرئیسیة 
  .غب في استظھارھاالتي تر

من اجل حیاتك وحیاة  درب نفسك على انفاق وقت محدد كل یوم في الصالة طالبا ارشاد هللا -ب
: ٦أفسس (صل من اجلھم یومیا . اكتب قائمة بأسماء الناس الذین تریدھم ان یجدوا المسیح. الناس

  )٢٣: ١٢صموئیل  ١، ١٨

درب نفسك على استظھار اجزاء رئیسیة من  .اانفق وقتا، یومیا في قراءة كلمة هللا ودراستھ - ج
، ١ ٦، ١ ٥، ٩، ٤: ١ ١ ٩، مزمور ١٢-٩ :٢كورنثوس  ١، ١٢: ٤عبرانیین . (الكتاب المقدس

١٣٠، ١٠٥، ٩٨،١٠٣، ٩٧(  
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ان " ٩: ١یخبرنا یوحنا . اعترف، وتحول عن ممارساتك الخاطئة. ال تحزن الروح القدس - د
ففي اللحظة التي ". حتى یغفر لنا خطایانا و یطھرنا من كل إثماعترفنا بخطایانا فھو امین وعادل 

ماذا نعني بإحزان . ترتكب فیھا شیئا تعرف انھ خطأ وال تعترف بھ فانك تحزن الروح القدس
الروح القدس؟ ان الروح قدوس، وینتابھ الحزن واألسى حین یقترف المؤمن خطیئة ویصر على 

ر في االمتالء بالروح القدس وان تنال قوة في الشھادة لذا، اذا كنت ترید ان تستم .ممارستھا
  .للمسیح، فعش حیاة خاضعة مقدسة

كن حساسا الرشاد الروح القدس، النھ كلي المعرفة، ویتحلى بحكمة  .ال تطفىء الروح القدس -ھـ
 وما ان. لھ" ال "ال تقل ابدا )  ١٦ – ١٤:  ٨رومیة (ومعرفة ال محدودتین وسیقودنا الى كل الحق 

تتعود على الحیاة الممتلئة بالروح والموجھة من المسیح، فانك تمر باختبارات رائعة كما حدث مع 
وأیضا كما في . عندما اقتاده الروح القدس لیخاطب الوزیر الحبشي ٣٩- ٢٦: ٨فیلبس في أعمال 

 .عندما دعي بولس الى مكدونیة لیبشر باالنجیل ٩: ١٦أعمال 
ة ھي االختبارات التي كان فیھا صوت الروح الھادى یطلب الي ان ان أكثر اختبارات حیاتي اثار

أحدث شخصا ما عن المسیح، واذ تحدثت الیھم اطاعة لقیادة الروح، اكتشفت بصورة دائمة بأن 
أو ". بیل، لقد ارسلك هللا الي"وقیل لي مرات عدة  .الروح القدس قد أعد قلوبھم من اجل شھادتي

إن الروح یعرف كل ". لي، ال بد ان یكون أحدھم قد حدثك بمشكلتيان كل ما قلتھ كان موجھا إ"
و اذا امتألت أنت وانا بحضوره و قوتھ، فاننا دائما یكون لدینا الشيء الصحیح الذي  ,األشیاء

  .نخاطب بھ من ھم في حاجة

 
ذات یوم . لقد اختبرت عدة ارشادات مثیرة من قبل الروح القدس، ولكني سأحدثك عن واحد فقط

في طریقنا الى مركز المؤتمر المسیحي في فورست ھوم لالشتراك في " فونیت"ت و زوجتي كن
مؤتمر في الكلیة، ھذا المؤتمر الذي استخدمھ هللا بصورة عظیمة في حیاة آالف الطالب 

كان یوما قائظا جدا في أواخر اغسطس، واشتدت حرارة محرك السیارة بفعل البخار . الجامعیین
دما شرعنا في صعود جبل، فانتظرنا ریثما یبرد المحرك، واخیرا بعد تأخیر وأبى أن یدور عن

 .طویل، ادرنا السیارة
كان صاحب البیت كریما ولطیفا . و قصدنا بیت ریفي قریب طلبا للماء لملء خزان الماء الفارغ

ني جدا، فاسعفني على ملء الخزان بالماء، ومع اننا قضینا ھناك حوالي خمس أو عشر دقائق فان
فكان ذھني منھمكا في التفكیر بأمور اخرى، وال سیما االجتماع الھام المنعقد . لم احدثھ عن المسیح

في الجبل الذي كنا نرغب اشد الرغبة في حضوره، وعندما انحنیت اللتقط غطاء خزان الماء 
ومع ذلك، فانني لم اصغ الى صوت . الذي كان قد انفجر، سقط عھدي الجدید من جیب قمیصي

وشكرنا الرجل على لطفھ، وقدت السیارة الى خارج باحة المنزل، . لروح الھادىء المنخفضا
نحن : ولكني رحت اقول .وفجأة اعتراني شعور بأن اعود التحدث مع ھذا الرجل عن المسیح

اضف لو كنت اود ان . اذا عدنا الیھ" معتوھون"متأخرون عن االجتماع، وعلى كل، قد یعتقد اننا 
 .لمسیح فقد كان من الجدیر بي ان افعل ذلك عندما ساعدني على ملء الخزان بالماءاكلمھ عن ا

وبعد ان قدنا السیارة بضعة امیال، . إن الحجج البشریة ال جدوى منھا امام اصرار صوت الروح
ایھا الرب، ال تسمح ان نرتكب "أستدرنا و رجعنا، وانتحینا جانبا من الطریق لنصلي، وقلت 

 ."اعطنا الكلمات التي ننطق بھا ولتكن ارادتك. بدو غیر معقولفاالمر ی - خطأ
نعم : "ھل نسیتما شیئا؟ فأجبتھ: وما أن دخلنا الفناء حتى استقبلنا الرجل على الشرفة لیحیینا، وسأل

انا اعرف أن ما أقول قد یلوح لك غریبا، ولكننا مسیحییون وشعرنا بأن . لقد نسینا شیئا یا سیدي
لم نكن في حاجة لكي نقول اكثر النني بینما كنت ". نعود الیك لنحدثك عن المسیحالرب یریدنا أن 

وابتدأت ذقنھ ترتجف فیما ھو یخبرنا بأنھ قد . اخاطبھ راحت العبرات تتجمع وتنساب على خدیھ
وطلب منا أن ندخل بیتھ، وما أن استقر المقام بي وبفونیت حتى . عرف أن الرب قد ارسلنا الیھ

لقد اعتدت أن اذھب الى الكنیسة منذ سنین عدة، وال سقطت في الخطیة ولم : وقالنادى زوجتھ 
لقد حضرت زوجتي اجتماعا انتعاشیا ھذا األسبوع ھنا في . ارجع إلى الكنیسة لسنین طویلة
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وجثونا كلنا على ". المدینة، ویوما بعد یوم ازددت ثقال بحمل خطایاي وارید ان اتصالح مع هللا
ومضینا في طریقنا مسبحین هللا من اجل قیادة . و زوجتھ حیاتھما وبیتھما للمسیح ركبنا، وسلم ھو

  .الروح القدس ومن اجل فرصة اخرى للشھادة لمخلصنا المبارك

الیوم، بینما انا اكتب ھذا المقال حمل إلي ساعي البرید رسالة رائعة من شاب بارز من جامعة 
الربیع الماضي، ویوم أن القیت احدى رسائلي  كنت قد تحدثت في مؤتمر ھناك في. اوكالھوما
وحدث تغییر فوري في . طلبا للمشورة والصالة بداعي رغبتھ لالمتالء بالروح. ج. جاء الي ر

  .عالقتھ بالمسیح

وفي اثناء الیومین االولین اثر طلبھ إلى الروح القدس أن یسیطر على حیاتھ ویقویھ ویمأله 
وانقضت عدة اسابیع . د اثنین على االقل على االلتقاء بالمخلصللخدمة، استخدم في الجامعة لیساع

بیل، ارید أن اشكرك جدا النك سمحت للرب : "من الشھادة المثمرة، والیوم تلقیت منھ ھذه الرسالة
ثم أخبرني عن الفرح العظیم الذي ". أن یستخدمك عندما اریتني كیف یستطیع الرب ان یستخدمني

لقد اخبرت تقریبا كل : "وختم بقولھ. ة التي یختبرھا في الشھادة للمسیحصار لھ، واالثارة المستمر
اننا ال نقضي وقتنا في . ھذا ما یحدث عندما نمتلىء بالروح القدس". واحد عن الرب یسوع

التحدث عن اختبار صوفي، وال نشدد بغیر حق على الروح القدس، ومن حیث أن الروح القدس قد 
 .یح فاننا سنرفع ونمجد یسوع المسیح عندما نمتلىء بشخصھ وقوتھجاء لیرفع ویمجد یسوع المس

یا صدیقي العزیز، عندما تطلب من هللا أن یمألك بالروح القدس، فأنت تقف على عتبة الشروع في 
تذكر بأنك تطلب أن تمتلىء بالروح  .أعظم مغامرة في حیاتك، وھي لیست اختبارا غریبا متطرفا

إن . واذ ھو یسیطر على حیاتك، فانك تصبح أكثر شبھا بالمسیح. لذاتالقدس بدال من االمتالء با
لقد جاء لیرفع ویمجد المسیح، ولذا فإن . الروح القدس ال یثیر الفوضى والتطرفات العاطفیة

رغبتك الدائمة عندما تمتلىء بالروح القدس ھي أن تفعل مشیئة هللا وما یرضي ویكرم مخلصنا 
  .المبارك یسوع المسیح الرب

 )١٠: ١٩لوقا ". (لیطلب ویخلص ما قد ھلك"لماذا جاء یسوع الى ھذا العالم؟ 
ما الذي یسعده اكثر من أي شيء آخر؟ اننا نسعده أعظم السعادة حین نتمم مأموریتھ العظمى 

 .بالذھاب إلى العالم اجمع للكرازة باالنجیل لكل مخلوق وان ندعھ یحیا حیاتھ فینا
 .لروح القدسكیف یمكن تحقیق ذلك؟ بقوة ا

فكر في االمر، فانت وانا نلنا االمتیاز بأن یستخدمنا مخلصنا المبارك في العمل على ابالغ العالم 
 .المجیدة" البشارة السارة"الھالك 

نحن ال نجروء على اقتراف الخطیة ضد الرب وضد الذین ینتظرون السماع، عن طریق التردد 
 .لحظة اخرى

 .اطلب الیھ أن یمألك اآلن

 بیل برایت                                                                                  
  المدیر العام للحملة الجامعیة للمسیح                                                                
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 الروح القدس و لماذا جاء؟  من ھو : ١الدرس 
  ٨و رومیة  ٨ -  ١:  ٣یوحنا  : اقرأ  ١٤ - ١٣:  ١٦یوحنا : احفظ غیبا     

 ١٤-١٣: ١٦احفظ یوحنا : الواجب
 .الروح القدس والوالدة الجدیدة ٨- ١: ٣اقرأ یوحنا 

 .الروح القدس والسلوك المسیحي ٨رومیة 
 :تعریف

ھو لیس . واالبن والروح القدساآلب : إن الروح القدس ھو االقنوم الثالث من الثالوث االقدس
وكل الصفات . شبحا غامضا، وال قوة غیر مرئیة انھ اقنوم مساو من جمیع الوجوه لآلب و االبن

 .االلھیة تنسب للروح القدس أیضا
  

 :تتألف الشخصیة من العقل، والعواطف، واالرادة
  كورنثوس یشیر إلى أن للروح القدس عقل؟ ١أي شيء في  -١

........................................................................................................  

  یشیر إلى أن للروح القدس عواطف؟ ٣٠: ١٥أي شيء في رومیة  -٢

........................................................................................................  

 ؟)١١: ١٢كورنثوس  ١(ل للروح القدس ارادة ھ -٣

........................................................................................................  

 ماذا نتعلم عن طبیعة الروح القدس وعملھ في كل من المراجع اآلتیة؟ -٤
   ٢٦: ١٤یوحنا  *

........................................................................................................  

  ١٦: ٣كورنثوس ١*

........................................................................................................  

  ٢: ٨رومیة  *

........................................................................................................  

  ١٣: ٤كورنثوس ٢*

........................................................................................................  

  ١٣: ١٦یوحنا  *

........................................................................................................  
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   ٢٩: ١٠عبرانیین  *

........................................................................................................  

  ٤: ١رومیة  *

........................................................................................................  

 ٧: ١تیموثاوس ٢

........................................................................................................  

 غایة مجیئھ
 ؟)١٤: ١٦یوحنا (ما ھو السبب الرئیسي لمجيء الروح القدس  -٥

........................................................................................................  

  ماذا تكون، اذا، النتیجة المنطقیة لسیطرة الروح القدس على حیاتنا؟ -٦

........................................................................................................  

  "٨:١٥بحسب یوحنا اكمل االیة التالیة  -٧

  .................................................................................................. بھذا

.......................................................................................................  
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 ما ھي عالقة الروح القدس بنا كمسیحیین؟ : ٢الدرس 
 ٢كورنثوس  ١و  ١٢رومیة  : اقرأ  ١٨:  ٥أفسس : احفظ غیبا  

أو في وقت (القدس عددا من االشیاء للشخص الذي یصبح مسیحیا ومن اجلھ یفعل الروح  -١
 اء؟یفما ھي ھذه االش) مولده الروحي

  ٥: ٣یوحنا  -أ

........................................................................................................  

  ١٦: ٣كورنثوس ١  -ب

........................................................................................................ 

  ٣٠: ٤أفسس  -ج

........................................................................................................ 

  ٥: ٥كورنثوس  ٢ - د

........................................................................................................  

  ١٣: ١٢كورنثوس  ١ـ  ـھ

........................................................................................................  

 :یفعل الروح القدس للمسیحي بحسب لخص بعباراتك الخاصة ماذا -٢

 ١٦: ٨رومیة  -ا

........................................................................................................  

  ٢٧ - ٢٦: ٨ر ومیة  -ب

........................................................................................................ 

 )٣١, ٢٩: ٤, ٨: ١أعمال (ما ھو السبب الرئیسي الذي یوجب علینا اإلمتالء بالروح القدس؟  -٣

........................................................................................................ 

  ، أھو أمر لنا ام اقتراح علینا بأن نمتلىء بالروح القدس؟١٨: ٥بحسب أفسس  -٤

........................................................................................................  
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 )٢٠-١٩: ٥أفسس (بالروح القدس؟ ما ھذا النتیجتان االضافیتان المتالئنا  -٥

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 )٩: ٨رومیة ( أن یكون مسیحیا دون أن یسكن فیھ الروح القدس؟ھل یقدر اإلنسان  -٦

........................................................................................................  

 ؟)١٨: ٥أفسس (ما ھو عمل الروح القدس الضروري لحیاة وخدمة مسیحیتین ناجحتین  -٧

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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 لماذا ال یمتلىء بالروح القدس إال القلیل من المسیحیین؟ : ٣الدرس 
  ٦  و ٥غالطیة  : اقرأ  ١٧ - ١٥:  ٢یوحنا  ١: احفظ غیبا     

 الخطیة ضد الروح القدس ١١-١: ٥أعمال 
 )٢٤، ٢٠، ١٩: ٧رومیة (كیف نصف بعض المؤمنین  -١

........................................................................................................  

 ؟)١٧-١٦: ٥غالطیة (لماذا یوجد مسیحیون حزانى كثیرون  -٢

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ما ھي االسباب لوجود قلة من المسیحیین ممتلئین بالروح القدس؟ -٣
  ................................................................................... افتقار إلى معرفة -ا

 )١٠٥: ١١٩مزمور ( 

  ......................................... وقبل السقوط ............................ قبل الكسر -ب

  )١٨: ١٦امثال ( 

 )٢٥: ٢٩امثال ". (یرفع .......................و تضع شركا إلنسانا..............  -خ

 ) ٢٦  :٩لوقا (ماذا یشعر هللا نحونا إن خجلنا منھ؟

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  نا عن االمتالء بالروح القدسأي شيء آخر یضع حاجزا بیننا وبین الرب ویمنع - د

 ؟)١٨: ٦٦مزمور (

........................................................................................................  

  ................................................. وال االشیاء ...........................ال تحبوا،" - ه

 )١٧- ١٥: ٢حنا یو١(

  . االفتقار الى الثقة با� یمنعنا أیضا من االمتالء بالروح القدس - و

  ھل تشعر انك تستطیع أن تثق بإلھ كھذا؟. ثانیة ١٦:٣اقرأ یوحنا 

........................................................................................................  
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  لماذا؟

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ١٦:٣یوحنا ١،  ٣٢: ٨رومیة 

انھم غیر مستعدین لتسلیم إن السبب، في االساس، لعدم امتالء معظم المسیحیین بالروح القدس ھو 
� .ارادتھم 
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 كیف یمكن للمسیحي أن یمتلىء بالروح القدس؟:  ٤الدرس 
          ٦٠:  ٨ - ٧:  ٦أعمال  : اقرأ  ١٥ -  ١٤: ٥یوحنا  ١و  ٢ -  ١:  ١٢رومیة : احفظ غیبا

 محبتك للمسیح

یجب أن یكون دافعك الرغبة في خدمتھ ومساعدة اآلخرین على العثور علیھ، لكي تمتلىء بالروح 
 .دراسة وثیقة" ستنالون قوة"ال یجب اكمال ھذا الدرس قبل أن تتم دراسة كل مقال . القدس

 .خطوات حول كیف تمتلىء بالروح

 ؟١٨: ٥ما ھو االمر الوارد في أفسس  -١

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

  لماذا نحتاج أن نمتلىء بالروح؟ -٢

  ٢٣- ٢٢: ٥غالطیة   - أ

........................................................................................................ 

  ٨: ١أعمال   - ب

........................................................................................................ 

ط، وانما ھي وسیلة لغایة ربح الناس للمسیح الذي یجلب بدوره لیست ثمار الروح غایة بنفسھا ق
 )٨: ١٥یوحنا (المجد والكرامة لھ 

 )٣٧: ٧یوحنا (ما ھي المتطلبات االولیة لالمتالء بالروح القدس  -٣

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  )٣٧: ٧یوحنا (" ....................................... فلیقبل إلي و.................. إن "  

 ) .٦: ٥متى ( .............................. ألنھم إلى البر ............................. طوبى" 

 ؟)١٢: ١٢رومیة (اذا كانت رغبتنا في االمتالء بالروح مخلصة حقا، فماذا نفعل  -٤

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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وھذا یعني انھ ال یمكن ان یكون في حیاتنا أي خطیة غیر معترف بھا ولن یمأل الروح القدس اناء 
 .ال تقاومھ فیما بعد. ان الروح القدس ینتظر لكي یمألك بقوتھ. نجسا

 ؟)١١ - ٧: ٧متى (كیف، اذا نمتلىء بالروح القدس  -٥

........................................................................................................  

........................................................................................................  

  ھل یمألك الروح القدس اذا طلبت الیھ ذلك؟ -٦

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 ؟)١٥ -١٤یو ١(كیف تعرف 

........................................................................................................  

 ؟)٦: ١١عبرانیین (دما تطلب الیھ أن یمألك ماذا یجب أن تفعل بع -٧

........................................................................................................  

....................................................................................................... 

فان . ال یقدر هللا أن یكذب، وكلمتھ حق. وقد طلبت إلى الروح القدس أن یمألك، اشكرهاآلن،  -٨
 ؟)١٨: ٥تسالونیكي  ١(فاذا یكون موقفك من ھذا الیوم فصاعدا . كنت مخلصا، فھو قد مألك

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 تاریخ االمتالك  -٩

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 : تعلیقات

........................................................................................................  

........................................................................................................  
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 كیف یقدر المسیحي أن یعرف متى امتأل و ما ھي نتائج اإلمتالء بالروح؟ : ٥الدرس 
  ٢٦ -  ١٦:  ٥غالطیة  : اقرأ ٢٣ - ٢٢:  ٥غالطیة  :احفظ غیبا     

ھل اتبعت باخالص الخطوات التي خططت في الدرس الرابع؟ ھل طلبت إلى الروح القدس أن 
عد . یمألك؟ ھل فعل ذلك؟ اذا لم تفعل ذلك، فإن الدرسین الخامس والسادس ال یعنیان الكثیر لك

بعمل في قلبك فأنت تواق لمعرفة فإن قام  .إلى الدرس الرابع، واطلب من هللا أن یعمل في قلبك
 .الدرسین الخامس وا لسا دس

 ؟)١٥- ا ٤: ٥یوحنا  ١(ما ھي الطریقة االولیة التي نعرف بھا أن كنا قد امتألنا بالروح  -١

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 عندما طلبت أن تمتلىء بالروح، ھل شعرت بأي اختالف؟ -٢
........................................................................................................  

 :تذكر أن ترتیب هللا ھو

 وعود هللا - الحقیقة -١
 .باستحقاقات هللا و وعوده -االیمان -٢
 .و قد یكون إختبارا شعوریا أو یقینا ھادئا -الشعور -٣

  

 :بالروحأدلة على الحیاة الممتلئة 

 ھل لدیك محبة جدیدة واعظم للمسیح؟ -١
  ھل لدیك محبة اعظم لكلمة هللا؟ -٢
 تھتم بالذین ال یعرفون المسیح كمخلص؟ -٣
 ھل تمارس جرأة اعظم، وحریة وقوة في الشھادة؟ -٤

 .عن ھذه االسئلة فأنت ممتلىء بالروح" نعم"ان كنت تستطیع أن تجیب ب 

 نتائج الحیاة الممتلئة بالروح

 ؟)٢٣- ٢٢: ٥غالطیة (.الروح القدس بواسطة حیاتك وفیھا، كنتیجة لملئھ ایاھاماذا یظھر  -١

  الثمار -أ

........................................................................................................  

  ٨: ١أعمال  -ب

........................................................................................................  
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  ھل ترى ھذه االدلة في حیاتك؟

........................................................................................................  

  ١٦، ٨: ١٥یوحنا  -ج

........................................................................................................ 

  ١١: ٤، أفسس ١١ - ١: ١٢كورنثوس  ١ - د

........................................................................................................ 

 ؟)١٣- ١٢: ٤أفسس ( الي شيء ھذه

........................................................................................................  

  

ما ھي الطبائع، واللغة واالنشطة والتقلبات التي في حیاتك التي تشعر بأنھا تعطل ثمار الروح  -٢
 والقوة والمواھب؟

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 ٢(لمجال للروح القدس لیعمل فینا ماذا یحدث حین نكون مشغولین بالمسیح ونفسح ا  -٣
 ؟)١٨: ٣كورنثوس 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 
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 كیف یستطیع المسیحي أن یستمر في االمتالء بالروح القدس؟ : ٦الدرس 
  ١٠أعمال  : اقرأ ١٠:  ١٥أو یوحنا  ٢١:  ١٤یوحنا : احفظ غیبا

 )استمروا في االمتالء(ان معنى لفظة امتلئوا بالیونانیة ھو  ١٨: ٥اقرأ أفسس   -١
 بالروح؟كیف نستمر في االمتالء   -٢

  ....................................... في اثناء الصالة یجب أن ال نصلي الجل انفسنا فقط ولكن -أ

........................................................................................................  

 )٢٣: ١٢صموئیل  ١و  ١ ٨: ٦أفسس (

  یومیا.......... ............................................................................ یجب - ب

  ) ١١: ١٧أعمال ( 

 )١١: ١١٩مز (ماذا تفعل كلمة هللا لنا 

........................................................................................................  

: ١٥ویوحنا  ٢١:١٤یوحنا (كیف یمكننا أن نثبت في المسیح؟ . یجب أن نثبت في المسیح - ج
 ؟)١٠

........................................................................................................  

  "القدوسروح هللا  ............................................. و ال" - د

 ٣٢- ٣٠:٤: أفسس 

 ؟)٩: ١یوحنا  ١(خلص من الخطیة تكیف ن. نحن نحزن الروح القدس باقترافنا الخطیة - ھـ

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 ؟)١٤: ٨(رومیة . ماذا یرید الروح القدس أن یفعل لنا - و

........................................................................................................  

ابدأ كل یوم بالطلب إلى هللا أن یطھر حیاتك . إن الحیاة الممتلئة بالروح ھي حیاة الطاعة والثبات
واطلب الیھ أن یبقیك  ٢-١ :١٢قدم جسدك للروح القدس بحسب رومیة . ٩: ١یوحنا  ١بحسب 

توقع أن . شادهكن حساسا الر. اطلب إلى الروح القدس أن یقتادك إلى الناس الھالكین. ممتلئا بقوتھ
افرح في . ال تطفىء الروح باخفاقك في التجاوب معھ. یأتي اآلخرون إلى المسیح بواسطة شھادتك

  )٢٨: ٨، رومیة ١٨: ٥تسالونیكي  ١. (كل شيء، واحمد هللا حتى في التجربة
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 مراجـعـــة:  ٧الدرس 
  ١٠ -  ٧:  ١٦یوحنا  : اقرأ  ٣٠:  ٤أو  ١٤ - ١٣:  ١أفسس : احفظ غیبا

 .الروح القدس بوصفھ روح الحق ١٥- ٧: ١٦یوحنا 

 تعرف؟ كیف و ھل الروح القدس شخصیة ام قوة غیر منظورة؟ - ١

........................................................................................................  

........................................................................................................  

 الروح القدس؟. ما ھو السبب الرئیسي لمجيء - ٢

........................................................................................................  

 ؟١٨: ٥الوصیة في أفسس ما ھي  - ٣

........................................................................................................  

 اورد بقدر ما تستطیع من االسباب، لماذا على المسیحي أن یمتلىء بالروح القدس؟ - ٤

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 ماذا یجب أن تكون دوافعك لالمتالء بالروح؟  - ٥

........................................................................................................ 

 كیف یستطیع المسیحي أن یمتلىء بالروح؟ - ٦

........................................................................................................  

........................................................................................................ 

 كیف تعرف انك امتألت بالروح القدس؟ - ٧

........................................................................................................  

 باالمتالء والسلوك بالروح؟ كیف یمكنك أن تستمر - ٨    

........................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

 سلسلة الدروس الكتابية التطبيقية

 
 1 الدرس

 ...والصالة التعبدية الكتاب دراسة
 

 2 الدرس
  الصالة هدف

 

 3 الدرس
  الصالة امتياز

 

 5، 4 الدرس
 الصالة نظام

 
 6 الدرس

 الصالة في القوة

 

 7 الدرس

  الصالة مواعيد

 4 الخطوة
 الصالة و المسيحي

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com


  

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

  الصالة و المسیحي:  ٤الخطوة

  ...والصالة التعبدیة الكتاب دراسة:  ١ الدرس
   الصالة ھدف:  ٢ الدرس
   الصالة امتیاز:  ٣ الدرس
  الصالة نظام:  ٤ الدرس
  الصالة في القوة:  ٦ الدرس
   الصالة مواعید:  ٧ الدرس

 المسیحي المصلي

وھذا أمر  -ال یملك قوة من نفسھولكنھ . ھذا شيء نعرفھ جمیعا - یحتاج المسیحي الى قوة"
 )١٠: ٦أفسس "(تقووا في الرب وفي شدة قوتھ:"فمن أین تجیئھ القوة؟ الحظ االجابة. صحیح

فصلى أن یعطي هللا قوة ) ١٩-١٧: ١(وكان بولس تحدث عن القوة في مطلع رسالة أفسس 
الذي عملھ في الروح القدس حتى یعرفوا ما ھي عظمة قدرة هللا الفائقة حسب عمل شدة قوتھ 

عمل شدة قوتھ في المسیح أنھ أقامھ، وھو نفسھ الذي یعمل في . المسیح، إذ أقامھ من االموات
ولھذا صلى بولس، ویجب أن . ولكن ما أقل ما نصدق نحن ھذا، وما أقل ما نختبره. المؤمنین

یا : (كصل بكل قلب. نصلي نحن طالبین أن یعلمنا الروح القدس أن نثق بعظمة قدرتھ الفائقة
 ."أبي السماوي، أعطني روح الحكمة حتى أختبر القوة في حیاتي

  

صل أن یعلن لك الروح . صل أن ینیر الروح القدس عینیك، وثق في القوة االلھیة العاملة فیك
 .القدس مواعید هللا، حتى تمأل قوتھ حیاتك و یسدد كل أعوازك
ع االبن، حتى تختبر قوة هللا أال ترى أنك محتاج إلى صرف مزید من الوقت مع اآلب وم

 "فیك؟

 الكلمة والصالة

 )١٠٧: ١١٩مزمور " (یا رب، أحییني حسب كالمك "
ففي الكتاب . الكلمة المقدسة والصالة ال ینفصالت، ویجب أن یوجدا معا في خلوة التعبد"

جب أن و اذا أردنا أن یكون االتصال سلیما فی. المقدس یكلمني هللا، وفي الصالة أنا اكلم هللا
فإذا صلیت بدون قراءة الكتاب فإني أتعرض الستعمال كلماتي وأفكاري . یتكلم هللا وأتكلم أنا

وھكذا أصلي حسب , أما إذا قرأت الكتاب فإني آخذ أفكار هللا من كلمتھ وأقدمھا لھ. الشخصیة
 !فال غنى عن كلمة هللا للصالة الحقیقیة -كلمة هللا

كما أن . تھ، والكلمة المقدسة تعطیني األفكار الصادقة عنھوعندما أصلي أعرف هللا على حقیق
وھي تریني العجائب التي یعملھا هللا ألجلي، والقوة . الكلمة تعلمني كم أنا ضعیف وخاطىء

وتعلمني الكلمة كیف أصلي برغبة قویة وإیمان ثابت . التي یمنحھا لي حتى أعمل إرادتھ
. أنا فقط، بل أیضا ما یمكن أن أكونھ بنعمة هللا ان الكلمة ال تكشف لي من. ومواظبة مستمرة

 .وفوق الكل تذكرني كل یوم أن یسوع ھو شفیعي العظیم، وتسمح لي بالصالة في اسمھ
أیھا المسیحي، تعلم ھذا الدرس العظیم حتى تجدد قوتك كل یوم بكلمة هللا، لتصلي حسب 

 .مشیئتھ
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نفھم الكلمة، و نطبقھا عملیا بقوة الروح ثم أننا نحتاج للصالة ونحن نقرأ كلمة هللا، حتى 
 .القدس، وحتى أرى من الكلمة أن یسوع ھو الكل في الكل، وأنھ كل شيء لي وفي

فیك . مبارك أنت أیھا المخدع الذي فیك أقترب من هللا في المسیح بواسطة الكلمة في الصالة"
سكب محبتھ في قلبي استطیع أن أقدم نفسي K و خدمتھ، وأن أتقوى بالروح القدس لكي أ

 ."وأسلك یومیا في تلك المحبة

 )أندرو موري(                                                                                  

 مقدمة

وكثیرا ما . الصالة ھي شركة مع هللا، وھي الوسیلة التي عینھا اآلب السماوي لنخاطبھ بھا
، فیظنونھا واسطة االتصال الغامضة باK القدوس المرھوب إذ یسيء الناس فھم معنى الصالة

ولكن الكتاب المقدس ال یعلمنا ھذا، بل یعلمنا أن الصالة ھي الشركة . یطلبون منھ أعوازھم
 .والحب بین االبناء وأبیھم السماوي، الذي یطلب ھذه الشركة

الیھ في محبة وامتنان، ویجب أن تكون عالقتنا باآلب السماوي عالقة ثقة وطاعة، فنقترب 
 ١٥ – ١٤:  ٥یوحنا  ١و  ٧:١٥واثقین أنھ سیسمع صلواتنا حسب وعده لنا في یوحنا 

 .والصالة اكثر من مجرد كلمات تقال، إذ أنھا اتجاه قلب یعبرعن میولھ نحو هللا
والمسیحي الذي ال یستفید من رصیده . حیاة الصالة أساسیة للمسیحي، فھي نبع حیاتھ الروحیة

روحي بالصالة یفشل، ألن الحیاة المسیحیة مستحیلة إال إذا عشناھا في المسیح وبقوة ال
 .المسیح

وإذ تدرس الدروس التالیة، نرجو أن ترى أھمیة الصالة، فتبدأ حاال في قضاء وقت محدد في 
. أنا ھو الطریق والحق والحیاة: "وتذكر أن المسیح قال. الصالة والشركة مع اآلب السماوي

إن سألتم . ومھما سألتم باسمي فذلك أفعلھ لیتمجد اآلب باالبن.. حد یأتي إلى اآلب إال بيلیس أ
 ) ١٤،  ١٣،  ٦:  ١٤یوحنا " (شیئا باسمي فإني أفعلھ

 )٧: ١٥یوحنا " (إن ثبتم في وثبت كالمي فیكم تطلبون ما تریدون فیكون لكم: "وقال
و ان كنا نعلم أنھ . حسب مشیئتھ یسمع لناوھذه ھي الثقة التي لنا عنده، انھ إن طلبنا شیئا 

 )١٥-١٤: ٥یوحنا "(مھما طلبنا یسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناھا منھ
.. تبحث الكنیسة عن اسالیب أفضل، ولكن هللا یبحث عن أشخاص أفضل: "بوندز. م.وقال أ

، وال إلى أسالیب والكنیسة الیوم ال تحتاج إلى أنظمة إداریة أفضل، وال إلى مباني اكثر
! رجال أقویاء في الصالة -لكنھا تحتاج إلى رجال یمكن أن یستخدمھم الروح القدس... أحدث

وھو لم یأت ألنظمة . إن الروح القدس ال یفیض في المباني وأسالیب العمل، بل في األشخاص
 ."!وھو ال یمسح الخطط واألسالیب بل یمسح رجال الصالة. إداریة بل للبشر

بدء الیوم بدراسة تعبدیة للكتاب المقدس والصالة یؤھالن الشخص لیوم : "ن موطوقال جو
 ."ینتصر فیھ على الذات والخطیة والشیطان

أن عادة درس الكتاب المقدس كل : "وقال جون كوینسي آدمز، أحد رؤساء امریكا السابقین
 ."صباح ھي أنسب طریقة أبدأ یومي بھا
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 دراسة الكتاب التعبدیة و الصالة:  ١الدرس 
  ٢  و ١أعمال  : اقرأ ٣١:  ٤٠أشعیاء  :احفظ غیبا     

  

    ١٤ ،١٣: ١أعمال (اذا فعل التالمیذ إطاعة ألمر المسیح؟ م

.......................................................................................................  

على كل مسیحي أن یخصص وقتا للتعبد الفردي، كل یوم یطلب فیھ الشركة مع الرب یسوع 
. مر طیلة الیومفإذا بدأنا الیوم بھذا التعبد فإن صلتنا باK تست. المسیح، لتغذیة حیاتھ الروحیة

 .)١٧: ٥تسالونیكي  ١، ٩٧: ١١٩مزمور (
  

 :ضرورة فرصة التعبد
وأي إنسان . وجد المسیح ابن هللا ضرورة تحدید زمن مخصص للخلوة مع أبیھ السماوي  -١

منا اكثرمشغولیة منھ؟ لقدكان یومھ عامرا بالمشاغل من الصباح للمساء، یعظ الجموع ویشفي 
غیر . لة، و یجري مقابالت خاصة، ویسافر، و یدرب تالمیذهالمرضى ویجاوب على األسئ

 .أنھ رأى أھمیة الخلوة مع اآلب
نرى في حیاة رجال هللا األتقیاء، عبر العصور الذین قاموا بخدمة عظیمة K، أنھم رأوا   -٢

لقد وجدوا الصالة شغلھم االساسي قبل كل االشغال . أھمیة وقت التعبد الشخصي الیومي
 .االخرى

قد نھمل . كما یحتاج الطفل للغذاء حتى ینمو جسدیا، ھكذا نحتاج نحن للغذاء لننمو روحیا  -٣
وجبة واحدة من الطعام دون أن نحس بنتائج سیئة، لكن إن اھملنا الطعام اسبوعا تضعف 

ھكذا في حیاتنا الروحیة، فإن درس الكتاب والصالة أمران الزمان لنمونا . وتنھار أجسادنا
لكن إذا . یضیع منا یوم بدون درس كتاب وصالة، فال نشعر بضعف روحيالروحي قد 

 .استمر اإلھمال فسنفقد القوة و الحیاة المنتصرة
الجندي وھو على الخطوط األمامیة على . تشبھ الحیاة المسیحیة حیاة الجندني في المعركة -٤

وقائده . ویحكي لھ مشاكلھوھو ینادي القائد لیحدثھ عما یعملھ . اتصال بقائده بواسطة الالسلكي
یخبر هللا : ھكذا المؤمن مع هللا. الذي یرى الموقع كلھ، بوسائلھ الخاصة، یعطیھ تعلیماتھ

إن أبانا . بأفراحھ وأحزانھ، وانتصاراتھ وھزائمھ، ویرسل هللا إرشاداتھ إلیھ عن طریق كلمتھ
لخطوات التي یجب السماوي ھو المشرف على معركة حیاتنا وھو الذي یقودھا، وھو یعرف ا

 .أن نأخذھا، وال بد أن نصرف وقتا نطلب فیھ إرشاده
  

 :اقتراحات تساعدنا في حیاتنا التعبدیة
 :حدد وقتا معینا  -١
مع أن برنامج كل منا یختلف عن برامج غیره، فقد وجد كثیرون أن ساعة الصباح ھي  -أ

 .أفضل وقت، قبل أن نواجھ مسؤولیات الیوم
  ؟)٣: ٥مزمور (فماذا كانت عادتھ الیومیة؟  -ھ رجل حسب قلب هللایقال عن داود إن -ب

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
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  )٣٥: ١مرقس (اذكر صفتین عن حیاة المسیح التعبدیة  -ت

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  ما ھو أفضل وقت یناسبك؟ -ث

.......................................................................................................  

ال یستطیع أحد أن یقول إنھ ال یملك الوقت، فإنك في الحقیقة تقدر أن تعمل ما ترید فعال  -ج
 .أن تعملھ

 .عینا سواء طویال أو قصیراخصص وقتا م -ح
  

 :حدد مكانا معینا -٢
 .ابتعدد عن المقاطعة، فلیكن لك مكان ھادىء خاص للتعبد -أ

 .إن كان المكان الخاص غیر متوفرت فتعلم التركیز -ب
  :إن لم تقدر أن تتعبد في غرفتك، اختر لك مكانا آخر -ت

 .غرفة الصالون في المنزل -١
 .الكنیسة -٢
 .في مكتبة الكلیةركنا ھادئا  -٣
  .مكانا آخر تراه مناسبا حسب ظروفك -٤

 :ال تكن مستعجال في التعبد، بل انتظر أن تلتقي مع هللا -٣
 .یجب أن یسود فرصة التعبد جو االنتظار والتوقع -ا

تحدید زمن واضح للتعبد . ال تفكر في مسؤولیاتك األخرى، ركز على الشركة مع الرب -ب
 .یساعدك

  .!وقت قلیل للتعبد خیر من الوقت الطویل الذي تسرح فیھ التركیز في -ج

 
 :لیكن لك ھدف واضح من التعبد -٤
فلیكن لنا ھدف واضح وغرض محدد  -!"سدد سھمك إلى ال شيء، وسوف تصیبھ: "قیل -ا

 .لكل ما نعمل
 .لیكن ھدفنا الشركة مع هللا، والحصول على احتیاجاتنا الروحیة -ب
ى رفیع، ألننا ال نقدر أن نقود غیرنا إلى مستوى أعلى من لتكن حیاتنا على مستو -ج

 .مستوانا
في وقت التعبد یجب أن نحاول أن نكشف نواحي النقص في حیاتنا ونعید تكریس حیاتنا  -د

للعمل المطلوب منا أن نعملھ، یجب ان نعید تنظیم صفوف انفسنا بعد معركة الیوم السابق، 
  .ونضع خطط ھجومنا للیوم الجدید
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 :محتوى وقت التعبد
وھذه , یجب أن یتضمن أساسا درسا من الكتاب والصالة والعبادة الفردیة والتأمل الھادىء -١

ابدأ بقراءة مزمور : مثال. كلھا متداخلة في بعضھا حتى یمكن أن تمارسھا كلھا في وقت واحد
لقراءة جزء آخر، انتقل . وإذ تقرأ یستجیب قلبك فتستمر في التعبد بقلب شكور. شكر أو تسبیح
وستندھش . قاطع القراءة كلھا إن وجدت فكرة جدیدة تستوجب الشكر K. ٨و لیكن رومیة 

بعد القراءة والصالة فترة استمر في روح . لكثرة الموضوعات التي یجب أن تشكر هللا ألجلھا
لھا، اكتب على ورقة األفكار التي ترد في ذھنك، ثم صل ألج. الھدوء مصغیا لتوجیھات هللا

  .وامض في طریقك فرحا

  .یمكن أن تضیف إلى ذلك قراءة من كتاب تعبدي، أو حفظ آیات كتابیة -٢

وأعد كتابة الصالة بأسلوبك أنت، مستخدما تعبیرات دارجة إن  ١٣-٩: ٦ادرس متى  -٣
  .أردت
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 ھدف الصالة : ٢الدرس 
  ٤و  ٣أعمال  : اقرأ ١٥و  ١٤:  ٥یوحنا  ١ :احفظ غیبا     

  

  ٤ما قرأتھ في اعمال  أساسلى ع
  ماذا كانت المشكلة التى واجھت التالمیذ؟ -ا

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  ھل صلوا طالبین من هللا رفع االضطھاد عنھم؟ -ب

.......................................................................................................  

  لم ال؟ -ج

.......................................................................................................  

  )٢٩: ٤أعمال (ماذا طلبوا في الصالة؟  -د

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  )١٣: ١٤یوحنا (ماذا كان دافعھم الحقیقي؟  -ه

.......................................................................................................  

طان على مجھوداتنا، ویسخر من تفكیرنا، یضحك الشی: "قال أحدھم العبارة الحكیمة التالیة
إن الصالة ھي الطریقة التي رسمھا هللا للقیام ". لكنھ یرتعب عندما یرى أضعف مؤمن راكع

  .بعملھ

  من اختبارك الشخصي  -على أساس ھذه الفكرة اكتب أربعة أسباب للصالة -١

.......................................................................................................  

.......................................................................................................   

.......................................................................................................  

.......................................................................................................   

.......................................................................................................  
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 ٢٤, ٢٣: ٤، ٨- ٥: ٣اقرأ یوحنا  -٢
  ما ھى ھیئة هللا؟  -ا

.......................................................................................................  

  ماذا یجب أن یحدث لالنسان قبل أن یتمكن من الشركة مع هللا؟  -ب

.......................................................................................................  

  ما نوع العبادة التي یطلبھا هللا؟  -ج

.......................................................................................................  

   )٨: ١٥أمثال (أي شيء یرضي الرب؟  -د

.......................................................................................................  

 من اآلیات التالیة، ما ھى أھداف الصالة؟ -٣
   ٧:٧متى 

.......................................................................................................  

   ٤١: ٢٦متى 

.......................................................................................................  

   ١: ١٨لوقا 

.......................................................................................................  

 .اشواقھ الصالة تشبع احتیاجات القلب و -٤
المؤمن  ....................................... فإن  ٥: ٣كورنثوس  ٢طبقا لما جاء في  -ا

 ....................................... .لذلك یجب علیھ أن یصلي. لیست من نفسھ، بل من هللا

یة في اال" كطشت إلیك نفسي: "یقول المرنم. الحظ عناصر العبادة ٦٣اقرأ مزمور  -ب
   .اكتبھا مع الشاھد لكل فكرة منھا -ابحث عن االفكار المشابھة في المزمور. األولى

.......................................................................................................  

.......................................................................................................   

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
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رست درسین عن الصالة، ما ھي النتائج التي وصلت الیھا عن صلتك مع هللا و اآلن وقد د
  بالصالة؟ 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................   

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

 

  :اعمل قائمة بالمواضیع التي ترید ان تصلي الجلھا

 تاریخ استجابتھا  الطلبة
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
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 امتیاز الصالة:  ٣الدرس 
  ٦و  ٥أعمال  : اقرأ  ٧ - ٦:  ٤فیلیبي : احفظ غیبا     

  

االلھ الذي عمل كل خیر لنا، رغم .. عنا الذي یحبنا محبة عظیمة أرسل ابنھ الوحید لیموت هللا
نحن مستعدون لقضاء ساعات خارج مكتب رئیس .. خطایانا، ینتظر أن نأتیھ في الصالة

الجمھوریة لو سمح لنا بمقابلتھ لدقائق قلیلة، ألنھ ال یصح أن الرئیس ینتظرنا ولو لحظات 
ھمیتنا؟ كما یجيء الطفل فكیف تسمح لنا أعصابنا أن نترك هللا ینتظرنا، رغم عدم أ -قلیلة

وھو یعطي كل ما : لوالده لیأخذ ما یحتاج، ھكذا امتیازنا أن نجيء K لننال منھ سداد أعوازنا
 .نحتاج، ویحب الشركة معنا

  )٩: ٦متى (الى من نجيء في الصالة؟  -١

.......................................................................................................  

  ١٢-١١: ٢٩أخبار أیام  ١اكتب بكلماتك الخاصة وصفا K كما تجده في 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  )٦: ١٤یوحنا (بواسطة من نصلي؟  -٢

  ............................................................................................... - أ
  ............................................................................................... - ب
  ؟)٥: ٢تیموثاوس  ١(كم وسیط بین هللا والناس؟  - ت

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  من ھو الوسیط؟

.......................................................................................................  

  سجل صفات رئیس كھنتنا ١٦- ١٤: ٤على أساس عبرانیین  -ب

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  ؟٢٣-٢٢: ٣یوحنا  ١ما ھي متطلبات الصالة كما جاء في  -ج

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
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مزمور (ھل لنا الحق في الشركة مع هللا بالصالة إن كانت قلوبنا في خطایا لم نعترف بھا؟  -د
١٨: ٦٦(  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  )٢٠و یھوذا  ١٨: ٦أفسس (في من نصلي؟  -٣

.......................................................................................................  

 ٢٧- ٢٦: ٨اقرأ رومیة  -٤
  لماذا یساعدنا الروح القدس في الصالة؟ -أ

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  كیف یعیننا على الصالة؟ -ب

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  لماذا یسمع هللا صلوات الروح القدس ویستجیبھا؟ -ت

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  )١٨: ٥أفسس (كیف یجب أن تكون عالقتنا بالروح القدس؟  -٥

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  )٧-٦: ٤فیلبي (عندما نصلي ماذا یفعل هللا بالقلق؟  -٦

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  )٧: ٥بطرس  ١(لماذا یجب ان نلقي ھمومنا علیھ؟  -٧

.......................................................................................................  



  

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

 نظام الصالة:  ٥و  ٤الدرس 
  ١٠ ٩و  ٨و  ٧أعمال  : اقرأ ٢٢:  ٢١و متى  ٤٠:  ١٤كورنثوس  ١: احفظ غیبا

ومن النافع أن یتبع االنسان نظاما . ھناك طرق عدیدة یمكن أن یتبعھا اإلنسان في الصالة
وقد . غة كلماتنابسیطا، على شرط أال یتقید بھ، فإن هللا یھتم حالة قلوبنا اكثر من اھتمامھ ببال

من األفضل أن یكون ھناك : في الصالة" :"سیاحة المسیحي"قال یوحنا بنیان مؤلف كتاب 
سندرس  ٥و  ٤وفي درس ". قلب بدون كلمات، من أن تكون ھناك كلمات بغیر قلب

  .ارشادات بسیطة یمكن أن تستعملھا في وقتك التعبدي الیومي

  الطلب – الشكر – االعتراف – التعبد

 :ـــعبدالتـ

 لماذا یجب أن نحمد هللا؟  -١
  ١٧: ٣٢ارمیا  -أ

.......................................................................................................
....................................................................................................... 

  ١٠: ٤یوحنا  ١ -ب

.......................................................................................................

.......................................................................................................  

  ٦: ١فیلبي  -ج

.......................................................................................................
.......................................................................................................  

  )٦:٤فیلبي (؟ ما ھي أفضل طریقة تظھر بھا للرب امتنانك و ثقتك بھ في كل الظروف -٢

.......................................................................................................

.......................................................................................................  

  أن هللا یرید منا؟ ماذا نستنتج ١٨-١٦: ٥تسالونیكي  ١من 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

   )٢٨: ٨رومیة (الحیاة؟  ماذا یقول هللا عن جمیع ظروف -٣

.......................................................................................................

.......................................................................................................  

   ١٥٠ -١٤٦في تسبیح هللا، إقرأ بعض المزامیر، مثل ان وجدت صعوبة أحیانا   -٤
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  االعتراف

  ماذا یعطل الشركة مع هللا؟،  ٢٢-١: ٥٩اقرأ اشعیاء  -١

.......................................................................................................
.......................................................................................................  

فمـاذا استنتج داود ان هللا یطلب . صالة داود بعد أن فقد الشركة مع هللا ٥١في مزمور   -٢ 
  )١٧-١٦-٦: ٥١مزمور (منھ؟ 

.......................................................................................................
.......................................................................................................  

   )٩:١یوحنا  ١(ماذا تفعل إن وجدت شركتك مع هللا قد ضعفت أو ضاعت؟ - ٣

.......................................................................................................
.......................................................................................................  

 : الشكر

 یجب أال نسيء الى هللا و نقترف خطیة عدم الشكر
  )١٥: ١٣عبرانیین (كم مرة یجب أن نشكر؟  -١

.......................................................................................................
.......................................................................................................

  ٢٠: ٥أفسس (على أي شيء نشكر؟  -٢ 

.......................................................................................................
....................................................................................................... 

  )١٨: ٥تسالونیكي  ١(لماذا یجب أن نشكر على كل شيء؟   -٣

.......................................................................................................
.......................................................................................................  

 ھل معنى ھذه االیات أن نشكر حتى في الظروف السیئة؟  -٤

.......................................................................................................
.......................................................................................................  

  :أضف طلبات جدیدة لقائمة صالتك

 تاریخ استجابتھا  الطلبة
............................................... ............................................... 
............................................... ............................................... 
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 :الطلب

 ألجل اآلخرین  -١
  ٩، ٣: ١نجد نموذجا للصالة ألجل اآلخرین في كولوسي  -أ

  و الذي طلبھ بولس الھل كولوسي؟فما ھ -

.......................................................................................................  

.......................................................................................................   

د أن مجھوداتنا لقیادة الناس للمسیح فاشلة، قد یكون السبب ألننا ننسـى مرات كثیرة نج  -ب
. هللا یریدنا أن نكلمھ ھو أوال عن الناس، ثم نكلم الناس عنھ بعد ذلك. االستعداد الالزم للشھادة

ففي الصالة یتم ربح الناس للمسیح، أما الخدمة فما ھي . ولوتبعنا ھذا االسلوب لوجدنا الثمر
 .ائج الصالةإالحصاد نت

تأمل بھدوء في النقطتین المذكورتین أعاله، ثم سجل الطلبات التي نحتاجھا ألجل المؤمنین  -ج
 .وغیر المؤمنین

.......................................................................................................  

.......................................................................................................   

 .الطلب ألجل احتیاجاتنا  -٢
الصالة بالنسبة لكثیرین من المؤمنین مثل الفرجة على واجھات المتاجر دون شراء شيء  -أ

  )٢٤: ١٦یوحنا (لماذا یجب أن نتوقع من هللا استجابة صلواتنا؟ -منھا

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  )١٦: ٣یوحنا (ما ھي أعظم عطیة قدمھا هللا لنا؟  -ب

.......................................................................................................  

  )٣٢: ٨رومیة (ھل من المنطقي أن نتوقع منھ أن یعطینا طلباتنا األخرى؟ 

.......................................................................................................  

  صل ألجل أشیاء محددة -ج

.......................................................................................................  

   )٢٤: ١١مرقس" (أن تنالوه فیكون لكم

.......................................................................................................  



  

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

: ٥یوحنا  ١(فما ھو الالزم أیضا لالستجابة؟ -اإلیمان شرط ضروري الستجابة الصالة -د
١٥، ١٤(  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  )٣: ٤یعقوب (لماذا ال یستجیب هللا بعض الصلوات؟  -ـھ

.......................................................................................................  

  )٥: ١وب یعق(ما ھو الشيء المحدد الذي یجب أن نطلبھ؟  -و

.......................................................................................................  

  )في دراساتنا وامتحاناتنا( 

  ماذا وعد هللا أن یفعل لنا؟ ١٢، ١١: ٨٤حسب ما جاء في مزمور  -ز

.......................................................................................................  

  

 ١٠ -٧: ١٢كورنثوس  ٢اقرأ  -ح
  ماذا كانت طلبة بولس؟  -١

.......................................................................................................  

  لماذا لم یستجب هللا طلبتھ؟  -٢

.......................................................................................................  

  ماذا كان موقف بولس من رفض هللا؟  -٣

.......................................................................................................   

  رة عن الصالة غیر المستجابة؟ماذا نتعلم من ھذه الفق -٤

.......................................................................................................   

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
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 القوة في الصالة : ٦الدرس 
 ١٢و  ١١أعمال  : اقرأ ١٦:  ٥ب یعقو :احفظ غیبا     

  )٥: ١٢أعمال (اذا فعل زمالء بطرس عندما سجن؟ م

.......................................................................................................  

  )١١ -٦:  ١٢أعمال (ماذا كانت استجابة هللا لھذه الطلبة؟ 

.......................................................................................................  

  )١٦-١٣: ١٢أعمال (ماذا كانت استجابتھم لسماع هللا لطلبتھم؟ 

.......................................................................................................  

. قیل عن أحد رجال هللا إنھ شعر مرة بأن هللا یریده أن یستمر في الصالة حتى یتحقق طلبھ
وھدف ھذا الدرس أن . وقد عمل هللا أشیاء عظیمة بواسطة ھذا الرجل ألنھ كان رجل صالة

 .تكون صالتك قویة وتصبح فعالة منعشة

، وسجل الصفة التي ما الذي یجعل الشخص فعاال في صالتھ؟ ادرس الشواھد التالیة -١
 :یطلبھا هللا في المصلي

  ٦، ١: ١١عبرانیین 

.......................................................................................................  

  ٢، ١: ١٢رومیة 

.......................................................................................................  

  ٥٨: ١٥كورنثوس  ١

.......................................................................................................  

  ١٦: ٥یعقوب 

.......................................................................................................  

  ١٨: ٥أفسس 

.......................................................................................................  

  ٩:١٨متى 

.......................................................................................................  
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بكلماتك الخاصة  ٧: ١٥قع النتائج؟ ھل تصلي مؤمنا واثقا با.؟ اكتب یوحنا ھل تصلي وتتو  -٢
 .و اذكر ما تعلمھ ھذه اآلیة عن شروط الصالة المستجابة

.......................................................................................................  

.......................................................................................................   

 )أي الصالة حتى یستجیب هللا(الصالة المقتدرة   -٣
  لماذا تظن أن هللا یكرم الصالة المقتدرة؟ -أ

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

 ٥، متى ٨-١: ٨،١٨، ٥: ١١لوقا (إلى أي مدى نظل نصلي ألجل الشخص أو الشيء؟  -ب
٢٨-٢١: ١(  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

كان . من نماذج الصالة المقتدرة صلوات جورج مولر الذي سجل ألف استجابة لصلواتھ -ج
قد ال نرى استجابة . ، لمدة سنة، فتجدد أحدھما بعد موت مولریصلي یومیا ألجل رجلین

 .إذا لنترك النتائج K.. صلواتنا
  

 .اننا نحتاج الیوم أشخاصا یصلون حتى یستجیب هللا

 :ماذا حقق ھؤالء بالصالة -٤
  )٢٥-٢٣: ١٥خروج (موسى  -أ

.......................................................................................................  

  )٣٠ -٢٨: ١٦قضاة (شمشون  -ب

.......................................................................................................  

  )٤١ -٣٦: ٩أعمال (بطرس  -ج

.......................................................................................................  

  )١٨-١٧: ٥یعقوب (ایلیا  -د

.......................................................................................................  
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 مواعید الصالة : ٧الدرس 
  ١٤ - ١٣عمال أ : اقرأ  ٣:  ٣٣ارمیا : احفظ غیبا     

یوجد في الكتاب المقدس اكثر من خمسة آالف وعد، ولكن معظم المسیحیین ال یلقون التفاتا 
  )٢: ٤عبرانیین (لھذه المواعید لماذا؟ 

یجب . لو أننا تركنا خمسة آالف كیسا من األسمنت في مخزن، فلن یتكون منھا سقف خرساني
. مواعید هللا لن تكون لھا قوة حتى تخلطھا باألیمان والعمل ھكذا.. أن نخلطھا بالماء والرمل

 .لكي تحصل على ھذه المواعید یجب أن تؤمن بھا

 ما ھو وعد هللا لنا من جھة؟

 :الصالة  -١

  ٣: ٣٣في إرمیا  -أ
  .............................................................................................. الشرط

  ................................................................................................ الوعد

   ٢٢: ٢١في متى  -ب
  .............................................................................................. الشرط

  ................................................................................................ الوعد

  ١٥-١٤: ٥یوحنا  ١
  .............................................................................................. الشرط

  ................................................................................................ الوعد

 ١٤:١٤یوحنا  -د
  .............................................................................................. الشرط

  ................................................................................................ الوعد

  

 :سداد االعواز -٢
 المادیة -أ

  ١٩ :٤في فیلي  (١)

.......................................................................................................  

   ١١:  ٨٤في مزمور  (٢)

.......................................................................................................  
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 االرشا د -ب
  ٦-٥: ٣في أمثال  (١)

....................................................................................................... 

   ٨:  ٣٢في مزمور  (٢)

.......................................................................................................  

   ٢٤ – ٢٣:  ٣٧في مزمور  (٣) 

.......................................................................................................  

  

 في االعواز الروحیة -ج
  ٣:١في أفسس  (١)

....................................................................................................... 

   ١٣:  ٤في فیلبي  (٢)

....................................................................................................... 

  ١٠:٤١في اشعیاء (٣)

....................................................................................................... 

  ھل هللا كاذب؟

.......................................................................................................  

  ھل تقدر أن تثق فیھ؟

....................................................................................................... 

 .ھذه المواعید صادقة، فاطلبھا وثق فیھا وعش بموجبھا

 مالحظات واسئلة

.......................................................................................................  

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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 القوة بواسطة الصالة
  ١٦ - ١٥أعمال  : اقرأ  ٧ -  ٦:  ٤فیلیبي : احفظ غیبا

لكن سر  -طیع المال وال الذكاء وال الثقافة أن تحرك األمور لخدمة هللاال یست: "بوندز. م.قال أ
القوة یكمن في القداسة التي تقوي النفس، فیشتعل االنسان حبا K، وتزید غیرتھ، وینمو 

ھذا ما نحتاجھ، وھذا ما یجب أن نحصل علیھ، إذ یجب أن یكون كل واحد منا ! تكریسھ
K توقف التقدم في سبیل عمل هللا، وصارت خدمتھ عرجاء، لقد . تجسدا للتكریس المشتعل

ان العبقریة الموھوبة السامیة، والتعلیم الراقي . وأھین اسمھ، بسبب نقص التكریس و القداسة
كل ھذه ال یمكن أن تدفع عجلة عمل هللا، فإن ھذه العجلة ... واألسماء الالمعة الرنانة. العظیم

ان عبقریة أمثال ملتون تفشل، والقوة االمبریالیة ألمثال . ریةناریة، ولن تحركھا إال القوة النا
ال أشیاء . لكن قوة أوالد هللا المكرسین المشتعلین حبا K وللنفوس ھي التي تنجح.. لیو تسقط

 .أرضیة وال جسدانیة وال عالمیة یمكن أن تفید عمل هللا شیئا
  

كریس المشتعل موجود في وروح الت. الصالة ھي خالقة التكریس المقدس، وھي مجراه
ال توجد صالة حقیقیة بال . فالصالة والتكریس عنوان متحدان اتحاد النفس والجسد. الصالة

 ."!تكریس، وال تكریس حقیقي بغیر صالة

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

 سلسلة الدروس الكتابية التطبيقية

 
 1الدرس 

 كتاب الكتب
 

 2الدرس 
 المسيح هو الشخصية الرئيسية في الكتاب المقدس

 
 3الدرس 

 سلطان العهد القديم 
 

 4الدرس 
 سلطان العهد الجديد

 
 5 الدرس

 لمحات عن قوة الكتاب المقدس 
 

 6الدرس 
 111غذاء للنفس في مز 

 
  7الدرس 

 أساليب خاصة في درس الكتاب المقدس

 

 

 2 الدرس

  المسيح يسوع شخصية

  5الخطوة 
 المسيحي و كتابه المقدس

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
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 المسیحي و كتابھ المقدس:  ٥الخطوة 

 كتاب الكتب:  ١الدرس 
 المسیح ھو الشخصیة الرئیسیة في الكتاب المقدس:  ٢الدرس 
 سلطان العھد القدیم :  ٣الدرس 
 سلطان العھد الجدید:  ٤الدرس 
 لمحات عن قوة الكتاب المقدس:  ٥الدرس 
 ١١٩غذاء للنفس في مز :  ٦الدرس 
  ة في درس الكتاب المقدسأسالیب خاص:  ٧الدرس 

  

 كلمة هللا موقف رجال هللا من

ھي في نسبة متعادلة مع المكانة التي نعطیھا للكتاب المقدس في حیاتنا  ان قوة حیاتنا الروحیة"
 لقد قرأت الكتاب المقدس من اولھ الى آخره مئة مرة وكنت اجد فیھ دوما مزیدا من ...وافكارنا

من  وقد حصلت على بركات كثیرة وعظیمة. ي وكأنھ كتاب جدیدففي كل مرة كان یبدو ل. اللذة
كلمة هللا  والیوم الذي یمر علي دون ان اصرف فیھ وقتا كافیا مع. قراءتھ یومیا بدقة وبتتابع

 "یعتبر في نظري یوما ضائعا

 جورج مولر

یمان لم لكن اال. ظنا مني ان االیمان سیأتي یوما ما ویصیبني كالبرق صلیت الجل نوال االیمان"
من االیام قرأت في االصحاح العاشر من رسالة رومیة اآلیة التي تقول  وفي یوم. یوافني

ففي الماضي اطبقت الكتاب المقدس وصلیت الجل " بالخبر والخبر بكلمة هللا (یأتي(االیمان "
 "موین ومنذ ذلك الحین اخذ ایماني. االن فقد فتحت كتابي المقدس وشرعت في درسھ أما. االیمان

 مودي. ل. د

الن الكتاب المقدس . وھو مصدر السلطة النھائي واالخیر. هللا بالحق الكتاب المقدس ھو كلمة"
الن . هللا لما كان باالمكان ایجاد كتاب مقدس، حتى ولو توفرت الواسطة البشریة لوال. ھو من هللا

اختار  والحق یقال انھ. استطاعة هللا ان یوصل الینا كلمتھ بطریقة اخرى غیر التي اختارھا في
. مقیدا بأیة صورة فھو لم یكن. ان یتكلم بواسطة رجال ملھمین لكنھ لم یكن ملزما على عمل ذلك

المؤمن سوف یبقى في  والقلب. اما كونھ قد استخدم كتابا بشریین فھذا عمل من اعمال نعمتھ
یدونوا كلمتھ النقیة ل حالة تعبد وخشوع لھ النھ شرف الجنس البشري باستخدامھ خطاة ضالین

انھم لم یكونوا المولدین للكلمات  فمع ان الكتاب البشریین كانوا كتابا حقیقیین اال. المقدسة
رجاال قدیسین لكنھم كانوا رجاال قدیسین  نعم كانوا. واالفكار الموجودة في الكتاب المقدس

مدرسة وستمنستر استاذ العھد القدیم في  یونغ،. ج.الدكتور أ" مسوقین من الروح القدس
 ."كالمك ھو حق: "الالھوتیة
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 كتاب الكتب:  ١الدرس     
و  ١٧ - ١٦:  ٣تیموثاوس  ٢: احفظ غیبا

  ١٦ و ١٥ أعمال: اقرأ  الجدید أسفار العھد

والشخصیة ). سفرا ٢٧(والعھد الجدید ) سفرا ٣٩(العھد القدیم  یشتمل الكتاب المقدس على
غراھم . وعلى حد قول الدكتور و. الى النھایة ھي یسوع المسیح لبدایةالرئیسیة فیھ من ا

المقدس شخص معین، انبىء عنھ في العھد القدیم وأظھر في األناجیل  وراء الكتاب: "سكروغي
  "وامتلك في الرسائل وھو متفوق في الرؤیا ونودي بھ في االعمال

 العجیب لكتاب المقدسكوین ات
 "من معجزة لكتاب المقدس الى حیز الوجود لیست بأقلالطریقة التي برز فیھا ا"

ان حوالي اربعین  ولكن ھل تعلم. سفرا مستقال ٦٦یعلم كل انسان ان الكتاب المقدس مكون من 
االخر دون ان یكون على  شخصا اشتركوا في كتابة ھذه االسفار؟ وان كال منھم كتب مستقال عن

قرنا ونیفا واحتاجت الى ثالث  ١٥تألیف استغرقت علم بما كتب سواه؟ زد على ذلك ان مرحلة ال
 ٦٦الیوم فاننا نجده كتابا واحدا ال  مع ھذا، حین نتفحص الكتاب المقدس. لغات في ثالث قارات

 .مادتھ وتدرج في حقھ ولھذا الكتاب موضوع واحد وفیھ وحدة في. سفرا
  

اب مماثل من مصادر كت ولكي نرى اھمیة ھذه الحجة افترض انك ترید ان تقوم بجھد لجمع
من ورق البردي القدیم  خذ موادك. متعددة من االداب الموضوعة منذ القرن االول للمسیحیة

احصل . اي شيء آخر تختاره واجزاء من االوستراكا وكتابات الفالسفة وكتب حكماء الشرق او
من : یاةاتجاھات ومسالك في الح على بعض الكتابات من كل قرن واختر لنفسك مواد تمثل عدة

واالن، اي كتاب . واجعل منھا كتابا واحدا واجمع ھذه كلھا. التجار والعمال والكھنة والمزارعین
الكتب مھزلة وخلیطا من السخافات التي تناقض  یكون لدیك؟ ال شك انھ یكون كتابا من اكثر

 .بعضھا البعض
  

. الغرار اآلنف الذكر الكتاب المقدس كلیا في نتیجتھ ولو انھ جمع على من جھة اخرى، یختلف
. بتألیفھ ھو حجة ضد وحدتھ، ولیس ھناك من سبب في العالم یجعلھ كتابا واحدا كل ما لھ عالقة

فھو كتاب واحد موحد، وما من باحث مخلص یشك في ھذا فیما لو صرف وقتا في  مع ذلك
  .بامعان قراءتھ

العلمیة المختلفة، فبینما  تھمانظر الى مؤھال. تقریبا لم یكن بین كتبة االسفار اي شيء مشتركا
بطرس لم تكن لھ موھبة  نرى موسى رجل علم درس في افضل جامعات مصر، فاننا نعلم ان

على اي شيء من العلم  فانھ كان صیادا ولیس ھناك اي دلیل على كونھ قد حصل. الكتابة
 .هللا و مع ھذا كلھ فنحن نرى ان كتابات كلیھما مشبعة بحكمة. والثقافة

ومواھبھم، او  جواب واحد مقنع فقط و ھو ان هللا تكلم بواسطة ھؤالء مستخدما طاقاتھم ھناك"
عشرة " -"االلھیة متخطیا عجزھم و نقائصھم، جاعال ایاھم یكتبون االسفار بما یتفق وخطتھ

 .بقلم ولیم اور" أسباب
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 الرجال انھ الكتاب الوحید عند مشاھیر
یصلنا كل خیر . الى االنسان مقدس ھو افضل ھبة قدمھا هللاعتقد ان الكتاب ال" :ابراھیم لنكولن

 "من مخلص العالم عن طریق ھذا الكتاب
  

 ان وجود الكتاب المقدس ككتاب شعبي ھو اعظم منفعة عرفھا الجنس البشري" :كانت عمانوئیل
 "وكل محاولة للتقلیل من اھمیتھ ھي جریمة بحق البشریة. على االطالق

  

على صحة  ئل األكیدة على صحة الكتاب المقدس تفوق في عددھا أیة دالئلالدال" :نیوتن اسحاق
 "اي تاریخ زمني

  

عن تزویدي بالنور والقوة في كل ضیقاتي  الكتاب المقدس قط لم یقصر" :لي. روبرت أ
 "وظروفي الحرجة

  

 ان كان لدي شيء امتدحھ في افكاري او اسلوبي فان الفضل في ذلك یعود الى :"دانیال وبستر
 "محبة الكتاب المقدس في في سن مبكرة -والدي اللذین زرعا

  

 كتاب الوحي على الكتاب المقدس اسماء متعددة كثیرا ما یطلق

 ٤-٣:١٥كو ١

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

  ١٧:٦اف 

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  
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 في الكتاب المقدس  المسیح ھو الشخصیة الرئیسیة : ٢الدرس 
  ١٨ و ١٧ أعمال: اقرأ  ٤و  ٣:  ١٥كولوسي  ١: احفظ غیبا     

 العھد القدیم فیما یتعلق بذاتھ ما قالھ المسیح عن

  ٤.-٣٨:٥المقدسة في یو  یح عن الكتبقال المس -١

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 ٤٨- ٤٤و  ٢٧-٢ه : ٢٤أ لوقا اقر -٢
  باتمامھا؟ ما ھي تعالیم العھد القدیم المتعلقة بالمسیح والتي صرح یسوع -أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)٤٤ع . (تتحدث عنھ. القدیم قال المسیح انھا أیة أقسام من العھد -ب

 ..........................................................................................................  

........................................................................................................... 

لھما عالقة بالموضوع و یشیران الى ان المسیح علم بان موتھ  اكتب شطرین من آیتین -ج
 :لتعالیم العھد القدیم وقیامتھ كانا تتمیما

  )٢٦ع (

 ..........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )٤٦ع (

 ..........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)٤٧ع (یسوع انھ سیكرز بھ باسمھ حسب كتابات العھد القدیم  ما الشيء الذي قال -د

 ..........................................................................................................  
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 العھد القدیم بشأن المسیح ما قالھ الرسل عن

بیسوع " البشارة المفرحة"بولس العھد القدیم لیري انھ یحتوي على  كیف استعمل الرسول -١
  ؟ )  ٤ -١: ١٧ع ١(

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

كو  ١(التي تمت في حیاة المسیح والتي قال بولیس أن العھد القدیم علم بھا  ما االمور الثالثة -٢
  ؟)  ٤ – ٣: ١٥

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

واذكر ثالثة اسباب على االقل لالیمان بانجیل المسیح حسب رأي  ،٢١-١٦: ١بط  ٢اقرأ   -٣
  .بطرس

 ..........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ، ما االشیاء التي ثبتھا المسیح بخدمتھ؟١٢- ٨:١٥رومیة  بناء على ما ورد في  -٤

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

، كم عدد انبیاء العھد القدیم الذین كتبوا عن ١٨:٣اعمال الرسل  بناء على ما ورد في  -٥
  المسیح؟

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 خدمتھ االرضیة تممھا المسیح؟ كم من النبوات عن -٦

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 الرئیسیة في العھد الجدید الشخصیة: المسیح

 ،٤- ١: ١، لوقا ١: ١، مرقس ١: ١اقرأ متى : (كتب تاریخ خدمة المسیح: اربعة اناجیل  -١
 . )٣١و  ٣٠: ٢٠یوحنا 

  ؟)  ٣٠: ٢٠یو (ھل تعنى االناجیل االربعة بذكر كل ما فعلھ یسوع  -أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)٣: ١یو  ١(بما كتبوه  كیف علم تالمیذ یسوع -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟)٣١: ٢٠یو (والتعالیم التاریخیة عن یسوع المسیح  لماذا دونت الحقائق -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟)١٦:١٥یو (نفعل  ماذا أمرنا یسوع ان -د

 ..........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)١٩: ٢٨متى (علینا ان نحمل انجیل المسیح  الى این والى من -ھـ

 ..........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)٢٠-١٩: ٢٨متى ) ماذا علینا ان نعلم -و

 ..........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 :الروایة التاریخیة العمال الروح القدس بواسطة الرسل: االعمال -٢
   یشیران الى ان لوقا كتب كال السفرین؟ ١:١و اع  ٣:١اي شیئین في لو   -أ
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...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  لحیاة من و قوة من؟ سفر االعمال ھو تكملة -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 تھم فيعضوی" -خطابات كتبت لتري الكنیسة التطبیق العملي لحیاة المسیح فیھا :الرسائل  -٣
 "جسد المسیح وامتیازاتھم ومسؤولیاتھم ومصیرھم

 .٨-٣: ٢اقرأ كولوسى 
  ؟)٦ع (كان على المؤمنین ان یفعلوا  ماذا -أ

 ..........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)  ٧ع  (كیف  -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  یحذروا؟ اي شيء كان علیھم ان -ج

...........................................................................................................  

 .١:١اقرأ رؤیا : الكتاب النبوي الوحید في العھد الجدید: الرؤیا  -٤
  ھذا السفر ھو اعالن من؟ -أ

...........................................................................................................  

  ماھدفھ؟ -ب

...........................................................................................................  

  الكاتب بھذه المعلومات؟ الذي زود یوحنا من -ج

...........................................................................................................  
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  كیف؟ -د

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)١٩-١٨: ٢٢رؤیا ( اي تحذیرات یقدم -ھـ

 ..........................................................................................................
. 

 القدیم عن المسیح المتممة في العھد الجدید نبوات العھد

  ؟)١٩:١٦صم  ١(من ھو ھذا . ................انھ یكون من نسل  )١: ١١اش (النبوة  -١

 ..........................................................................................................  

 ) ٣٣ -٣١ :١لو (تطبیقھا 

  یولد في مدینة انھ) ٢:٥مي (النبوة  -٢

........................................................................................................... 

 )  ٧ – ١ :٢لو (تطبیقھا 

  یولد المسیح من )١٤:٧اش (النبوة  -٣

...........................................................................................................  

 )٢٥-١٨:١ متى(تطبیقھا 

  كیف تكون البشارة بمولد المسیح؟ )٣:٤٠اش (النبوة  -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 .)  ٣ – ١ :٣مت (تطبیقھا 

  للمسیح؟ من جاء سابقا

........................................................................................................... 
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  ھل كان على المسیح ان یتألم و یكفر عن خطایانا؟ ) ٦-٤:٥٣اش (النبوة  -٥

........................................................................................................... 

 ) ٢١ :٥كو  ٢(تطبیقھا 

  سیدخل الى اورشلیم راكبا على ) ٩:٩زك ( النبوة -٦

........................................................................................................... 

 ) ٥ – ١ :٢١مت (تطبیقھا 

  انھ یعطى )٦١: ٦٩مز (النبوة  -٧

  .لیشرب........................... .....................ولیكأل  .......................................
 )٤٨و  ٣٤: ٢٨ مت(تطبیقھا 

  ............................................................... ال یكسر لھ .)٢٠: ٣٤مز (النبوة  -٨

 )٣٦ و ٣٣: ١٩یو (تطبیقھا 

  ماذا یفعل الناس بثیاب المسیح؟ )١٨: ٢٢مز (النبوة  -٩

...........................................................................................................  

 .)  ٣٥ : ٢٧مت (تطبیقھا 

  .............................................. ال یرى جسد یسوع)  ١٠ – ٩:  ١٦ مز(النبوة  -١٠

  .الھاویة وال تبقى نفسھ في

  .٨-٤:١٥كو  ١، ٣٣و  ٣١:٢و یؤیدھا أع ) ٢٤لو (تطبیقھا 
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 سلطان العھد القدیم : ٣الدرس   
  ٢٠ و ١٩ أعمال: اقرأ   ٢١و  ٢٠:  ١بطرس  ٢: احفظ غیبا     

  
 ُكتابھ شھادة

 .العھد القدیم أو ما یشبھھا ترد اكثر من الفي مرة في" ھكذا یقول الرب"ن عبارة إ
 :اسماؤھم اكتب بعض العبارات الموحى بھا التي دونھا الكتبة اآلتیة  -١

  )٢٣:٢صم  ٢(داود 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١١و ٥و  ١: ٨اش (اشعیاء 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٩: ١ار (ارمیا 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٤:٣   حز(حزقیال 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٨:٣  مي(میخا 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

تظھران بأن هللا كتب الوصایا العشر  ١٦: ٣٢و  ١٨: ٣١حز  أیة عبارتین لموسى في -٢
  بنفسھ؟

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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ترى ان المثال االھي للھیكل الذي بناه سلیمان ١٩: ٢٨أي ١داوود في  ایة عبارة نطق بھا -٣
  هللا؟ الء منكان بام

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 المسیح شھادة
الكالم ) "٣٠: ١٠یو (  "انا و االب واحد) "٩: ١٤یو " (رآني فقد رأى االبمن : "قال یسوع

فالمسیح اإللھ االنسان لم  مع ھذا). ٢٤: ١٤یو " (الذي تسمعونھ لیس لي بل لالب الذي ارسلني
العكس اظھرعالقتھ بھا باعتباره  ینكر و لم یستخف مرة واحدة بأسفار العھد القدیم بل على

اذكر أن العھد الجدید لم ) ٣٩: ٥یو (  "و ھي تشھد لي... فتشوا الكتب" قال المسیح. متممھا
 .الى الكتب ھي اشارات الى اسفار العھد القدیم یكتب خالل خدمة المسیح االرضیة و ان اشاراتھ

  ؟)٢٥: ٢٤لو (یؤمنوا بنبوات العھد القدیم  ماذا دعى یسوع اولئك الذین لم -١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  .)٤٤: ٢٤لو (قسم المسیح العھد القدیم  الى ایة اقسام ثالثة -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  القدیم آمن بھ المسیح و قبلھ؟ اي مقدار من العھد

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )٤٧-٤٦: ٥یو : (االیمان بھ دلیال على قال المسیح ان عدم -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  من العھد القدیم؟قسما  من في رأي المسیح كتب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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  )١٧: ١٦و لو  ١٨و  ١٧: ٥مت ( یتم بحذافیره ال كم من العھد القدیم -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟)٤:١٩مت (خلق االنسان الواردة في التكوین  ھل صدق المسیح قصة -٥

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

مت (، بأي سلطان قال المسیح ان داود كتب ١: ١١٠مزمور  لما اقتبس المسیح من -٦
   ؟)٤٦-٤١: ٢٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 :المسیح لمجاوبة ایة سلطة استخدمھا -٧
  ؟)١٠و  ٧و  ٤:٤مت (الشیطان 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟) ٤٦ – ٤٣ و ٣٣-٢٩: ٢٢مت (البشر 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟)٤١-٣٩:١٢مت (بھا المسیح  آمن" سمكة"قصة ایة   -٨

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ............................................................. لھذا قد" )٣٧: ١٨:یو: (قال المسیح  -٩

........................................................................................................... 
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ثم لخص ھنا موقف المسیح من العھد القدیم . ھذه النقطة قبل متابعتھ راجع ھذا الدرس عند -١١
  فیھ ورأیھ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 الرسل شھادة
القدیم نبویة وغیر مستقلة عن  یتضح من كتاباتھم الملھمة ان رسل المسیح اعتبروا اسفار العھد

  .سلطان المسیح و قوتھ وخدمتھ
و أع  ٢١: ١بط  ٢(ل بطرس الرسول، على كتابات العھد القدیم قو كیف حصلنا، على حد -١
  ؟)١٦: ١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟ ھل آمن بھا؟)٢٠: ٣بط  ١(حوادث العھد القدیم دونھا بطرس في  ایة حادثة تاریخیة من  -٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)١٦:٣تي  ٢(القدیم موحى بھ من هللا حسب منطق  اي مقدار من العھد  -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟)٢٦-١٧: ٣اع (كانوا ملھمین من هللا  عمن قال بطرس انھم -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 .)٢: ٣:رویة(هللا ................................................ القدیم ھو آمن بولس ان العھد -٤

  ؟)١: ١عب (قدیم العبرانیین یؤمن بشأن العھد ال ماذا كان كاتب  -٦

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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من ھم . ابات العھد القدیم من بعض اشاراتھ الى بضعة اشخاصلكت یتضح قبول یعقوب  -٧
 یعقوب؟ ھؤالء االشخاص في رسالة

 )٢١:  ٢  (...........................................................................................  

 )١١:  ٥  (...........................................................................................  

 )٢٥:  ٢  (..........................................................................................  

)١٧:  ٥ ( ...........................................................................................  

  

  )١٢:٣یو  ١(على ایمان یوحنا بالعھد القدیم ھو تصدیقھ لقصة  الكثیرة احد الدالئل  -٨

...........................................................................................................  

...........................................................................................................   

 

التكوین یشرحھا بولس العتباره ایاھا جوھریة في انجیل، المسیح  ایة قصة مدونة في سفر -٩
  ؟)  ١٤ – ١٢  :٥رو (

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 االولى شھادة الكنیسة
 :"المقدمة الكتابیة العامة"میلر في كتابھ . س. یقول ھـ

بھا و ذات  اسفار العھد القدیم التي قبل بھا الیھود والمسیح وكتبة العھد الجدید كأسفار موحى ان"
المبتدعین، اعتبرتھا  فالكنیسة، باستثناء قلة من. طة ھي نفسھا التي قبلت بھا الكنیسة االولىسل

بین اآلباء في شأن العقائد  ومھما تكن الفروقات. على نفس المستوى الرفیع من الوحي وااللھام
بالرغم من التفاوت بین شخصیاتھم  االخرى، فان جمیعھم، في مختلف انحاء األمبواطوریة،

الكبرى ولو انھم اختلفوا قلیال في بعض  ثقافاتھم، كانوا مجمعین على ھذه العقیدة الواحدةو
كلمة هللا المتجسد، تكلما في كل العھد القدیم  فقد علموا ان هللا والمسیح،. التفاصیل الصغرى

 .وان كل الكتاب المقدس نافع دوما الرشادنا وتوجیھنا بواسطة اناس مسوقین من الروح القدس،
 ."البحث كبعض العقائد بل انھا لم تعتبر موضع نقاش او جدال ھذه المسألة لم یتطرق الیھا

ویسوع المسیح ابن هللا و رسل المسیح وآباء الكنیسة االولى یقولون جمیعھم  ان كتبة العھد القدیم،
  ؟  )٦: ٤:یو ١، ٤٧:٨یو (ماذا تقول انت " ھذه ھي كلمة هللا الموحى بھا"القدیم  عن العھد
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 سلطة العھد الجدید : ٤الدرس    
  ٢٢   و ٢١أعمال : اقرأ   ٣٥:  ٢٤متى : احفظ غیبا     

 
 

 المسیح الى الرسل السلطان المعطى من
  ؟)١٥-١٢: ١٦یو (للرسل  ایة اربعة أشیاء قال المسیح ان الروح القدس یعملھا -١

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  كلھ في ذلك الوقت؟ ھل عرف الرسل الحق - أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  بعد؟ وھل عرفوه فما

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  صحة تعالیمھم مسبقا؟ ھل وافق المسیح على -ب 

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)١٦:١٥, ٢١: ٢٠، ١٨:١٧یو (للتالمیذ  اي سلطان اعطى المسیح -٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

: ٢٤، لو ٢٧-٢٦: ١٥یو (المسیح الرسل لیذھبوا ویكرزوا بانجیلھ  على اي اساس اختار -٣
  ؟)٤٨-٤٦

...........................................................................................................  

...........................................................................................................
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  )٩-٧: ١٥و كو  ٢٠- ١: ٢٦، ٦-٣:٩اع  ھو وارد في من الذي رآه بولس حسبما(

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)٣٥:٢٤متى (مشیرا الى انھ قصد ان تكتب تعالیمھ وانجیلھ فیما بعد  شيء قالھ یسوع أي  -٣

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)٢٠-١٥: ٢٦اع (لبولس  اي سلطان أعطى المسیح -١٠

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 المسیح كتب الرسل بسلطان
  االخرى؟ ماذا یدعو نفسھ في بدایة رسالة رومیة و رسائلھ :بولس - ١

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)١٢-١١: ١، غل ٢٣: ١١كو  ١(بھ  ممن قبل بولس ماكرز -أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)٣٧:١٤كو  ١(كتاباتھ في  ماذا اطلق بولس على -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)٢٠: ٥كو  ٢(وھدفھ  ماذا كان سلطان بولس -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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  عن اي موضوع كتب بولس بحسب رأي بطرس؟ :١٦-١٥: ٣بط  ٢اقرأ  -د 

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  یتحدث بولس عن خالص الرب؟ في كم رسالة من رسائلھ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  نفس المستوى بل جزءا من جمیع تعتبر كتابات بولس على

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 .االخرى

  ؟ )  ٢ – ١:  ١ عب(من الذي كلم كاتب العبرانیین بصفتھ مصدر سلطانھ  :العبرانیین كاتب - ٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ھو؟ بواسطة من تكلم 

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )١: ١یع (دعا نفسھ ) أبو المسیح ھو هللا(المسیح  اخو :یعقوب  - ٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟)٣: ١یو  ١(یثبت یوحنا وھو یكتب  في ایة شركة: یوحنا -٤

...........................................................................................................  
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...........................................................................................................  

  یوحنا؟ ماذا یعلن - أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)١: ١رؤ (سفر الرؤیا  بأیة سلطة كتب یوحنا - ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١یھ (للمسیح یدعو نفسھ في  اخ آخر :یھوذا -٥

  ...................................................  و ...................................................

 

  )١: ١بط  ١(نفسھ  یدعو :بطرس -٦

...........................................................................................................  

  ؟)١٦:١ بط ٢(عما یعلن بطرس      

...........................................................................................................  

  ؟)٢٠: ٢أف (كنیسة یسوع المسیح  على كتابات من تأسست -٧

...........................................................................................................  

  ؟)١٦: ١رو (المسیح ھو  یعلم الرسل ان انجیل -٨

...........................................................................................................  

  ؟)٦-٥:٤كو  ٢(واثقین من انھم كتبوا بصدق عن المسیح  ما الذي جعل الرسل -٨

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 عندنا الیوم موثوق بھ؟ ھل العھد الجدید الذي
بكثیر من االثباتات على الكثیر من  ثباتات على كتابات العھد الجدید ھي دوما اعظمان اال"

 ٤٠٠٠یوجد حتى االن . بالتشكیك في صحتھـا كتابات المؤلفین الكالسیكیین التي ال یحلم احد
بروس، استاذ التاریخ واالدب . ف. ف" (منھ مخطوطة یونانیة لكل العھد الجدید او الجزاء

 ؟ ) " وثائق العھد القدیم موثوق بھا ھل: "شفیلد في انكلترا الكتابي، جامعة
االصلي واالثباتات االولى الباقیة ھي صغیرة الى الحد  ان الفترة الواقعة ما بین تاریخ الكتابة"

وقد ازیل نھائیا االساس االخیر للشك في ان االسفار المقدسة قد  الذي یجعلھا لیست بذات شأن،
ویمكن اعتبار صحة اسفار العھد الجدید ونقاوتھا العامة امرا ثابتا . اتمام وصلتنا كما كتبت

البریطانیة،  فریدیریك كانیون، العالمة الكالسیكي البریطاني، رئیس األكادیمیة". نھائیة بصورة
 ."اآلثار الكتاب المقدس و علم. "رئیس مدرسة علم اآلثار البریطانیة في القدس

ان علماء الكتاب  اال. الكلمات والعبارات في العھد الجدید نعم، ھناك قراءات مختلفة لبعض
. نصف صفحة عادیة المقدس یقولون لنا انھ لو جمعت كل ھذه الفروقات معا لما زادت عن

عقائد العھد الجدید ال  ویقولون ایضا انھ لو اختیرت اسوأ القراءات على االطالق فان شیئا من
 .یتغیر

سبق ذكره یكفي القناع اي واحد منا بأن العھد  ومع ان ما. ة معجزیةلقد حفظ هللا كلمتھ لنا بطریق
  الجدید ھو كلمة هللا، 

)    ٣٧:  ١٨، ٤٧:٨، ٣: ١٦یو (یجعلك تتأكد اكثر من اي شيء اخر بأنھ كلمة هللا  فما ھو الذي
  ؟ 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 المقدس لمحات عن الكتاب : ٥الدرس   
  ٢٤   و ٢٣أعمال : اقرأ   ١٢:  ٤عبرانیین : احفظ غیبا     

 

 :عملھا أو كلیمھا معا من الشواھد الكتابیة اآلتیة اذكر ما ھي الكلمة أو
  ) الكلمات الرئیسیة إن اقتضى األمر استخدم القاموس لتعریف( 

  ١٧: ١٧یوحنا 

...........................................................................................................  

   ٣٢ – ٣١ : ٨یوحنا 

........................................................................................................... 

  ٢٣: ١بطرس ١

........................................................................................................... 

  ١٣ : ٥عبرانیین 

........................................................................................................... 

  ١٦: ٢فیلبي 

...........................................................................................................  

  ٥: ٢یوحنا ١

........................................................................................................... 

  )أشیاء خمسة( ١٢: ٤عبرانیین 

...........................................................................................................  

  ٤٨: ١٢یوحنا 

........................................................................................................... 

  ٢: ٢بطرس ١

...........................................................................................................  



 

 TalmazaOnLine.com :ة علىشارك األخبار المفرح.. انمو .. اعرف

  ١٧: ٦أفسس 

........................................................................................................... 

  ١٧: ١٠رومیة 

........................................................................................................... 

  ٣: ١٥یوحنا 

...........................................................................................................  

  

 هللا؟ ھم كلمةكیف تف
  ؟)٢١ -٢٠: ١بط  ٢(ماذا یجب ان نعرف اوال   -١

...........................................................................................................  

  بمقدرتنا الطبیعیة؟ لماذا ال نقدر ان نفھمھ

........................................................................................................... 

  ................................................................ الطبیعي ال االنسان) ١٤:٢كو ١( -٢

  ....................................................... وال یقدر .............................. عنده ألنھ

 .كلمة هللا

  ازاءھا؟ ما موقفھ

........................................................................................................... 

  یقبل على فھم الكلمة؟ كیف ینبغي على المرء ان

........................................................................................................... 

  ؟)٣:٣یوحنا (حیاة المرء قبل ان یأمل بأن یفھم  ماذا یجب ان یحدث في  -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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   ؟ )  ١٢ – ١٠:  ٢ كو ١(من ھو معلمنا   -٤

...........................................................................................................  

ا المعلم العظیم بناء على ما ورد في رومیة الجدیدة لھ نصیب في ھذ ھل من اختبر الوالدة -٥
  ؟٩:٨

........................................................................................................... 

جوابنا لذوي الثقافات العالیة الذین ینكرون الھوت المسیح و وحي  اذا، ماذا یجب ان یكون
  ائد الجوھریة االخرى في كلمة الروح القدس المكتوبة؟والعق الكتاب المقدس

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  .؟)١٤:٢كو  ١(سلطة الكتاب رغم حیازتھم درجات علمیة متعددة  لماذا ینكر بعضھم -٦

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

على المعرفة في كلیة و الحصول علیھا من الكتاب المقدس فإني أختار  یرت بین الحصولإذا خُ "
  .)األستاذ السابق المشھورة في جامعة یایل, ولیم لیون فالبس" (المقدس معرفة الكتاب
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 ١١٩مزمور  غذاء للنفس في:  ٦الدرس    
  ٢٦   و ٢٥أعمال : اقرأ  ١٠٥:  ١١٩مزمور : احفظ غیبا     

 

  ؟١١٩المزامیر كلمة هللا في اآلیات التالیة من مزمور  ماذا یدعو صاحب -١

١.........................................................................................................  

٢.........................................................................................................  

٣.........................................................................................................  

٤.........................................................................................................  

٥.........................................................................................................  

٦.........................................................................................................  

٧.........................................................................................................  

٤٣.......................................................................................................  

٧٢ ......................................................................................................  

٩١.......................................................................................................  

١٢٣.....................................................................................................  

  

  

  :و درسھا لھما عند صاحب المزامیر و عندنا النتائج االتیة إن احترام كلمة هللا  -٢

٧.........................................................................................................  

٨.........................................................................................................  

٩.........................................................................................................  
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 لمة هللا بالفعلأعمال أو موافق لصاحب المزامیر تري ما معنى محبة ك ضع قائمة بثماني -٣
 )١٦ – ١٠ (  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................   

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟)٦٣(لنا  أي رفقاء یجب ان یكون -٤

...........................................................................................................  

  ؟)٧١و  ٦٧(الظروف المعاكسة ھي لخیرنا احیانا  ما السبب في ان -٥

...........................................................................................................  

  ؟)٧٢(عندنا  اي قیمة لكلمة هللا -٦

...........................................................................................................  

  ؟)٧٣(الكلمة  اي شيء یلزمنا لتعلم -٧

...........................................................................................................  

  )٩٨(یجعالننا  معرفة الكلمة وحفظھا -٨

...........................................................................................................  

   )٩٩ ( التأمل في الكلمة یجعلنا

...........................................................................................................  

  ) ١٠٠(   اطاعة الكلمة تجعلنا

...........................................................................................................  

  ؟)  ١٣٠( ،   ) ١٠٥(  ما السبب فى ذلك

...........................................................................................................  
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  ؟ )  ١٣٣(  كیف تثبت خطواتنا  -٩

...........................................................................................................  

    ؟ )  ١٢٦(  متى یؤدبنا هللا-١٠

...........................................................................................................   

  ؟)  ١٥٨( ،  )١٣٦(عند محبي المسیح عندما ال تحفظ كلمتھ  ماذا تكون ردة الفعل -١١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟)١٦٥(بسالم عظیم  كیف یمكننا التمتع -١٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 أسالیب خاصة في دراسة الكتاب المقدس:  ٧الدرس   
  ٢٨   و ٢٧أعمال : اقرأ   ١٧ - ١٦:  ٣كولوسي : احفظ غیبا     

 

 الكتاب المقدس الموقف الصحیح لدرس
وقلب مؤمن متعطش الى الحق  استعمل الكتاب المقدس باعتبار و وقار وانتظار، بفكر مستعد

متواضع ومنكسر واثقا من ان هللا الروح  والبر واالمتالء الداخلي من الرب یسوع المسیح، بقلب
وفوق الكل ابدأ بدرس كلمة هللا راضیا بأن  .مطھرةالقدس سوف یطعمك بقوة كلمتھ االبدیة ال
سفیر المسیح تتوسل بالنیابة عنھ الى الناس لیتصالحوا  تطیع كل ما یأمر بھ ومبتھجا بعلمك انك

  .مع هللا

 لدرس الكتاب المقدس اسالیب مقترحة
نت ال ا. ادرس الترجمتین). كبیر بخط(أوال، اقتن ترجمة حدیثة للكتاب المقدس وترجمة قدیمة 

فھل تتوقع ان تعرف . وتثابر على درسھا تتوقع ان تلم بقوانین الكون الطبیعیة دون ان تنكب
  دون ان تبذل جھدا ومثابرة مماثلین؟ الكثیر عن هللا وعن غنى كلمتھ الذي ال یستقصى

 انما خطة هللا االلھیة. المقدس على عدة اسفار یشتمل الكتاب :دراسة االسفار -١
 احرص على اعتبار كل سفر. اولھ الى آخره یسوع المسیح ھي منلفداء البشر ب
 .اقرأ السفر كلھ. جزءا من كل

 .عالمة او خطا تحت اآلیة او الكلمة حسبما یكلمك هللا من خالل كلمتھ ضع  (١) 
 .ترویسا لھ ضع  (٢)
 .ضع قائمة بالشخصیات الرئیسیة بالنظر الى ھویتھم واھمیتھم  (٣)
 تحملھا حاح آیات رئیسیة للحفظ عن ظھر قلب واكتب كال منھا على بطاقةاختر من كل اص  (٤)
 .معك
 .تطالب بھا ضع قائمة بالتعالیم التي یجب ان تطیعھا والمواعید التي یجب ان  (٥)
  .القدس انتبھ الى التعالیم المتعلقة باr اآلب وهللا االبن وهللا الروح  (٦)

 
 :التالیة ھم االصحاح اجب االسئلةلكي تتمكن من ف :دراسة االصحاحات -٢
 ما ھو الموضوع الرئیسي لالصحاح؟ -أ

 ما الدرس الرئیسي؟ -ب
 .أفضل آیة؟ احفظھا غیبا ما -ج
 من الشخصیات الرئیسیة؟ -د

 اآلب؟ ویسوع المسیح؟ والروح القدس؟ ماذا یعلم عن هللا -ھـ
 ھل من مثال اقتدي بھ؟ -و
 اتجنبھ؟ ھل من خطأ -ز
 قوم بھ؟ھل من عمل ا -ح
 ھل من وعد اطالب بھ؟ -ط
 ارددھا؟ ھل من صالة -ي
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والضمان  خذ موضوعا ھاما كالنعمة والحق والصالة واالیمان: دراسة الموضوعات - ٣
الموضوع  وباستخدامك لكتاب مقدس موضوعي وفھرس ادرس.. والتبریر والتجدید والسالم الخ
ثانویة كلما  كل موضوع الى مواضیعوستجد من الضرورة قسمة . بتوسع في كل الكتاب المقدس

الصالة من الكتاب  مثال اشكال الصالة، مواعید الصالة، امثلة عن. تكاثرت مادة الموضوع
الروح القدس في الصالة  المقدس، تعالیم المسیح عن الصالة، خدمة المسیح ونحن نصلي، عمل

   .الخ

وحیاة الكثیرین من : المقدس الكتاب شخصا مذكورة اسماءھم في ٢٩٣٠ھناك  :دراسة السیر -٣
وباعتمادك على ). ١٤:١٥، رو ١١:  ١٠ كو ١(ھؤالء تشكل دراسة ملذة جدا في دراسة سیرھم 

المقدس حاول ان تجد كل آیة تشیر الى  فھرس او كتاب موضوعي او جدول االسماء في كتابك
 :التالیة ثم اجب عن االسئلة. الشخصیة التي ھي تحت الدرس

 ن عائلتھ؟ماذا تعرف ع. أ
 اي تدریب حصل علیھ في شبابھ؟. ب
 انجز خالل حیاتھ؟ ماذا. ج
 واجھھا؟ ھل كانت ثمة ازمة في حیاتھ؟ ان كان كذلك فكیف. د

 ما ھي الصفات البارزة في شخصیتھ؟. ھـ
 من الناس؟ اي تأثیر كان لھم علیھ؟ واي تأثیر كان لھ علیھم؟ من كان اصدقاؤه؟ ومن اي نوع. و
 نوعا من نمو الشخصیة؟ یاتھھل تظھر ح. ز
وخدمتھ r ومعرفتھ لكلمة هللا وجرأتھ  اي اختبار كان لھ مع هللا؟ الحظ حیاة صالتھ وایمانھ. خ

 .في الشھادة وموقفھ ازاء عبادة هللا
 ثمة اخطاء معینة واضحة في حیاتھ؟ ھل. ط
كانت طبیعتھا  یرتكب ھذه الخطیة؟ وماذا ھل ثمة خطیة بارزة في حیاتھ؟ ما الذي جعلھ. ى

 وتأثیرھا على حیاتھ فیما بعد؟
 اوالده؟ كیف كان. ن
 ھل ھو رمز للمسیح؟. ل
  بالنسبة لك؟ ھل ھناك درس في حیاة ھذا الشخص لھ اھمیتھ. م

على نفس المنوال . نظره الیوم الذي یتعلم فیھ الطفل الصغیر ان یأكل لوحده ھو یوم عظیم في"
یوم الى الموارد االساسیة للحق  یكون لنفسھ عادة الذھاب كلتبدأ حیاة المؤمن حیاة جدیدة حین 

 ."الروحي من اجل تغدیة نفسھ
 ."كمسافر یسعى للحصول على معرفة اختباریة دقیقة لبالد جدیدة ادرس الكتاب المقدس"
الواسعة واھبط الى ودیانھ، وتسلق جبال رؤاه، واتبع جداول الھامھ، وادخل  مر على حقول حقھ"

 ."اداتھ، وتفقد صاالت عرضھ المدھشةارش قاعات
". نظر روحي وعن نظرة ضیقة للحق الكتابي تذكر ان اخطاء عقائدیة كثیرة نجمت عن ضعف"

  )قوة هللا تضلون اذ ال تعرفون الكتب وال: (قال المخلص
او كما ینزل الغطاس  ادرس الكلمة كما یبحث عامل المناجم عن الذھب. اسع لتفھم اعماق هللا"

 ."عماق البحر وراء الآللىءالى ا
یجب الخروج بھا الى النور بالجھد . توجد على السطح الخارجي معظم الحقائق الكبرى ال"

 .المقدس المشوھد كتاب طومسون" والصبر
 .ھدف ,و صالة, و ورقة, تذكر ان تدرس الكتاب المقدس دائما ومعك قلم



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

 سلسلة الدروس الكتابية التطبيقية

 

  1الدرس 
 الطاعة وامتياز إرادة هللا

 
 2الدرس 

 الطاعة والطهارة الشخصية
 

  3لدرس ا
 الطاعة وامتياز االمان

 
 4الدرس 

 الطاعة والخوف من حكم الناس
 

 5الدرس 
 الطاعة واللسان

 6الخطوة
 المسيحي و الطاعة

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
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 المسیحي و الطاعة:  ٦الخطوة

 الطاعة وامتیاز إرادة هللا:  ١الدرس 
   الطاعة والطھارة الشخصیة:  ٢الدرس 
   الطاعة وامتیاز االمان :  ٣الدرس 
 الطاعة والخوف من حكم الناس :  ٤الدرس 
  الطاعة واللسان:  ٥الدرس 

  

 المطیع المؤمن

یوحنا بالكرمة والمؤمنین باألغصان االصحاح الخامس عشر من إنجیل  یشبھ یسوع نفسھ في
. كما أن الغصن ال یقدرأن یأتي بثمر من ذاتھ إن لم یثبت في الكرمة. وأنا فیكم اثبتوا في: "فیقول
 فالمؤمن المطیع الذي. والثبات ھو الطاعة). ٤: ١٥یوحنا " (انتم أیضا إن لم تثبتوا في كذلك

 .یثبت في المسیح فیحمل الثمر الكثیر لمجده

 )٦: ٢یوحنا " (ینبغي أنھ كما سلك ھكذا یسلك ھو أیضا قال إنھ ثابت فیھ،من "

 )٢١: ١٤یوحنا " (یحفظھا فھو الذي یحبني الذي عنده وصایاي و"

إن سلم نفسھ للرب یسوع المسیح تسلیما . أن یفعلھ هللا لشخص واحد لم یر العالم ما یمكن"
" أرید أن أكون ھذا الشخص: "ي، فقالالعبارة التي تحدت دوایت مود كانت ھذه ھي -"كامال

 .الى جموع لم یستطع أن یصل الیھا أحد قبلھ فاستخدمھ هللا لیصل
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  الطاعة و امتیاز إرادة هللا:  ١الدرس    
 ٢و  ١ رومیة أصحاحي : اقرأ ٢١:  ١٤یوحنا  :احفظ غیبا     

 
الذي عنده وصایاي ویحفظھا : "فقد قال المسیح. لطاعةللمسیح ھو ا االمتحان الصادق لمحبتنا

 )٢١: ١٤یوحنا " (والذي یحبني یحبھ أبي، وأنا أحبھ و أظھر لھ ذاتي .فھو الذي یحبني
قوانین طبیعیة تسیطر على حیاتنا الجسدیة، ھناك قوانین روحیة تسیطر على  وكما أن ھناك

 وقد قال المسیح إنھ جاء. یع ھذه القوانینونحن نتمتع بالحریة بمقدار ما نط. الروحیة حیاتنا
التي  ولكن الشیطان یجربنا لنكسر القوانین الروحیة). ١٠: ١٠یوحنا (لتكون لنا حیاة أفضل 

جبارة إال أنھ عاجز  وبالرغم من أن لھ قوة. فھو عدو النفس االنسانیة. تثبتھا كلمة هللا في قلوبنا
 .نطیعھ  و أردنا أنعن ھزیمتنا لو أننا سلمنا أنفسنا تماما }

  

التي یمارسھا،  لكي ینجح الریاضي یجب أن یخضع لبعض األنظمة والقوانین الخاصة بالریاضة
أرادوا أن یحققوا ألنفسھم  إلخ، إن ھم.. كذلك بالنسبة لألطباء والمحامین والمعلمین والفالحین

لم یكن مطیعا للرب یسوع  المثمرة إن فكیف یتوقع المسیحي أن تكون لھ الشھادة الفعالة. نجاحا
 .) ١٧- ١٥ ،٦: ٢یوحنا  ١(المسیح ولكلمتھ؟ 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

ولكن ماذا ! ثقتھم الكاملة في هللا خوفا من أن یطلب منھم تغییر خططھم یتردد البعض في وضع
طلب ھذا التغییر؟ ألیس من المنطقي أن خالقنا یعرف الھدف الذي من أجلھ خلقنا  یحدث لو أنھ

 أفلیس منطقیا أن نثق أن مما نعرف نحن؟ وما دامت محبتھ لنا عظیمة حتى أنھ مات عنا، اكثر
 .إن الطاعة ھي أفضل اختبار لمحبتنا للمسیح). ٣٢: ٨رومیة (طریقھ ھو األفضل؟ 

 ، وھي قصة تجدید شاول الطرسوسي الذي أصبح بولس٢٢-١: ٩اقرأ بعنایة أعمال  -١
 .الرسول

من  ھذه اآلیات واآلن اكتب على ورقة منفصلة تفصیال لكل ما حدث في -تخیل أنك حنانیا -٢
مشاعرك عندما دعاك  سجل: مثال. استخدم خیالك. وجھة نظر حنانیا، مستخدما ضمیر المتكلم

.. ؟"األخ شاول"بلقب  "مضطھد الكنیسة"ھل كان صعبا علیك أن تدعو . هللا لتذھب الى شاول
 .الخ

 .إحدى الحوادث البارزة في التاریخ كنت أسكن في دمشق عندما حدثت: "اقتراح لطریقة الكتابة
الذي وقع على المسیحیین في ذلك الوقت،  إني أذكر كیف كنا خائفین بسبب االضطھاد العظیم

كان في ذلك الوقت في طریقھ لیلقي القبض  وقد. بقیادة شخص كنا نخافھ كلنا، اسمھ شاول
  ................................................................................................." ...علینا

اكتب بضمیر المتكلم، وسجل . ما یعلمھ لك ھذا االصحاح عن الطاعة على نفس الورقة اكتب -٣
إن ما تكتبھ ھو بینك وبین هللا وحدكما، وال داعي ألن یراه . في حیاتك نقط الضعف أو العصیان

 أي شخص آخر
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 الطاعة و الطھارة الشخصیة:  ٢الدرس    
 ٤و  ٣ رومیة أصحاحي : اقرأ ١٨:  ٦كورنثوس ١ :حفظ غیباا     

 

 :وھدف ھذا الدرس ھو. ھامة؟ ھي أكثر نواحي حیاتنا تعرضا للتجربة عالقتنا بالجنس اآلخر
 .النجاسة تبدأ بالفكر، وأن هللا یمكن أن یعطینا االنتصار بروحھ القدوس أن نبین ان -١
 س یعطي نظرة سلیمة لموضوع الجنس، فھو یعلمنا أن العالقةنبین أن الكتاب المقد أن -٢

الزواج  الجنسیة یمكن أن نكون مصدر متعة وبركة إذا انحصرت في مكانھا الالئق بھا الذي ھو
یمكن أن تكون  :و الكتاب المقدس یال یصور الجنس كخطیة أو قذارة أو مكروھا، ولكنھ كالنار

استعمال الجنس یمكن أن  ثة إن ساء استعمالھا؟ و إساءةمفیدة جدا لالنسان، أو تكون سبب كار
 .تدمر حیاة االنسان

في ھذه الناحیة كما یفعل في كل النواحي األخرى، فال  أن نبین أن هللا بنعمتھ یغفر ویطھر -٣
 .لھا داعي ألن نحمل عقدة ذنب ال مبرر

تكون ھناك  على، فالأن نبین أنھ في معامالتنا مع الجنس اآلخر یجب أن نعطي المثل األ -٤
 .فرصة للشك في شھادتنا للمسیح

 الفكر طھارة

  )٢٨-٢٧: ٥متى (االفكار النجسة؟  ماذا یقول المسیح عن -١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٨: ٤فیلبي (التي یجب أن تفكر فیھا؟  اعط قائمة باألشیاء -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٧: ٨رومیة (البشري أن یفكر في ھذه األمور؟  لماذا یرفض العقل -أ -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٦: ٥غالطیة (على األفكار الشریرة؟  كیف یمكن أن تنتصر -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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  )١٤: ١٣رومیة (أیضا لنتغلب على األفكار النجسة؟  ماذا یجب أن نفعل -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

التجربة في الفكر مثل الخطیة، فإن األفكار الشریرة تمر في عقولنا، ولكن  لیست :مالحظة
 إنك ال تقدر أن تمنع: "ولقد قال أحدھم لیوضح ھذه الفكرة. علیھا ھو الذي یلد الخطیة زالتركی

 ."الطیور من التحلیق فوق رأسك، لكنك یمكن أن تمنعھا من أن تعشعش فیھا

 :اآلخر الطھارة و الجنس

  )٤:١٣عبرانیین (المقدس عن العالقة الجنسیة في موضعھا السلیم  ماذا یقول الكتاب -٥

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٨:٦كورنثوس  ١(ربة النجاسة؟المسیحي عندما تھاجمھ تج ماذا یجب أن یفعلھ -٦

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٣: ١٠كورنثوس  ١(یمكن ان تعرفھا إذا ھاجمتك التجربة  الثة أشیاءاذكر ث  -٧

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 :كتابة التحذیرات التالیة ضد النجاسة في كلماتك الخاصة أعد -٨
  ٢٦: ٦أمثال  -أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   ٣٢ :٦أمثال  -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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   ٣ :٤تسالونیكي  ١ -خ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )٣٠: ٣١أمثال (حیاة الفتاة؟  ما ھي أھم صفة في -٩

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 :والغفران الطھارة

 :أعد كتابة االیات التالیة التى تتحدث عن غفران هللا في كلماتك الخاصة -١٠
   ١٢ :١٠٣مزمور  -ت

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   ٢٥ :٤٣اشعیاء  -ث

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ٢ ،١: ٢یوحنا  ١ -خ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )٩: ١یوحنا  ١(لنحصل على غفران هللا؟  ماذا یجب أن نفعل -١١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 :المسیحي الطھارة والسلوك

  )٢١: ١٤رومیة (نتبعھ بخصوص المواضیع المشكوك فیھا؟  ما ھو المبدا الذي -١٢

 ..........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )٣١: ١٠كورنثوس  ١(األخرى التى ترشدنا في سلوكنا؟  ما ھي المبادىء -١٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ترید ان تجدھا في من تحب ان تتزوجھ؟ ما ھي الصفات التي  -١٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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  الطاعة و امتیاز األمان:  ٣الدرس    
 ٦و  ٥ رومیة أصحاحي : اقرأ ٣٣:  ٦متى  :احفظ غیبا     

 
وعن الحیاة الفضلى عن طریق المال والممتلكات والزواج والعمل،  یبحث الكثیرون عن األمان

فلماذا تضع قلبك  -إال في العالقة الصحیحة مع هللا القادر على كل شيء إال أن االمان ال یوجد
) ١٠: ٥٠مزمور (لھ البھائم على ألوف الجبال . الك العالمالمعطي؟ ھو وحده م على العطیة دون

ال أمان في الخطة التي ال تضع هللا كرب وكسید ). ١٩: ٤فیلبي (یمأل كل احتیاج  و ھو وحده
  .حیاتنا وكل ممتلكاتنا على كل

 ٣٤-١٣: ١٢اقرأ مثل الغني الغبي في لوقا  -١
  ة من حیاتھ؟ما ھو اھتمام الغني بالنواحي الروحی ١٣ في عدد -أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ذا، لماذا تعتقد أنھ یرفض بعض طلباتنا؟نور ھ في -رفض المسیح طلبھ -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  غبیا لماذا دعي الغني -ج

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  یرتكبون نفس الخطأ الذي ارتكبھ الغني؟ عض منھل نعرف الیوم ب -د

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  الثالثة التي قالھا المسیح الظھار عدم جدوى القلق على األمور المادیة؟ ما ھي االمثلة -ھـ

  )٢٨ -  ٢٤ أعد اد( 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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  )٣٠عدد (للمسیحي عندما یواجھ احتیاج ما؟  ما ھي أعظم تعزیة -و

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 ١٩ – ١١ :٤اقرأ فیلبي  -٢
  )١٢، ١١أعداد (ماذا عمل بولس عندما احتاج إلى مال؟  -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

   كم یجب أن تقھر على ظروفك لتكون سعیدا؟ ١٢ ،١١في نور العددین  -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )١٣عدد (نفسھ لیواجھ الظروف المعاكسة، أو ھو وجدھا في یسوع؟  ھل وجد بولس قوة في -ح

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  لضرورة جمیع رغباتنا؟وعد هللا أن یسدد جمیع احتیاجاتنا، ولیس با لماذا ١٩ادرس عدد  -خ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   )١٧: ٦تیموثاوس  ١(ألغنیاء منھما ما ھما؟ ا شیئان حذر بولس -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٨: ٦تیموثاوس  ١(یفعلوا؟  ماذا نصحھم أن  -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  



 

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

   ٩: ٨كو رنثوس  ٢اكتب ما فعلھ المسیح ألجلنا كما ھو وارد في  ماتك الخاصةلفي ك  -٥

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

المسیح ألجلنا یجب أن نكون مستعدین للبذل من مالنا لخدمتھ؟ و عندما  بسب كل ما عملھ -٦
  )٧:٩كورنثوس  ٢(ماذا یجب أن یكون موقفنا؟  نعطي لخدمتھ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

لماذا تكون فرحا مع أنك تضحي في " كل"والحظ تكرار كلمة  ،٨: ٩كورنثوس  ٢اقرأ  -٧
  هللا؟ العطاء لعمل

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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 و الخوف من حكم الناس الطاعة:  ٤الدرس    
 ٨ و ٧رومیة  : اقرأ ٢٦:  ٩لوقا  :احفظ غیبا     

 
ولو خفنا من كالم الناس فان الشیطان . جانب المسیح وسط أصدقائھ یقف المؤمن المخلص إلى

ولكن إن أطعنا ارشاد روح هللا فسنربح الكثیرین ! ویحطم شھادتنا للمسیح یستغل الفرصة دائما
 األمرین ترید؟ فأي. یحللمس

 :بدقة ٧٥-٥٧: ٢٦اقرأ متى  -١
قلبھ، ولكنھ عندما جاء وقت االعتراف بھ جھارا كتابع لھ،  عرف بطرس المسیح وأحبھ من -أ

  )٥٨ آیة(ماذا فعل؟ 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  المسیح بقلوبنا، أم یجب أن نأخذ موقفا شجاع ونعلن ذلك؟ ھل یكفي أن نحب -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 :المسیح وبطرس الحظ الفرق بین -ج
  )٥٩عدد (من اتھم المسیح؟  (١)

...........................................................................................................  

  ) ٦٩،٧١ عدد(من اتھم بطرس؟  (٢) 

...........................................................................................................  

  متھمیھ؟ كیف جاوب المسیح على (١) 

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )٧٤ -٧١عدد ( كیف جاوبھم بطرس؟ (٢)

...........................................................................................................  

...........................................................................................................   
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  )٦٨، ٦٧أعداد(الحق؟ ألنھ قال ماذا حدث للمسیح (١)

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٧٥عدد (كذب؟  ماذا حدث لبطرس ألنھ (٢)

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

و . ألمراض النفسیة والعرجالمسیح ال تناسب إال الضعفاء الجبناء ذوي ا قال البعض ان تعالیم -د
مثال المسیح ھنا كیف تقیم مثل ھذا الكالم؟ ھل الجبان ھو الذي یعترف بالمسیح، أو  إذ تنظر الى

  ھو الذي ینكره كما فعل بطرس؟ ھل

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

اذھبن وقلن لتالمیذه " ٧: ١٦األموات قال المالك للنسوة في مرقس  بعد قیامة المسیح من -٢
ل تظن أن المسیح رأى لماذا اختار المالك اسم بطرس بالذات؟ ھ". إلى الجلیل أنھ یسبقكم.... و

الضال كان یحتاج لتشجیع، فأراد أن یعرف بطرس أنھ ال یزال یحبھ، وأنھ یحتفظ لھ  أن تلمیذه
  عنده؟ بمكان

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  یستعیدك الى الطریق الصحیح حتى لو أخطأت ضده و أنكرتھ؟ ھل یمكن للمسیح ان -٣

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

من الذي وقف وسط التالمیذ یدافع  -وفي یوم الخمسین -انكار بطرس بعد أقل من شھرین من -٤
  ؟)١٤، ١٣: ٢أعمال (المسیحي أمام قوم یستھزئون؟  بشجاعة عن االیمان

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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  )٣٦: ٢أعمال (شجاعة؟  ماذا قال لھم بكل -٥

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٤٢- ٣٧: ٢اعمال  ( وماذا كانت النتیجة؟ -٦

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٨: ٤، ٨: ١اعمال (في حیاة بطرس؟  التغیر الجذري ما الذي أحدث ھذا -٧

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  لنا الشجاعة االدبیة، ام االمتالء من الروح القدس؟ ھما أھم أن تكونأی -٨

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ٢٥: ٢٩اكتب كلمات امثال  فى كلماتك الخاصة -٩

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  بمواقفك الراھنة؟ ٣٢  :١٠ما ھي عالقة متى  -١٠

...........................................................................................................  

.........................................................................................................  

  

  

  



 

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

  الطاعة و اللسان:  ٥الدرس    
  ١٠ و ٩رومیة  : اقرأ ٢:  ٣یعقوب  :احفظ غیبا     

 
ولو كنا ندرس الكتاب المقدس بأمانة، ونحضر االجتماعات الدینیة  حتى -١٣-١: ٣اقرأ یعقوب 

 :ا واحدا یمیز المسیحي الناضجمعارفنا عن المسیح، إال أن شیئ بانتظام، ونحدث
  ) ٢عدد(ما ھو؟  -أ

...........................................................................................................  

  )٥، ٤اعداد (الشریر دفة سفینة تالفة؟  كیف یشبھ اللسان -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٥عدد (تسبب حریقا في غابة؟  ما حجم الشرارة التي -ج

...........................................................................................................  

  تحدثھ كلمات قلیلة من مسك السیرة؟ ما مقدار األذى الذي -د

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  :التي تدینھا اآلیات التالیة اذكر خطایا اللسان  -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

   ١٩ – ١٦  :٦امثال  -أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   ١٣ :١١أمثال  -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 



 

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

   ١ :١٥أمثال  -ج

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   ٩  :١٧أمثال  -ذ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   ٢  : ٢٧أمثال -ر

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  تشمل ھذه النكت البذیئة والكالم القذر واللغة القبیحة؟ ھل -٢٩: ٤فسس اقرأ ا -٣

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ٣٦ – ٣٣  :١٢اقرأ متى   -٤
  )٣٦عدد (عن أي شيء سیعطي الناس حسابا؟  -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟٣٣یعطیھ المسیح في عدد  ما ھو التشبیھ الذي -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟ ٣٥،  ٣٤ كي یطبق ھذا في عددي -ج

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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  الشریر؟ ما ھو مصدر اللسان -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 

  )١٦: ٥غالطیة (للمؤمن؟  ما ھو الحل الوحید  -٥

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

  الطاعة غیر المخلصة:  ٦الدرس    
  ١٣ - ١١رومیة  : اقرأ ٢٣:  ٣كولوسي  :احفظ غیبا     

 
، ولكن لیس بقلب وعمل المستقیم في عیني الرب: "الملك أمصیا قیل في كلمة قصیرة لتأبین

وھذا یعني أن الطاعة تتطلب اإلتجاه الفكري، ولیس مجرد  ) ٢:  ٢٥ أخبار أیام ٢" (كامل
  .الخارجیة المظاھر

 
 ١١: ٥-٣٢: ٤اقرأ اعمال  -١
مشتركة بین الجمیع، األمر الذي لم یتكرر بنجاح في أي  كانت ممتلكات المؤمنین في أورشلیم -أ

أورشلیم ما یملكھ في صندوق مشترك كانوا یأخذون منھ  فيمجتمع آخر، فقد وضع كل مؤمن 
فما ھو الذي جعلھم یقدمون ممتلكاتھم الشخصیة بھذا الشكل؟  .لسد احتیاجات جماعة المؤمنین

  )٣٢: ٤اعمال (

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

الكنیسة الیوم تشبھ مطعما یجتمع فیھ الناس لوقت قلیل، یجلسون معا في  قال أحد المؤلفین إن -ب
عرف أحد شیئا عن اآلخر أصحیح؟ یفترقون دون أن یھتم أحد منھم باآلخر وال ی غرفة واحدة، ثم

  الشبھ بین الشركة في كنیستنا الیوم وشركة مؤمني كنیسة أورشلیم؟ ما وجھ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

أرضھ، التي كانت غالبا غالیة الثمن، أعطى الثمن للكنیسة، ال بد أن بعض  عندما باع برنابا -ج
  ماذا كان أثر عطاء برنابا على حنانیا وسفیرة؟. مدحوا والءه للكنیسة المسیحیین

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  وسفیرة لیبیعا ملكھما لیعطیا الكنیسة؟ ما الذي دفع حنانیا -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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  عن دافع برنابا؟ كیف اختلف دافعھما -ه 

...........................................................................................................  

الكتاب، وننادي بالمسیح لالخرین ونحضر االجتماعات الدینیة بدوافع  ھل یمكن أن ندرسھ -و
  نكون نرتكب خطیة، بینما نظن أننا نرضي هللا؟ غیر سلیمة، وبذلك

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

اذا تندھش لو وجدنا فلم, الجدید القویة ضمت مرائین في صفوفھا إذا كانت كنیسة العھد -ز
  الیوم؟ مرائین في صفوف الكنیسة

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )٦: ٧مرقس (رآه المسیح في أھل زمانھ؟  ماذا كان العیب الذي -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  باتجاھاتنا الفكریة كما یھتم بأعمالنا الظاھرة؟ لماذا یھتم هللا -٣

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  .وفي كلماتك الخاصة لخص معنى ھذه االیات الثالث -٣ - ١ :١٣كورنثوس  ١اقرأ   -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ما العالقة في رایك بین المحبة والطاعة المخلصة؟ بناء على ھذه االیات -٥

...........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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 مراجعـــــة : ٧الدرس    
  ١٦ - ١٤رومیة  : اقرأ  ٢٠ و ١٩:  ٦كورنثوس ١ :احفظ غیبا     

 

  مسیحیة وما تتضمنھاشرح معنى الطاعة ال في مائة كلمة او اكثر

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

...........................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

س الكتابية التطبيقيةسلسلة الدرو  

 

 1الدرس 
 لماذا أشهد؟

 
 2الدرس 

 المسيح يعطي نموذجا للشهادة
 

 3الدرس 
 صفات مطلوبة للشهادة

 
 4الدرس 

 الشهادة وكلمة هللا 
 

 5الدرس 
 الشهادة والصالة

 
 6الدرس 

 الشهادة والروح القدس
 

 7الدرس 
 الشهادة واالختبار الشخصي 

 

 2 الدرس

  المسيح يسوع شخصية

 

 7 الخطوة

 المسيحي و الشهادة

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
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 المسیحي و الشھادة:  ٧الخطوة 

 لماذا أشھد؟ :  ١الدرس 
 المسیح یعطي نموذجا للشھادة:  ٢الدرس 
 صفات مطلوبة للشھادة:  ٣الدرس 
 الشھادة وكلمة هللا :  ٤الدرس 
 الشھادة والصالة :  ٥الدرس 
 الشھادة والروح القدس :  ٦الدرس 
  الشھادة واالختبار الشخصي :  ٧الدرس 

 شاھد المسیحي

للعالم الیوم أن الحیاة المكرسة للمسیح لیست ضربا من ضروب الملل  لو استطعنا أن نظھر
مغامرة مثیرة یمكن أن تعرفھا النفس البشریة، لوجدنا أن الواقفین خارج  والضجر بل ھي أعظم

الناظرین بازدراء نحو المسیح، یسرعون لیقدموا لھ الوالء ولتوقعنا اعظم نھضة منذ  الكنیسة،
  )ستیوارت الواعظ والالھوتي االسكتلندي. الدكتور جیمس س!! (الخمسین یوم

 :أساسیة لجذب اآلخرین للمسیح وھناك سبع قواعد

 .المسیح معرفة شخصیة یجب أن تكون قد عرفت -١
 .یجب أن تعترف للرب بكل خطیة في حیاتك -٢
 .تمتلىء من الروح القدس یجب أن -٣
 .یجب أن تكون مستعدا لتشھد -٤
 .ھم في احتیاج للمسیح یجب ان تذھب الى من -٥
 .یجب أن تتحدث عن المسیح -٦
 .النتائج یجب أن تتوقع -٧

 :الشھادة أمور تساعدك في

 .بعیدا عن المسیح، مھما كانت رتبتھ أو مقامھ الیوجد شخص كامل -١
قتنا لذاتك، ولن اللھم، لقد خل: "هللا، كما قال القدیس اغسطینوس كل انسان في واقعھ جائع الى  -٢

 ." اذا استراحت فیك تجد نفوسنا راحة اال
 .الموضوع بطریقة صائبة ان البرھان على ألوھیة المسیح واضح ومقنع لو أننا فھمنا -٣
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  لماذا أشھد؟:  ١الدرس    

 ٢و  ١ غالطیة أصحاحي : اقرأ  ١٥ و ١٤:  ٥كورنثوس  ٢ :احفظ غیبا     
 
 

أن دیانة االنسان تخصھ ھو وحده، فھي لیست موضوع مناقشة مع  أعتقد: "صدیق لك قد یقول
أنا ال أحب الناس المتعصبین المتزمتین الذین یحاولون ارغام " :وقد یقول آخر". اآلخرین

 ."أفكارھم الدینیة اآلخرین على قبول
و ھدف ھذا الدرس ھو . و ذكائھ و أول الصدیقین یمتدح نفسھ لحسن ذوقھ، و الثاني یتباھى بعقلھ

 .أن نناقش بصراحة لماذا یجب أن تشھد
  )٤٥: ١٠، مرقس  ١٠: ١٩لوقا (المسیح عن سبب مجیئھ الى العالم؟  ماذا قال -١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  في حیاتك؟ ما ھو اعظم شيء حدث -٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  أن تعملھ في اآلخرین؟ ما ھو اعظم عمل یمكن -٣

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )١٩: ٤متى (اتباع المسیح، فماذا یعدنا یسوع؟  ان كنا أمناء في -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟١٩، ١ ٨:٢٨، متى ١٥: ١٦نفعل في مرقس  ماذا أمرنا المسیح أن -٥

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   بماذا دعانا هللا؟ ٢٠: ٥كورنثوس  ٢حسب  -٦
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...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 ) شرح وجھة نظر رئیس دولتھ في بلد أجني السفیر شخص یعمل على( 

   یعرفونھ شخصیا؟للمسیح، ما ھي الرسالة الواجبة التي تقدمھا لمن ال كسفیر أو ممثل -٧

  )٢٠ :٥كورنثوس  ٢( 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

   ٣٣-٣١، ٢٧-٢٤: ٢٠وردت في أعمال  لخص شھادة بولس كما -٨

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ١٥ ،١٤:٥كورنثوس  ٢في  -٩

  لیشھد؟ ما الذي دعا بولس -أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  جرى نتیجة شھادتھ؟ ما ھو التغییر الذي -ب

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟٢٦: ٩الشخص الذي یستحي بھ، في لوقا  ماذا یقول المسیح عن -١٠

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟٢: ١٠٧مزمور ماذا یطلب منا -١١
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.......................................................................................................... 

 للشھادة المسیح یعطي نموذجا : ٢الدرس    
 ٤و   ٣ غالطیة أصحاحي : اقرأ ٣٥:  ٤یوحنا  :احفظ غیبا     

 
 

انجیل یوحنا یعطینا المسیح نموذجا للشھادة الفعالة عندما كلم المرأة  في األصحاح الرابع من
 حاول أن تضیف أسئلة الى االسئلة. القصة بتدقیق لتكتشف طرقا جدیدة للشھادة اقرأ. السامریة

 :التالیة
 ٤٢-١: ٤اقرأ یوحنا 

 )٩-٦أعداد (استخدمھ المسیح لیخلق فرصة للشھادة؟  یومي العادي الذيما ھو العمل ال -١

 ..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 المحادثة مع شخص عن موضوع یھمھ؟ ما الفائدة من بدء -٢

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 .الطبیعیة لتشھد للمسیح أذكر بعض المجاالت -٣

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

كیف تغیرت استجابتھا ) ١٢، ١١، ٩أعداد (أوال لحدیث المسیح معھا؟  كیف استجابت المرأة -٤
 ذلك؟ بعد

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 )١٨-١٦أعداد(فأظھر قوتھ االلھیة؟  ما الذي قالھ المسیح -٥

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  هللا؟ من ھو -٦

..........................................................................................................  



 

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

...........................................................................................................  

 لھ؟ كیف یجب أن نعبده ونسجد

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 السامریة تفتش؟ عالم كانت المرأة -٧

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 أن یفعل؟ ماذا انتظرت من المسیح

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 نفسھ؟ ماذا قال المسیح عن -٨

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 شھادة المسیح للسامریة؟ ماذا كانت نتیجة -٩

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 الذین شھدت لھم؟ كیف استجاب الناس -١٠

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 .اكتب تحلیال لطریقة شھادة المسیح للسامریة، في نحو خمسین كلمة في كلماتك الخاصة -١١

..........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
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 صفات مطلوبة للشھادة : ٣الدرس    
 ٦و  ٥  أصحاحي یةغالط : اقرأ ١٩:  ٤متى  :احفظ غیبا     

 

والذي یدرس األصحاح الثامن من سفر . یكون شاھدا فعاال للمسیح یشتاق كل مسیحي حقیقي أن
اطلب من الروح القدس أن یجعل ھذه الصفات أمرا . مطلوبة في الذي یشھد االعمال یجد صفات

 .حیاتك واقعا في

  ٣٩ – ٢٥ :٨اقرأ اعمال 

  السبب الذي دعا هللا أن یكلف فیلبس بھذه الخدمة الخاصة؟ ام ٢٦، ٢٥من العددین  -١

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  ؟)٢٧عدد ( الى من شھد فیلبس؟ -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

   )٢٩عدد (أن یرافق المركبة؟  من الذي طلب من فیلبس -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  الروح بذات الطریقة الیوم؟ ھل یقودنا

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )٣٠عدد (إستجابة فیلبس؟  أي كلمتین تصفان  -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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  ؟٣٠للخصي في عدد  كیف تصف مفاتحة فیلبس -٥ 

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   لماذا؟ ھل كان الخصي جاھزا؟ -٦

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  استجابتھ؟ ماذا كانت

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   )٣٣، ٣٢، ٢٨أعداد (الذي كان الخصي یقرأه؟  ھو الفصل الكتابيما  -٧

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  اآلیات؟ الى من كانت تشیر

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  فیلبس؟ ماذا كانت رسالة -٨

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

أعط الشاھد المناسب لكل . صفات في فیلبس، جعلت شھادتھ فعالة لى االقل ثمانيھناك ع -٩
 :صفة منھا

  هللا معرفة كلمة *

...........................................................................................................  
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........................................................................................................... 

  الشجاعة *

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  الحنان *

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  التواضع *

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  الطاعة *

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  هللا الحساسیة الرشاد *

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  اللباقة *

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  الغیرة ·

........................................................................................................... 
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 الشھادة و كلمة هللا : ٤الدرس    
 ٢و  ١أفسس أصحاحي  : اقرأ ١٥:  ٣بطرس ١ :احفظ غیبا     

 
وبقوتھ خاطب بطرس جماعة من الناس كانت قد ھتفت قبل خمسین یوما  بسلطان الروح القدس

ولعل الجالسین في ). ٢٥: ٢٧متى " (نا وعلى أوالدنادمھ علی! اصلبھ" :ضد المسیح قائلة
، ٧٣: ٢٦متى (كانوا قد سمعوا بطرس یلعن و یحلف أنھ ال یعرف المسیح  الصفوف االولى

والمقصود بھذا الدرس ھو . التي استعان بھا بطرس في حدیثھ فكانت كلمة هللا أما المراجع). ٧٤
  .اأھمیة كلمة هللا في الشھادة، ونتائجھ أن یوضح

 :الثاني اقرأ أعمال الرسل االصحاح
وحسب ما ذكرناه . ٢أعمال  لماذا كان بطرس اكثر التالمیذ كفاءة لیشھد للمسیح كما جاء في -١

  في مطلع ھذا الدرس؟

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  لخا..من كتابات داود و یوئیل ظة بطرس مقتبسا من الكتاب القدس،موع ما مقدار ما ورد في -٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 :القدس في ما كان یحدث ما ھو دور الروح -٣

  )٢٦ :١٤یوحنا (في بطرس؟  -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ) ١١ –٨ : ١٦ا یوحن(في السامعین؟  -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٣٧، ٣٦، ٢٣آیات (لیبكتھم على خطایاھم؟  ماذا قال بطرس -٤

...........................................................................................................  
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........................................................................................................... 

  )٣٩، ٣٨، ٣٥، ٣٤، ٢٤آیات (التي قالھا بطرس عن هللا؟  ما ھي االمور العظیمة -٥ 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  الیوم؟ كم شخصا آمن ذلك -٦

...........................................................................................................  

  قبل العظة وبعدھا اذكر مشاعر السامعین -٧

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  من المسیحي الشاھد؟ أیة دوافع توجد الغضب -٨

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   )١٢: ٤عبرانیین (المؤمن عندما یسمع الكلمة االلھیة؟  ماذا یجري داخل غیر -٩

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 )سندرس في الدرس السادس اكثر عن عمل الروح القدس في الشھادة( 

  لقب الكتاب المقدس؟ لماذا؟ ما ھو ١٧:٦في أفسس  -١٠

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  كلماتك الخاصة فى ١١:٥٥لخص اشعیاء   -١١

...........................................................................................................  
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........................................................................................................... 

  ؟كیف ترى أھمیة حفظ آیات كتابیة من معلومات الدرس، -١٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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  الشھادة و الصالة : ٥لدرس ا   
 ٤و  ٣أفسس أصحاحي  : اقرأ ٣١:  ٤أعمال  :احفظ غیبا     

 
واآلن یا رب أنظر الى"

ا یتكلمون الذي كانوا مجتمعین فیھ، وامتأل الجمیع من الروح القدس، وكانو صلوا تزعزع المكان
 )٣١، ٢٩: ٤أعمال " (بمجاھرة بكالم هللا

للمسیح، ولعل السبب اننا نتبع طرقا خاطئة  مرات كثیرة ال نجد ثمرا من محاولتنا قیادة الناس
و لو اتبعنا ھذه . اوال عن الناس، ثم نكلم الناس عن هللا الترتیب االلھي ھو أن نكلم هللا. للشھادة

. بح الناس للمسیح في مخدع صالتنا والخدمة ھي جمع تلك الثمارنر الصیغة لوجدنا ثمرا، فنحن
  .ھو أن یبان الدور الرئیسي الذي لعبتھ الصالة في شھادة الكنیسة األولى الھدف من ھذا الدرس

 :٤أعمال  اقرأ
  :اذكر المشكلة التي واجھت ھؤالء المؤمنین -١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  للمسیحیة لو أنھم توقفوا عن الشھادة؟ ماذا كان یحدث -٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  المسیح مثل الشھادة الرابحة للنفوس؟ أي شيء مھم لقضیة -٣

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

 المشكلة؟ كیف حل المؤمنون ھذه  -٤

  الحكام؟ أمام -أ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  البعض؟ أمام بعضھم -ب
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...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  الجمھور؟ أمام -ج

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )٢١: ٤أعمال  ( ما الذي حماھم؟  -٥

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  صلوا؟ ألي شيء -٦

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  صالتھم؟ ماذا كانت نتیجة -٧
...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

صلوا فاستجاب هللا كما وعد، فتزعزع . فوریة وواضحة، وباالیجاب كانت استجابة الصالة
علنوا األخبار المفرحة یصلون فیھ، ومألھم الروح القدس وسیطر علیھم، فأ المكان الذي كانوا

 !یقدر أحد أن یقاومھم، فقد انتصروا في المسیح ولم. بشجاعة

   التالمیذ وصالتھم و شھادتھم الفعالة؟ كیف استفدت من شجاعة -٨

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  شجاعتك وصالتك وشھادتك؟ أال یعتمد اآلخرون على

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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  مقاومة الشھادة بالمسیح؟ ولماذا؟ من ھو الذي یتزعم -٩

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  المسیحیین متدینو عصرھم أو غیر المتدینین؟ ھل الذي بدأ باضطھاد  -١٠

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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 الشھادة و الروح القدس : ٦الدرس    

 ٦و  ٥أفسس أصحاحي  : اقرأ ٢٧و  ٢٦:  ١٥یوحنا  :احفظ غیبا     
 

ولم ) ٥ - ٢: ٦أعمال (كان استفانوس خادم موائد . الناس عدوان للشھادة الخوف واالھتمام بأقوال
ومع أنھ كان یمكن أن . واجھ أخطر أعداء المسیحیة في ذلك الوقت واشرھم وقد. یكن رسوال

ضع نفسھ لسلطان الروح القدس، فصار أول شھید نقص كفاءتھ، إال أنھ أخ یتراجع بسبب
وھدف ھذا الدرس ھو . غیر المؤمنین، وكان أحد أسباب إیمان شاول وحرك قلب. مسیحي

 .القدس في الشھادة إظھار دور قوة الروح
  

 ٧، ٦اقرأ أعمال أصحاحي 
 .القدس في ھذین االصحاحین ضع خطا تحت كلمتي الروح -١

  )٢٣-٢٢, ١٨-١٣: ٣أعمال , ١ ٤- ١٣: ١ ٦، ٢٦: ١ ٥یوحنا ( القدس؟ ما ھي خدمة الروح -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  .القدس في حیاة استفانوس؟ ما ھو دور الروح -٣

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  الذي وجھھ لسامعیھ فأثر فیھم؟ ما ھو االتھام الروحي -٤

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

كان الستفانوس غرضان ظھرا في رغبتھ في الشھادة، وفي  كشخص ممتلىء بالروح، -٥
  ھما؟ ما -صالتھ قبل موتھ

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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 ٢، ٢٣-٢٢: ٥غالطیة (الغرضان أن استفانوس كان مملوؤا بالروح؟  كیف یظھر ھذان -٦
  )١٤،١٥: ٥كورنثوس 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

یواجھ الشخص بحالتھ واحتیاجاتھ، وھذا ما نسمیھ بالتبكیت، أي كشف  الروح القدس ھو الذي
 و لكن عندما یستخدم الروح القدس. بقوتنا الشخصیة ما كسبنا شیئالو أننا شھدنا  .الحالة في النور

. واالھتمام بھا شھادتنا فإنھ یجعل الناس یواجھون الحقائق الھامة، فال یجدون مفرا من اعتبارھا
 :ان الروح یواجھ الناس بثالث حقائق ھامة

  )١١-٧: ١٦یوحنا (الثالث؟  ما ھي ھذه الحقائق

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٢٣، ٢٢ ،١٨-١٣: ٣أعمال (تبكت الناس بعد وعظ بطرس؟  على أي من ھذه الثالث

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٤: ٤ل أعما(استجابوا؟  كم من السامعین

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

األشخاص الذین یمكن أن تشھد لھم، اطلب أن یضيء  أن یجھز اطلب من الروح القدس (١)
فیتخذوا ) ١١ -٨:١٦یوحنا (، لیروا األمور الھامة  )  ٤،  ٣:  ٤كورنثوس ٢(عقولھم وقلوبھم 

 .الرب یسوع مخلصا لھم القرار العاقل المنطقي بقبول
  

وأن  األشخاص في الوقت المناسب، و اطلب أیضا من الروح القدس أن یرشدك الى ھؤالء (٢)
 .یتكلم فیك حین تواجھھم برسالة المسیح

  

تشھد لھم تذكر أن الروح القدس ھو الذي سیعمل في أفكارھم، وھو الذي سیكشف لھم  عندما (٣)
 )١٠- ٩: ٢كورنثوس  ١) الحق
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 ١٨: ١كورنثوس  ١اقرأ 
  من صلیب المسیح؟ ما ھو موقف غیر المؤمن -١

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  عندما یفھم الشخص معنى الصلیب؟ كیف یتغیر ھذا الموقف -٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )١٢: ٢كورنثوس  ١(التغییر؟  لماذا یحدث ھذا -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 :الخاتمة
  ١٠، ٩، ٦-٤: ٢كورنثوس  ١لخص عمل الروح القدس كما تجده في  -١

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

ھمیة االعتراف للرب بكل خطیة تعرفھا في حیاتك، لخص أسباب أ في ضوء ھذا الدرس، -٢
اآلخرین حتى یعرفوا المسیح، وأھمیة طلب قیادة الروح القدس لك  وأھمیة الصالة ألجل

 .لقبول الرسالة، ثم أھمیة اعتمادك علیھ لیجتذب ھو الذین تشھد لھم لألشخاص الذین جھزھم
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  "الشخصيالشھادة و االختبار "مراجعة :  ٧الدرس    
 غالطیة رسالتي : اقرأ ١٦:  ٣یوحنا  :احفظ غیبا     

 

اذكر فیھ ما كانت علیھ . المسیح، بحیث تستغرق قراءتھ ثالث دقائق اكتب اختبارك الشخصي مع
على تسلیمھا للمسیح، وكیف صرت مسیحیا، وما ھي صفات الحیاة  حیاتك قبل أن تعزم

 )بھذا الدرس ارفق االختبار. (المسیحیة
  

 نداء قلبي
كان الملك جورج یلقي خطابھ، داس أحدھم  منذ بضعة سنوات في مؤتمر لنزع السالح، بینما

كان من المذیع األول إال أن أمسك األسالك  فمـا. بدون قصد على أسالك االذاعة، فانقطعت
رین دقیقة وجعل التیار یمر في جسده لمدة عش المقطوعة بیدیھ، وقرب الخطوط بعضھا ببعض

یدا المذیع قلیال، ولكن بفضل تضحیتھ وصلت كلمات  احترقت. حتى تم االصالح وعادت االذاعة
یمكن لرسالة الملك أن تصل إلى الناس لوال شجاعة كبیر  وما كان. الملك لمالیین المستمعین

 .المذیعین و احتمالھ
 .المائت بوسائل بشریة وھو یرسل رسالة خالصھ للعالم. یسوع المسیح فھو ملك الملوك أما

 وعلى كل مؤمن أن یكون. مھما كانت الكلفة. ویجب أن تصل الرسالة الى من لم یسمعوھا
یضیئون  الفاھمون. "الى العالم برسالة الحریة والسالم" الملك"الوسیلة البشریة لتوصیل رسالة 

 )٣: ١٢دانیال  ( "كضیاء الجلد، والذین ردوا كثیرین إلى البر كالكواكب، الى أبد الدھور
  

 كیف تصیر شاھدا فعاال للمسیح؟
ونقدم لك ھنا . المسیح ألصدقائھ وغیرھم ممن یتصل بھم ویقابلھم یرغب كل مؤمن أن یقدم

یمكن أن تساعدك خالل المناقشات في البیت، أو عندما تقابل زمیال في  بعض المبادىء التي
ء بعد أن تكون قد درست االحتیاجات ویمكن أن تستعمل ھذه المبادى. العمل الدراسة أو محل

 :وبعد أن تتعرف على من ستشھد لھ، یمكن أن تسألھ األسئلة التالیة. ستتصل بھم الروحیة لمن
 ھل تعرف أن هللا یحبك وأن عنده خطة رائعة لحیاتك؟ -١
 الروحیة االربعة؟ ھل سمعت عن المبادىء -٢
 یقدمھا لك هللا؟ الفضلى التي ھل عرفت الخطوات األربع التي تقودك الى الحیاة -٣
 .فیھا أریدك أن تسمع ھذه المبادىء الروحیة األربعة لتقول لي رأیك -٤
  

 كیف تقدم المبادىء الروحیة األربعة؟
 ."تحكم العالم الطبیعي، كذلك توجد مبادىء روحیة تحكم عالقتك با⯐ كما توجد قوانین طبیعیة"

أعط نسخة من العھد الجدید لمن تشھد لھ، واطلب منھ (موجودة في الكتاب المقدس  ھذه المبادىء
اكتب  إن أمكن. اآلیات بصوت مرتفع بینما تكتب أنت المبادىء االربعة والشواھد الكتابیة أن یقرأ

 )ذلك ثم تعطیھا لھ بعد" الى عزیزي فالن"ھذه المبادىء خلف نسخة من رسالة 
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 .)  ١٠ :١٠، ١٦: ٣یوحنا ( هللا یحبك وعنده خطة رائعة لحیاتك :المبدأ األول
  

یعرف ویختبر محبة هللا  االنسان خاطىء ومنفصل عن هللا، لذلك ال یستطیع أن :المبدأ الثاني
 )٢٣: ٦، ٢٣: ٣رومیة (وخطتھ ألجل حیاتھ 

الخطیة ھي ). ثم قدم أنت التعریف الصحیح -اعط فرصة لإلجابة(تعریفك للخطیة؟  واآلن ما ھو
 یمكن أن یكون(، تظھر في التمرد علیھ بطریقة واضحة أو مختفیة الالمباالة من هللا موقف

في  الخطیة ھي موقف الالمباالة وعدم االیمان، أو عصیان ارادة هللا التي أعلنھا: التعریف
أو  سواء ظھر ھذا العصیان في الفكر أو الكالم أو العمل، -الضمیر و الناموس واالنجیل

العنیدة، اختار  تكون لھ شركة معھ، ولكن بسبب إرادة االنسانولقد خلق هللا االنسان ل). السلوك
العنیدة ضد هللا ھي التي  ھذه االرادة. أن یسلك طریقا منفصال، فانقطعت الصداقة بینھ وبین هللا

أمثال القلق والضیق والفشل  أما كل األشیاء األخرى من". خطیة"یدعوھا الكتاب المقدس 
 .ھي االنفصال عن هللا نھـا نتائج للخطیة، التيفا. والكذب والسرقة والقتل الخ

 :أما المبدأ الثالث فیقدم لنا حل ھذه المعضلة
  

أن  وبواسطتھ تستطیع. یسوع المسیح ھو تدبیر هللا الوحید لعالج خطیة االنسان :الثالث المبدأ
 )٦:١٤، یوحنا ٨: ٥رومیة (تعرف محبة هللا وخطتھ لحیاتك 

  

 كل فرد منا أن یقبل یسوع المسیح ربا ومخلصا لھ عندما یدعوهینبغي على  :الرابع المبدأ
 .شخصیا لیدخل حیاتھ

 )١٣-١١: ٥یوحنا  ١، ٢٠: ٣رؤیا  ١٢: ١، ٨-١: ٣یوحنا ( 
لنا إننا  یكفي أن نعرف الحقائق المذكورة ھنا، وال حتى أن نؤمن بھا، فإن المبدأ الرابع یقول وال

تصبح  یقول لك بعض الناس إنھ لكي. ي حیاتناشخصیا یجب أن نقبل الرب یسوع المسیح ف
. معینة مسیحیا یجب أن تنضم لكنیسة معینة، ویقول آخرون أنك یجب أن تحیا بمقتضى مبادىء

یوحنا  اشرح(یوضح لنا المسیح كیف نصبح مسیحیین  ١٢: ١و یوحنا  ٨- ١: ٣ولكن في یوحنا 
 )٢٠: ٣رؤیا  و ٩: ١٠باختصار ثم ارجع الى رومیة  ١٢: ١ویوحنا  ٨- ١: ٣

وفي . أن كثیرین مستعدون لقبول المسیح، وھم في غیر حاجة الى اقناع، بل الى شرح تذكر
 تحاش الكلمـات الكثیرة، ونبر. الحاالت ال یجب أن تستغرق الشھادة اكثر من نصف ساعة معظم

 .على المبدأ الرابع
  

 كیف تساعد من یسأل على اتخاذ قرار؟
یرمز الباب الى (ماذا یفعل یسوع عند باب قلبك وحیاتك؟  ٣٠: ٣رؤیا  حسب ما جاء في"

 )والعواطف االرادة والعقل
 ."قلبك؟ بعد سماعك ھذه الدعوة، ھل فكرت أن تطلب من المسیح دخول"
لتدعوه لیصیر  عبر عن نفسك بحریة. ھل تحب أن تدعوه اآلن؟ سأصلي أوآل، ثم تصلي أنت"

 )الظروف ة أو بصوت عال، حسبما تسمحدعھ یصلي صالة سری" (مخلص حیاتك وسیدھا
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 كیف تؤكد الخالص للمؤمن الجدید؟
من لھ "نبر على . (، واجعلھ یقرأھا بصوت عال١٣-١١: ٥یوحنا  ١قدم تأكید الخالص بشرح 

 )١٣في عدد " تعلموا" وكلمة" االبن فلھ الحیاة
ھل ھو كاذب؟  -بكأن یدخل قل أین المسیح اآلن؟ لقد وعد. "اسألھ إن كان یعرف ما جرى معھ

السامع غیر متأكد مما حصل، راجع  إن كان" (ھل یضللك؟ إذا أین ھو؟ على أي أساس تعلم ذلك
لو أن " - )المرات التي تعطیھ تأكید خالصھ معھ المبادىء الروحیة األربعة بإیجاز، أو بعدد
وضح ". ؟فماذا تقول لھ؟ وعلى أي أساس تستند شخصاسألك بعد سنة من الیوم إن كنت مؤمنا،

شعورنا، فإن المسیحي یحیا باإلیمان والثقة في صدق هللا  أن أساس تأكیدنا ھو كلمة هللا، ال
الجرار، عربة  -استعمل رسم القطار(الحقیقة واالیمان والشعور  أوضح الصلھ بین. وكلمتھ

). قطارالقطار یسیر بدون السبنسة، لكن من المستحیل ان السبنسة تحرك ال ان. الوقود، والسبنسة
خالل الدقائق التي تكلمتما فیھا، و دعا ھو المسیح إلى قلبھ، أنھ قد حدثت أربعة  أوضح لھ أنھ

 :مؤكدة أمور
 )٢٧: ١، كولوسي ٢٠: ٣رؤیا (جاء المسیح الى قلبھ  -١
 )١٤: ١كولوسي ) غفرت خطایاه -٢
 )١٢: ١یوحنا (صار ابنا ⯐   -٣
 ١، ١٧: ٥كورنثوس  ٢، ١٠: ١٠یوحنا ( ألجلھا التي خلقھ هللا بدأت المغامرة العظمى  -٤

 .) ١٨ :٥تسالونیكي 
والطاعة اللتین تنتجان عن  وشكر هللا دلیل االیمان. اقترح أن تركعا معا وتشكرا هللا على ما عملھ

 .) ٢١ :١٤یوحنا (إعالن المسیح نفسھ بطریقة خاصة للمؤمن الجدید 
  

 أھمیة الكنیسة للمؤمن الجدید
عضوا في كنیسة محلیة، حیث یجد التشجیع في عالقتھ  المؤمن الجدید لیصبحیجب أن نشجع 

أن یأخذوه معھم، حتى یجد في نفسھ الرغبة والحریة للذھاب  وعلى المؤمنین المكرسین. بالمسیح
 .وحده

  

 خطوات األساسیة نحو النضوج المسیحي كیف تقدم العشر
جتماعات متابعة أسبوعیة معك أو مع غیرك رتب لھ ا .اشرح للمؤمن الجدید أھمیة النمو الروحي

كل مؤمن جدید لیبدأ بانتظام دراسة الخطوات العشر  وعلیك أن تشجع. من المذربین لتشجیعھ
  .األساسیة نحو النمو المسیحي

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

روس الكتابية التطبيقيةسلسلة الد  

 

 1الدرس 
 هللا أبونا يمتلكنا

 
 2الدرس 

 أمثلة عن الوكالة الكاملة
 

 3الدرس 
 وكالتنا على أنفسنا

 
 4الدرس 

 وكالتنا على أجسادنا الستخدامها
 

 5الدرس 
 وكالتنا على مواهبنا

 
 6الدرس 

 وكالتناعلى ممتلكاتنا
 

 7الدرس 
 حساب وكالتنا لسيدنا

 
 8الدرس 

 رسالة الى "األخ بولس"

 المسيحي و الوكالة :8الخطوة 

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
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 المسیحي و الوكالة:  ٨الخطوة

 هللا أبونا یمتلكنا:  ١الدرس 
 أمثلة عن الوكالة الكاملة:  ٢الدرس 
 وكالتنا على أنفسنا :  ٣الدرس 
 وكالتنا على أجسادنا الستخدامھا : ٤الدرس 
 ى مواھبنا وكالتنا عل:  ٥الدرس 
 وكالتناعلى ممتلكاتنا:  ٦الدرس 
 حساب وكالتنا لسیدنا :  ٧الدرس 
  " األخ بولس"رسالة الى :  ٨الدرس 

  ".بحسب الكتاب المقدس مبدأ العقل السلیم"حیاتك بواسطة عن طریقة معرفة إرادة هللا ل   

 المسیحي؟ من ھو الوكیل

ھو الذي یعرف أنھ في المسیح یحیا ویتحرك و یوجد، فإننا لسنا ملك  الوكیل المسیحي األمین
. دم المسیح المسفوك على الصلیب من أجل خطایانا اشترینا بثمن، ھو ألنفسنا، ألننا قد

األمین یعلم أن هللا ھو سیده في كل شيء، و أنھ یحیا لھذا السید، وأن كل ما  والمسیحي الوكیل
 ھذه ھي الوكالة. شخصیة و وقت و موھبة و تأثیر و أشیاء مادیة ھي مخصصة للمسیح عنده من

 .المسیحیة األمینة
 .)  ١٢ :١٤رومیة " (ي عن نفسھ حسابا .فإذا كل واحد منا سیعط"
بالجسد، بحسب ما  ألنھ ال بد أننا جمیعا نظھر أمام كرسي المسیح، لینال كل واحد منا ما كان"

 )١٠: ٥كورنثوس  ٢" (صنع، خیرا كان أم شرا

 حیاتي احفظ

  حیاتي لیكون احفظ
  و احفظ زماني شاكرا

  واحفظ یدي محركا
  في واحفظ خطى رجلي

  احفظن مرنماصوتي 
  وشفتي احفظھما

  إرادتي احفظ فھي لك
  فیمتلك قلبي احفظن

  و فضتي احفظ و الذھب
  فكري و فعلي احفظھما

  ذاخرا حبي احفظنھ
  و كن لنفسي حافظا

 تكریسھا یا رب لك
 فیھ دواما عملك
 لھا بحبك العظیم

 القویم سلوك طرقك
 لملكي طول المدى
 للنطق في سر الفدا

 ن ليلیس مرادي اآل
  العرش العلي وھو لك

 ال یذھبن شيء سدى
 و قوتي كما تشا

 إیاه كالكنز الثمین
 ضعیف یا معین إني
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 هللا أبونا یمتلكنا : ١الدرس    
  ٣ - ١تكوین : اقرأ   ١١:  ٢٩أخبار االیام االول : احفظ غیبا     

 
  )٢٦: ١تكوین (هللا؟  على أي صورة خلقنا -١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

أن المعنى المقصود ھو التشابھ في ویبدو . صورة هللا في االنسان تدارس الالھوتیون معنى
تكوین (و عواطف و إرادة ) ١٩: ٢تكوین (فلالنسان عقل . والعواطف واالرادة الفكر -الشخصیة

  )١٦: ١كولوسى (فلماذا خلق هللا االنسان على صورتھ؟ . . ھذه كلھا كما أن) ٦:٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٨-١: ٣تكوین (فأدى بھ لالنفصال عن هللا؟  ما الذي فعلھ االنسان -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

نجاسة أو ھذا الشاھد الكتابي فھما لمعنى الخطیة، فإن آدم لم یسكر، ولم یرتكب  یعطینا :مالحظة
وأخذا  أو ما شابھ ذلك، ولكن آدم و حواء عبرا عن استقاللھما عن هللا، وثارا على وصیتھ، قتال

 .بنفسك والخطیة ھي االستقالل عن هللا، وقیادة حیاتك. زمام حیاتیھما بنفسیھما
  )١٣: ٥رومیة (ماذا جلب ھذا التمرد على العالم؟  -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٠-٨:٣تكوین (اآلن .؟  وكیف یستجیب االنسان

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٠: ٥رومیة (لیصالحنا معھ؟  كیف یستردنا هللا -٤

...........................................................................................................  
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  )١٧-١٦:١٤یوحنا (ذلك لیساعدنا على الحیاة معھ؟  ماذا أعطانا هللا فوق -٥

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٢٠-١٩: ٦كورنثوس  ١(أعادنا إلى مكانة الشركة معھ، فلمن نحن اآلن؟  إن كان هللا قد -٦

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٢، ١: ١٢رومیة (نطیع؟  إذن لماذا یجب أن -٧

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٤:٩أیوب (مرتبة ثانویة في حیاتھ ونجح؟  ھل وضع أحد هللا في -٨

...........................................................................................................  

  )٢١: ١٨ملوك  ١(المنطقي الذي وضعھ ایلیا أمام الشعب؟  ما ھو االختیار -٩

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

إن اعترفنا أن یسوع ھو الرب . صحیحا، فعلینا أن نأخذ موقفا من اثنین إن كان منطق ایلیا
ون باطلة، وعلینا أن نخدمھ بإخالص، أما إن لم یكن كذلك فإن المسیحیة تك والسید فیجب أن

إال أنھ یجب أن نأخذ أحد الموقفین، إما أن تقف مع المسیح أو أن تقف ضده، . منھا نحذر الناس
 .!ال تقدر أن تقف موقفا وسطا لكنك
  )١٦-١٥: ٣رؤیا (وال ضده؟  ما ھو موقف المسیح من الذین ال یقفون ال معھ -١٠

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

   المسیطر على حیاتك؟ من ترید أن یكون -١١

...........................................................................................................  



 

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

 الكاملة أمثلة عن الوكالة : ٢الدرس    
  ٢و  ١كولوسي  و ٢٤و  ٢٣لوقا : اقرأ  ٦:  ٢یوحنا ١ :احفظ غیبا     

 
 

 :مثالي المسیح وكیل
  ) ٨ – ٥ :٢فیلبي (لیة اذكر ما عملھ المسیح في وكالتھ المثا -١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٣٨:٦، یوحنا ٧: ١٠عبرانیین (األول في الحیاة؟  لمسیحماذا كان ھدف ا -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ٣٣ - ٢٣ :١٢اقرأ یوحنا  -٣
  )٣٣، ٣٢أعداد (ماذا كانت إرادة هللا لیسوع؟  -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

ما المقصود بأن تموت حبة الحنطة  -المسیح مثل حبة الحنطة التي تزرع یعطي ٢٤في عدد  -ب
  بثمر؟ قبل أن تأتي

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  على یسوع؟ كیف ینطبق ھذا المثل -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٢٥قارن عدد (علینا؟  كیف ینطبق ھذا المثل -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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في التضحیة لتربح اخرین للمسیح، فترفض المتاعب وانكار الذات  إن كنت ال ترى رغبة -ھـ
  الراحة و السھولة، فھل سترى النتائج؟ لماذا؟ و تفضل -واالضطھاد

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 :مثالي الروح القدس وكیل
هللا، وكوكیل عنھ، كما توضحھ  لتي یقوم بھا الروح القدس بالنیابة عنما ھي بعض األعمال ا -١

 :اآلیات التالیة
  ١١-٨:١٦یوحنا  -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  التبكیت في كرازتنا بأي طریقة یساعدنا ھذا

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

   ١٣:  ١٦  یوحنا -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

و قد أرشد الروح القدس الرسل . القدس یھدي المؤمنین عامة إلى الحق الروحي الروح :ملحوظة
 .و ھذا ما قصده المسیح. األولین في كتابة أسفار العھد الجدید والتالمیذ

  ٥ :٥رومیة  -ج

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   ١٤ :٨رومیة  -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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   ١٦:  ٨ رومیة -ھـ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ٢٦  :٨رومیة  -و

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

القدس على فرد أو جماعة، فھل یكون ھذا دلیال لتمجید المسیح أم  عندما یسیطر الروح -٣
  )١٤:١٦یوحنا (  لتمجید الروح القدس؟

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 وكالتنا على أنفسنا : ٣الدرس    
 ٥و أفسس  ٥   غالطیة  و ٥١مزمور  : اقرأ   ٢٤ و ٢٣:  ١٣٩مزمور  :ااحفظ غیب   

 
 

  )٢٠، ١٩:٦كورنثوس  ١(بحیاتنا التي تطھرت؟  لمن نحن وكالء -١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

   )٥-٢: ٣یعقوب  ( ؟..إذا نحن وكالء على -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٦:٣یعقوب (الجسد؟  لماذا ھو عضو ھام في -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٣٦: ١٢متى (استخدامھ؟  ماذا نفعل في -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٢٣: ٤أمثال (؟ ..على نحن أیضا وكالء -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٩:١٧ارمیا (عنھ؟  ماذا یجب أن نعرف -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................   
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  )٢٤-٢٣: ١٣٩مزمور (الوكیل األمین باستمرار؟  إذا ماذا تكون صالة -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٩:١یوحنا ١  ( ماذا نفعل بخطایانا؟ -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٧:٥١مزمور (التي یطلبھا هللا؟  ما ھي حالة القلب -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٩:١٦أخبار أیام  ٢(یطلبھ هللا و لماذا؟  أي نوع من القلوب -ھـ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٣: ١بطرس  ١(؟ ..نحن وكالء على -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  مسؤولیتنا؟ ما ھي -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٨-٥: ٢فیلبي (نعمة هللا أي فكر وصفة یجب أن یكون لنا؟  كوكالء أمناء على -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................   
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  )٣: ٢٦اشعیاء (فكرنا على هللا؟  ما ھي نتیجة اعتماد -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٧، ٦:٤فیلبي  ( كیف نحفظ فكرنا فیھ؟ -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ؟١٨-١٣, ١٠-٩:٦كورنثوس  ١طایا التى یتحدث عنھا في تتضمنھا الخ ما ھي األمور التي -٥

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

، ١٤: ١١صموئیل  ٢(حسب قلبھ، لكن ماذا كانت خطیة داود الكبرى؟  اعتبر هللا داود رجال -أ
٢٧ ،٢٦، ١٥(  

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٠, ٩: ٦كورنثوس  ١(كل من یسيء استخدام الجنس؟  ما ھو عقاب هللا على -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  المسیحي في اساءة استخدام الجنس؟ لماذا ال یجب أن یفكر -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ما ھي خطورة الشھوة؟  ٢٨ :٥حسبما جاء في متى  -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 :التالیة في االنتصار على الشھوة الجنسیة؟ كیف تساعدنا االیات -ھـ
   ٨: ٤فیلیبي 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ١،  ١١: ١١٩مزمور 

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

   ١٣:  ١٠  كورنثوس

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ١٤: ٦رومیة 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  على السلوك مع أفراد الجنس اآلخر؟)  ٢٢:  ٥ تسالونیكي ١(كیف تطبق  -و

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 الستخدامھا وكالتنا على أجسادنا : ٤الدرس    
  ١٢رومیة : اقرأ   ٢٠:  ٢غالطیة : احفظ غیبا     

 
 

 صالتنا بخصوص الوقت الذي منحھ هللا لنا؟ اذا یجب أن تكونم -١
  )١٢: ٩٠مزمور  (

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٦:٥أفسس (یجب أن نفعل؟  كوكالء أمناء ماذا -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٤:٤یعقوب (ولماذا؟  ما تأكید ھذه الفكرة -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٨:٦٢مزمور (كوكیل أمین على وقك؟  ماذا یطلبھ منك السید -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٣٧-٣٣: ١٣مرقس (منا من جھة وكالة الوقت حتى مجـیئھ ثانیة؟  ماذا یطلبھ المسیح -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٦، ١٥: ٥أفسس (نطیع توجیھات السید، فكیف نستخدم وقتنا؟  إن كنا وكالء أمناء، -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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  )١٧:٥أفسس (الوقت، ما الذي یجب أن نفھمھ؟  كوكالء أمناء على -٣

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 

  )١٨:٥أفسس (إرادة السید من جھة واجبات الوكالة؟  ماذا یلزمنا حتى نفھم -أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٨: ١ال أعم(الوكیل األمین للقیام بواجبات الوكالة  سیساعد الروح القدس -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٧:٣كولوسي (اسم المسیح؟  یعملھا في فما ھي الواجبات التي

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٢٠، ٩:٥أفسس (استخدام الوقت الذي وكلنا السید علیھ؟  فنا منما ھو موق -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٠: ١٠یوحنا (السعیدة النافعة؟  كیف تصف ھذه الحیاة -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

مرقس ( أن نصرف وقتا طویال في عمل ماذا؟الرادة السید، یجب  كوكالء حكماء مطیعین -٤
١٥: ١٦( 

  )٣:.١١أمثال (هللا عن رابح النفوس؟  ماذا یقول -أ

...........................................................................................................  
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...........................................................................................................  

  )٣٢: ٨مرقس (نظر المسیح؟  ما قیمة نفس واحدة في -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  تفعلھ لشخص اخر؟ ما أعظم ما یمكن أن -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )١٠, ٧: ١٥لوقا (هللا عندما یتوب شخص ویقبل، المسیح؟ ماذا یحدث في حضرة -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٢٠، ١٩:٥تسالونیكي  ١(نحو الذین ربحھم للمسیح؟  ماذا كان شعور بولس -ه

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  عمال؟في االسبوع كوكالء على ھذه األ كم ساعة یجب ان نصرف  -٥

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  أنت خالل االسبوع؟ أكثر مما تنجز لماذا ینجز اخرون -٦

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

امأل الفراغ بعدد الساعات . الجدول اآلتي كثیرا في وكالتك على الوقت یفیدك یمكن أن :تطبیق
 ضع مجموع. تقضیھا في الدراسة، في النوم، في الخدمة المسیحیة، في الترفیھ واللھو الخ التي

 یمكنك أن ترى بعد ذلك إن كنت تستخدم. ساعات األسبوع في آخر الجدول حسب استعماالتھا
 .كیل األمین ام الوقتك كما ھو مطلوب من الو
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 االحد السبت الجمعة الخمیس االربعاء الثالثاء االثنین  
٦:٠٠               
٧:٠٠               
٨:٠٠               
٩:٠٠               
١٠:٠٠               
١١:٠٠               
١٢:٠٠               
١:٠٠               
٢:٠٠               
٣:٠٠               
٤:٠٠               
٥:٠٠               
٦:٠٠               
٧:٠٠               
٨:٠٠               
٩:٠٠               
١٠:٠٠               
١١:٠٠               
١٢:٠٠               

 ----------------التنقل ------------- الراحة -------------وكالة الوقت
 ----------------العمل ------------- الترفیھ ---------الدرس و الصف

  ------الثیاب و االغتسال ------ االجتماعیة و الحیاة ----- الحیاة التعبدیة
 -------متنوعات ------- الریاضة النشاطات و ------- الخدمة المسیحیة
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 وكالتنا على مواھبنا : ٥الدرس    
  ١٢كورنثوس  ١: اقرأ  ١٠:  ٤بطرس ١ :احفظ غیبا     

 

وتتكون الكنیسة من أفراد ذوي مواھب مختلفة، . وامكانیات متنوعة خلق هللا الناس بمواھب
 .كل ما یملكھ من مواھب لخدمة هللا، وبحسب توجیھ هللا وعلى المسیحي أن یخصص

، أفسس ٢٧: ١٢كورنثوس  ١(جسد المسیح، وان المسیح ھو رأسھا  الكنیسة ھي یقول الكتاب أن
جسدك مخصصة ألعمال، ھكذا كل عضو في الكنیسة لھ عمل یؤدیھ  و كما أن أعضاء). ٢٣: ٥

 .نحو بقیة االعضاء
) طاقات و امكانیات(ولكل الناس مواھب طبیعیة . مؤمن مواھب طبیعیة و أخرى روحیة لكل
وھذه  .ا المواھب الروحیة فھي عطایا الروح القدس للمؤمنین عند والدتھم الروحیةأم. معھم تولد

 .المواھب الروحیة تمكن المؤمنین من خدمة بعضھم البعض ألجل المسیح
  

 :طبیعیة مواھب
  ما ھي االمكانیات والمواھب الطبیعیة التي عندك؟ -١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  .علیھا؟ من أین حصلت -٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ماذا یجب أن یكون موقفك منھا؟ ٧:  ٤ كورنثوس ١كما جاء في -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 عاما وكالتك على مواھبك الطبیعیة؟ ١٧:٣كیف تطبق كولوسي   -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 :روحیة مواھب -٥
 :النصوص الكتابیة اآلتیة تتحدث عن المواھب الروحیة  -١
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 .١١- ١٠: ٤بطرس  ١و  ١٦-٤:٤و أفسس  ٣١ -١: ١٢كورنثوس  ١و  ٨ – ٣  :١٢رومیة 
ضع بعد كل ) ضع المواھب المتشابھة معا. (قائمة بالمواھب الروحیة من ھذه النصوص إعمل

 )قد تحتاج لالستعانة بفھرس أو قاموس الكتاب المقدس. (لھا موھبة تعریفا موجزا

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 و لماذا؟ مواھب روحیة أخرى تضیفھا؟ ھل یمكن أن تفكر في- ٢

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١٦-١١: ٤أفسس (الكنیسة أشخاصا أصحاب مواھب؟  لماذا أعطى هللا -٣

...........................................................................................................  

...........................................................................................................   

 )٦-٤: ١٢كورنثوس  ١(الموھبة بذات الطریقة؟  ھل یستعمل شخصان ذات -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 )٣١ - ٢٨:١٢كورنثوس  ١(من البعض االخر؟  ھل بعض المواھب أعظم  -٥

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

ظ المؤمنین من االفتخار بمواھبھم الروحیة؟ ینبر علیھا بولس لیحف ما ھي األفكار التي -٦
 )١٦-١١: ٤، أفسس ١٣كورنثوس  ١، ٢٦-١٥: ١٢كورنثوس  ١، ٥-٤: ١٢رومیة (

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 :الشخصي للتطبیق  -٧
 كیف تحدد مواھبك الروحیة؟

 .دراسة وافیة ادرسھم. ما ھي المواھب المختلفة -١
 .)١١: ١٢كورنثوس  ١(ال بد أن لك موھبة روحیة، وربما أكثر  -٢
 .صل أن یكشف لك هللا المواھب التي عندك -٣
 .تحمل مسؤولیة روحیة .حاول أن تستعمل المواھب المختلفة -٤
 أیة موھبة من مواھبك یباركھا الرب أكثر؟-٥
 .المسیحیین الناضجین أن یخبروك عن الموھبة التي عندك اسأل -٦
 .بقوة الروح القدس كما یعلم الكتاب المقدس حاول أن تنمي مواھبك -٧
 .ولو أنك ال تعرفھا في الوقت الحاضر ،أعلم أنھ قد یكون لدیك مواھب أخرى -٨
 .مواھبك أعلم أنك ستعطي حسابا للرب عن وكالتك على -٨

 :ما ھي مواھبك الروحیة؟ سجلھا ھنا  -١٠
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 وكالتنا على ممتلكاتنا : ٦الدرس    
 – ١٩ : ٦ى و مت ٩كورنثوس  ٢: اقرأ  ١٣:  ١٦لوقا  :احفظ غیبا     

:  ٢٥   و متى ٢١ - ١٥:  ١٢و لوقا  ٣٤
٣٠ - ١٤  

 

 :القدیم المقیاس
 ) ١٠-٨ مالخي(ما ھو أمر هللا للذین عاشوا تحت شریعة موسى؟  -١

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  

 )٢: ٧عبرانیین  ( ما ھو العشر؟ -٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  

و لم یعط الناموس وعدا بالحیاة . تحت النعمة و لسنا تحت الناموس كمؤمنین بالمسیح نحن -٣
لقد نلنا الحیاة بنعمة من هللا، ). ٢٢, ٢١: ٣، ١٦: ٢طیة غال(حاولوا أن یحفظوه  األبدیة للذین

أعلى  وعلى ھذا فھل دافعنا للوكالة األمینة -و عدم مقدرتنا على شرائھا, عدم استحقاقنا لھا رغم
  أو أقل من الذین عاشوا تحت الناموس؟

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 :الجدید المقیاس
 ٩، ٨كورنثوس  ٢اقرأ  -١
یقدم كورنثوس أن یعطوا المسیحیین المحتاجین، ف في ھذین االصحاحین یشجع بولس مؤمني -أ

فماذا فعل مؤمنو مكدونیة قبل أن یعطوا من مالھم للرب؟  -لھم أوال نموذجا من مؤمني مكدونیة
 )٥: ٨كورنثوس  ٢(

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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  هللا بشخصك، أو بمالك؟ في نور ھذا، ھل یھتم -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 )٧: ٨كورنثوس  ٢(تقدیم المال جزءا ھاما من حیاتنا المسیحیة  مع ذلك، لماذا یكون -ج

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  

  )١٥: ٩، ٩:٨كورنثوس  ٢(العظیمان لنا في العطاء  من ھما المثاالن -د

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 )٦:٩كورنثوس  ٢(بسخاء یحصد بسخاء؟  ما معنى أن الذي یزرع -ه

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  

  )٧:٩كورنثوس  ٢(یحبھ الرب؟  من ھو المعطي الذي -و

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 )٢٠، ١٩:٦كورنتوس  ١(وممتلكاتھ؟  من یملك المسیحي  -٢

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  

 )٣١:١٠كورنثوس  ١(في استخدام كل ما یخصھ؟  ما ھي دوافع المسیحي -٣

...........................................................................................................  
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........................................................................................................... 
  

  تبقیھ لنفسك كوكیل أمین .؟ما مقدار ما یجب أن  -احسب دخلك وما تملكھ -٤

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

الكنائس والھیئات التى تعمل على نشر كلمة هللا، والتي تحب أن تستثمر  بعض اكتب أسماء  -٥
 .مشروعاتھاخدماتھا و مالك في

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
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 حساب وكالتنا لسیدنا : ٧الدرس    
 ٢٥و  ٢٤متى ٢ و ٢٧ - ١٢:  ١٩لوقا :اقرأ ١٠:  ٥كورنثوس  ٢: احفظ غیبا     

 

 عندما یأتي ثانیة؟ ا سیعمل المسیحماذ  -١

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  ھل ھذا یعني المسیحیین أوال؟ -"جمیعنا" قول بولس الحظ-٢

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

أما الحساب ھنا فھو على ). ١: ٨رومیة (المؤمن أدینت في المسیح  خطیة :مالحظة
 .ولیس على الخطیة االعمال منذ إیمانھ

  ١٥-١١ :٣كورنثوس  ١اقرأ -٣
عملنا أو بنوعیتھ؟  ھل هللا مھتم بكمیة -یشبھ الرسول حساب هللا لنا كاختبار مواد في النار -أ
 )١٣عدد (

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  

 دون أن تنال مكافأة، بسبب الدوافع تعمل ساعات طویلة في خدمة هللا ھل من الممكن إذا أن -ب
  االمتالء بالروح القدس؟ الخاطئة، وعدم

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

 )١٥عدد (المؤمن، ھل ینال ھو نفسھ الخالص؟  حتى ولو رفضت أعمال -ج

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
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 )٧، ٦:١اعمال (فھل نعرف موعد مجیئھ  -عند مجيء المسیح ثانیة ستتم محاسبة المسیحي -٤

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  

 )٨: ١أعمال (الى أن یأتي المسیح ثانیة؟  بأي شيء یجب أن نھتم-٥

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  

 )٩:٣بطرس  ٢(ھذا الوقت في مجیئھ ثانیة؟  لماذا تأخر المسیح كل -٦

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

الذي یتحدث عن األحداث التى ستكون عند اقتراب مجیئ المسیح  ٣٦-ا: ١٣اقرأ مرقس  -٧
 .ھذه األوصاف، ومن ھنا نعلم أن النھایة قریبة العالم الیوم تشبھ اننا نرى حالة. ثانیة

 
 )٦، ٥أعداد (الدیانات الكاذبة؟  ھل تزداد -أ

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )٨، ٧أعداد (العالم؟  كیف ستكون حالة -ب

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٨عدد (الطبیعة؟  ماذا سیحدث في -ج

...........................................................................................................  

...........................................................................................................   
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 )١٣، ١٢أعداد (الناس نحو المؤمنین الحقیقیین؟  ماذا سیكون موقف -د

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  

  )٢٧، ٢٦أعداد . (أعط وصفا لمجیئھ في كلماتك الخاصة، -ھـ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

  )٣٣عدد (المؤمنین، إذ یقترب موعد مجیئھ؟  ماذا یجب أن یفعل -و

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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 مبدأ العقل السلیم المتزن بحسب الكتاب المقدس: مراجعة   
 كورنثوس ٢: اقرأ  السابقة راجع االصحاحات :احفظ غیبا     

 

 بولس رسالة الى األخ
 عن طریقة معرفة إرادة هللا لحیاتك، بواسطة

 بحسب الكتاب المقدس مبدأ العقل السلیم المتزن

 
 عزیزي بولس

 محبة في المسیح تحیة
. حیاتك الجدیدة مع المسیح شكرا على رسالتك التي ذكرت فیھا اختباراتك الروحیة المثیرة في

كلھا للمسیح، توقفت عن القراءة  لت فیھ إنك تود أن تكرس حیاتكوعندما قرأت الجزء الذي ق
یثق فیھ، وثانیا ألجل استجابتك لمحبتھ،  ألشكر هللا أوال على حبھ العظیم و توجیھاتھ لكل من

 .حیاتك واستعدادك لوضع ثقتك فیھ في كل دقائق
التي وعدنا  ھدفوكثیرون من المؤمنین یحرمون أنفسھم من الحیاة الممتلئة الفائضة ذات ال

التسلیم إلرادة  ، عندما یعیشون حیاتھم بمزاجھم الخاص دون١٠: ١٠المسیح بھا في یوحنا 
الواقع أن بعض  و. الرب، ألنھم ال یعرفون عظمة محبتھ ونعمتھ وحكمتھ وقوتھ وقداستھ
غیظھ، لسلطانھ أو یعاقبھم ب المؤمنین یجھلون طبیعة هللا حتى أنھم یظنونھ طاغیة قاسیا یخضعھم

والحقیقة أن بعض . یحبوه أو یثقوا فیھ و ألنھم یخافون منھ فإنھم ال یقدرون أن. وكأنھ إلھ وثني
اآلباء فیھا طغاة مسیطرین فحسبوا أن أبوة هللا  الذین یقعون في ھذا الخطأ یجیئون من بیوت كان

رادة هللا، لكنھم ھناك مؤمنون كثیرون یریدون أن یتمموا إ إال أن! ولكنھم مخطئون -ھكذا أیضا 
 .لحیاتھم ال یعرفون كیف یكتشفونھا

  

كیف أعرف ما " :جائني متخرج حدیث من الجامعة یطلب مشورتي في معرفة ارادة هللا، سائال
یمكن ان تتم بالطریقة التي  و أوضحت لھ باختصار أن معرفة ارادة هللا". یریده هللا مني ألفعلھ؟

و في أقل من ساعة اكتشف ھذا  ."بحسب الكتاب المقدسمبدأ العقل السلیم المتزن "أسمیتھا 
و لم . ما كان یطلبھ منذ عدة سنوات الشاب باتباعھ االقتراحات التي وضعتھا في ھذه الرسالة

عرف أیضا حتى المنظمة التي یجب أن  یعرف الشاب نوع العمل الذي یریده هللا لھ فقط، بل
 .یعمل فیھا

تیموثاوس  ٢السلیم المتزن بحسب الكتاب المقدس ھذا؟ في  ما ھو مبدأ العقل: واآلن قد تسأل
" نصح"و كلمة ". روح الفشل، بل روح القوة والمحبة و النصح ألن هللا لم یعطنا"نقرأ  ٧: ١

إنھ الفكر الموصوف في . الفكر الذي ھو تحت سیطرة الروح القدس -المتزن معناھا الفكر السلیم
اإلخوة برأفة هللا أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة فأطلب الیكم أیھا " ٢، ١: ١٢رومیة 

 وال تشاكلوا ھذا الدھر، بل تغیروا عن شكلكم بتجدید أذھانكم،. هللا، عبادتكم العقلیة مرضیة عند
 ."لتختبروا ما ھي ارادة هللا الصالحة المرضیة الكاملة

وبین اتجاه االنسان " السلیم المنطق"االتجاه الطبیعي لالنسان الجسدي نحو  وھناك فرق كبیر بین
 فإن االنسان الجسدي یعتمد على الحكمة البشریة دون االعتماد -للفكر السلیم المتزن الروحي

هللا لحظة  على قوة هللا وحكمتھ، أما االنسان الروحي فلھ فكر المسیح، ویتلقى حكمتھ وإرشاده من
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 .فلحظة بواسطة االیمان
ال یمكن التنبؤ بھا، و على الظروف و  مشاعر والعواطففھل تعتمد قراراتك كمسیحي على ال
قراراتك بحسب مبدأ العقل السلیم المتزن  أو ھل تبني -على المنطق السلیم لإلنسان الجسدي

 المبني على كلمة هللا؟
  

كیفیة معرفة إرادة هللا لحیاتھم، لكني الحظت أن الكثیرین یطلبون اعالنا  سألني الكثیرون عن
التي  و لست ھنا أقل من قیمة المشاعر. صاخبا مزلزال وعنیفا یعرفھم بإرادة هللا عاطفیا سماویا

بالفكر السلیم  كنتیجة للطاعة، ولكنني أضع اھتماما خاصا ٢١: ١٤وعدنا المسیح بھا في یوحنا 
یضیعون حیاتھم سدى و  ألني أرى آالف المسیحیین المخلصین. المتزن الذي أعطاه هللا لنا

 .هللا ینتظرون كلمة و ارشاد صاخب، عاطفي غیر عادي من ینفقونھا و ھم
الذي سلم حیاتھ .  والوعد الكتابي یقول إن هللا أعطانا روح القوة والمحبة والنصح، فالمسیحي

قد وعد هللا أوالده بالحكمة حسب  و. تماما، یعده هللا بالعقل السلیم المقدس المتزن المدرك المنظم
نصلي حسب مشیئة هللا یسمع لنا و  ناك الوعد المؤكد بأنھ عندما، كما أن ھ٧-٥: ١یعقوب 

المسیحي یحیا باإلیمان، و االیمان یجیئ من  و بما أن). ١٥-١٤:٥یوحنا  ١(یعطینا ما نطلب 
كلمة هللا في حیاتنا ھو تاكید في موضعھ، یساعدنا على  فھم كلمة هللا، فان كل تاكید على أھمیة

 .معرفة إرادة هللا
  

 أن تعرف إرادة هللا بمبدأ العقل السلیم المتزن حسب الكتاب المقدس، فإني أقترح علیك شئتفإذا 
و یخلص  لماذا جاء المسیح؟ و الجواب أنھ جاء لیطلب: اسأل نفسك -أوال: أن تتبع المنطق التالي

لو كنت (جوابك  إذا ماذا یكون أعظم اختبار في حیاتك؟ و سیكون). ١٠: ١٩لوقا (ما قد ھلك 
ما ھو أعظم شيء : أخیرا ثم ھناك سؤاال. إنھ المعرفة الشخصیة للمسیح ربا و مخلصا) ؤمنام

 .بالمسیح أن تعرفھم: یمكن أن تساعد اآلخرین بھ؟ و الجواب ھو
  

وقد قال  .المسیح لیطلب و یخلص ما قد ھلك، و كل مسیحي مطالب بأن یشھد للمسیح جاء
و على ھذا فإن )٧:١٥یوحنا " (ثیر، فتكونون تالمیذيبھذا یتمجد أبي أن تأتوا بثمرك: "المسیح

حیاتي سیطرة كاملة،  أھم واجب علي كمؤمن ھو أن أجعل المسیح بكل قوة قیامتھ یسیطر على
على ھذا فان كل مؤمن  و. بدون معطل من جانبي، و بھذا یعمل في لطلب الھالكین و تخلیصھم

و قد تكون . إمكانیاتھ في المسیح طلق كلیرید أن یخصص كل مواھبھ المعطاة لھ من هللا لتن
التعلیم، و رابع االدارة و خامس الطب أو  إمكانیة أحدھم الوعظ، و آخر العمل الفردي، و ثالث

-١٢كورنثوس  ١، ١٢كما یظھر ھذا في رومیة  الخدمة أو العمل المرسلي أو تكوین األسرة،
 .و اصحاحات أخرى ٤و أفسس  ١٤

التي أعطاھا لك هللا في نور دراستك وشخصیتك و صفاتك األخرى،  تقییما لمواھبك واذ تعمل
 علیك أن تكتب قائمة بأفضل الطرق المنطقیة التي یمكن أن تستغل فیھا حیاتك لتعطي هللا أقترح

الحوافز  و ما دمت ترید أن تضع إرادة هللا قبل كل شيء اكتب أمام كل طریقة. أقصى طاقاتك
المسیح بأفضل  و اكتب أین و كیف یمكن أن یستخدمك. تؤیدھا التي تعارضھا و الحوافز التي

و . السلیم المتزن طریقھ لربح الضالین حین تسلم حیاتك لھ تماما، و ذلك بواسطة مبدأ العقل
إال أنني . الكامل في حیاتك ستجد أن ھذه الطریقة ال بد ستقودك لنتائج ایجابیة لتحقق قصد هللا
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 .المتزن ال یعمل اال تحت شروط معینة أن مبدأ العقل السلیم.. یجب أن أسوق إلیك كلمة تحذیر
  

إن اعترفنا بخطایانا فھو أمین و "متبعا القول  -یجب أن تعترف بكل خطیة في حیاتك -أوال
 )٩: ١یوحنا  ١" (من كل اثم عادل، حتى یغفر لنا خطایانا، و یطھرنا

  

و یجب أن . ٢، ١:١٢ما جاء في رومیة  متبعا - یجب أن تكون حیاتك مكرسة تماما للمسیح -ثانیا
ابنا . فیجب أن یسیطر الروح القدس  و ما دمت ١٨:٥تمتلىء بالروح القدس حسب أمر أفسس 

 .على حیاتك باالیمان
  

فتضع إیمانك في هللا . لحظة بلحظة) أي تثبت في المسیح(في الروح  و یجب أن تسلك -ثالثا
من قبل الرب تتثبت خطوات "اده لحیاتك حسب وعده تثق تماما في إرش االمین الذي یمكن أن

 -)٦: ٢كولوسي " (كما قبلتم المسیح یسوع الرب، اسلكوا فیھ"و  ) ٣٧: ٢٣مزمور" (االنسان
 فاسلك واثقا، ألن كل ما لیس من االیمان فھو خطیة، و ألن البار. باالیمان الواثق -ولكن كیف؟

كل  فان االیمان ھو العامل المساعد في -رضاؤهباالیمان یحیا، و انھ بدون ایمان ال یمكن إ
 .عالقاتنا المسیحیة

  

اسأل الذین یعرفون كلمة . الصالة و علیك أن تطلب مشورة المؤمنین الناضجین، و أنت في روح
على أنك یجب أن تحترس حتى ال . لحالتك هللا، الذین یقدرون أن یشجعوك بالمواعید المناسبة

هللا یكلم المؤمن كثیرا عن طریق اخوتھ، اال أن  فمع أن -تتوكأ علیھتكون ھذه االستشارة عكازا 
أن نتلذذ بالرب فیعطینا  ٣٧و یوصینا مزمور . في االخوة الثقة كلھا یجب أن توضع في هللا ال

فیوصینا أن نتكل على  ٣أما أمثال . طریقنا و نتكل علیھ و ھو یجري سؤل قلوبنا، و أن نسلم لھ
و ال . و ھو یقوم سبلنا: في كل طرقنا یجب أن نعرفھ. على فھمنا ال نعتمد الرب بكل قلوبنا، و

لنعمل من  یناقض هللا نفسھ، فھو ال یقودنا الى ما ینافي كلمتھ، و ھو العامل فینا لنرید و یمكن أن
 )١٣: ٢فیلبي (أجل المسرة 

  

، وبعضھا خطأ لمعرفة ارادة هللا، بعضھا صواب قد اقترح المؤمنون عبر العصور صیغا روحیة
تخرج من كلیة الھوت یطلب مني أن أساعده لیعرف  جاءني شاب. یتعارض مع الكتاب المقدس

بأي طریقة تتوقع أن یعلن لك هللا مكان : "السلیم المتزن سألتھ و تطبیقا لمبدأ العقل. أین یخدم هللا
المتاحة لي، و فقد بدأت أدرس فرص الخدمة " أتبع سیاسة الباب المغلق أنا: "فقال" خدمتك؟

فلو أن باب الكنیسة التي . وجھي كل األبواب ما عدا بابین، أحدھما مؤسستكم أغلق هللا في
 و كثیرون من المؤمنین یتبعون طرقا" أغلق، فاني أعرف أن هللا یریدني أن أعمل معكم تدعوني

كثیرا ما  و أرجو أال تسیئ فھمي، فان هللا. غیر منطقیة و غیر كتابیة فیقعون في نتائج مفشلة
الرسول، عندما منعھ  و قد حدث ھذا مع بولس. یغلق األبواب في وجھ أبنائھ العاملین المكرسین

لست أقصد رفض اختیار مثل  و). ١١ -٦:١٦أعمال (من الذھاب الى بثینیة لیذھب الى مكدونیة 
یر عاقل بدون تقد" مرة تخیب مرة تصیب و"ما حدث مع بولس، لكني ارفض الطریقة العشوائیة 
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 !دقیق لألمور
لعنصر الصدفة أن یلعب دوره، بدون التقییم العاقل  ان ھذه الطریقة غیر منطقیة ألنھا تسمح

الطریقة غیر كتابیة ألنھا ال تستخدم موھبة العقل الذي أعطاه هللا  و ھذه. الدقیق للعوامل المختلفة
ئة النھا تطلب معرفة ارادة و ھي طریقة خاط. أن یسیطر علیھ الروح القدس لنا، و الذي یجب

 ان. سلبیة بغلق االبواب بدال من الطریقة االیجابیة بطلب ما ھو أفضل ما عند هللا هللا بطریقة
بالروح  االیمان الصحیح مبني على أساس من الحق و هللا ینیر على العقل المدرك المستنیر

و الوھم،  دون على الشعورو من المؤسف أن بعض المسیحیین یعتم. القدس و ال یقلل من قیمتھ
 !الروح القدس و ھم یخافون أن یستخدموا عقولھم لئال یكون معنى ھذا نقص االیمان و احزان

الكتاب المقدس و  یرى البعض أن الباب قد أغلق حین تواجھھم المصاعب، بینما یعلمنا
قد تكون . بو التجار االختبارات الروحیة أن أغنى بركات هللا الروحیة تحدث وقت الصعوبات

. انتقادا من اإلخوة المؤمنین ھذه المتاعب خسائر مادیة أو مرضا أو اعتراضا من صدیق، أو
. واثقین بھ، ویعبرون عن ایمانھم بأمانتھم على أن هللا یعد بالبركة للمطیعین لھ، الذین یستمرون

 .انتھت بانتصار القیامة و لقد جاز المسیح آالم الصلیب، لكنھا
  

و تتضح ". مبدأ العقل السلیم المتزن"عن  ادة هللا تعتمد على قوانین مشابھة لما قلناهان معرفة ار
) ٤(االقتناع المبني على العقل ) ٣(العنایة االلھیة  ظروف) ٢(سلطان كلمة هللا ) ١(ارادة هللا في 

 و ھذه االمور تناسب المؤمن الناضج اكثر من مناسبتھا. أفكارنا تأثیرات الروح القدس على
و ھناك دائما خطر من سوء فھم تأثیرات الروح القدس . للمسیحي الجسدي للمؤمن الحدیث أو

أن تعرف مصدر االرشاد قبل أن تنصاع لھ، فان غیر المختبرین قد یظنون  یجب. على أفكارنا
ارشادا إلھیا، ألن الشیطان یظھر لبعض الناس كمالك نور، یعمل معجزات و  ارشاد الشیطان

 .فان عدو نفوسنا ماكر ماھر في التزویر! قبلبالمست یخبر
: السیارة ال یغیر اتجاھھا إال إذا كانت السیارة تسیر و ھكذا هللا لكن تذكر أن تحریك عجلة قیادة

" مبدأ العقل السلیم المتزن"و إنني ادعوك أن تطبق . إال إذا كنا نسیر معھ و لھ ال یوجھ حیاتنا
 ثمار وقتك و مواھبك و ممتلكاتك، ألن ھذا المبدأ قابلطبقھ في است. في كل عالقاتك الیوم

  .للتطبیق على كل نواحي الحیاة
ھل استخدم وقتي و : یسأل نفسھ األسئلة التالیة و على كل مسیحي أن یقیم حساباتھ باستمرار، بأن

ألكبر عدد من الناس؟ و ھل استخدم مالي و ممتلكاتي  مواھبي بطریقة تضمن وصول الرسالة
 المسیح؟ تجعل كثیرین یقبلون لمعرفة بطریقة

و مواھب و  ان هللا یطالب كل مؤمن أن یكون وكیال أمینا على ما أعطاه هللا لھ من وقت
العادات أو العواطف، و  ممتلكات، و على ھذا فال یجب أن یستخدم عطایا هللا لھ حسب التقالید أو

 ٢حسبما جاء في " المقدس كتابالعقل السلیم المتزن حسب ال"لكن لیستخدمھا طبقا لمبدأ 
 !ما لم یرشده هللا الى خالف ذلك -٧:١تیموثاوس 

  

في حالة سكرتیرة أو ربة بیت، أو " مبدأ العقل السلیم المتزن"كیف نطبق : سؤال و یواجھنا
 عاجز، أو شخص ال تمكنھ ظروفھ من الوصول إلى عدد كبیر من الناس للكرازة لھم شخص

 بالمسیح؟
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للكرازة، فإننا أمام  و ال یتطلب ھذا موھبة خاصة. مسیحي أن یكون شاھدا للمسیحعلى كل  -أوآل
عدد كبیر من الناس أن  أمر یجب أن یطاع، و على المسیحي الذي تحرمھ ظروفھ من مقابلة

إني اعرف شخصین . الخ ..یخلق فرصا لالتصال الشخصي، من زیارات كنسیة و كتابة خطابات
شھادة قویة للمسیح، للغریب و  ین للفراش، في ألم شدید، لكنھما قدمامؤمنین كانا عاجزین مالزم

  .القریب، فكان اللسان یفیض بما في القلب

االنسان أن یفكر إن كانت لھ فرصة أفضل للشھادة في مكان آخر و ھنا نطبق مبدأ  على -ثانیا
ربما  قلیلة للشھادة، السلیم المتزن مثال لو أن ھناك سكرتیرة تعمل مع ھیئة دنیویة بفرصة العقل

من عمل  نكون حذرین، فال نھرب"على أننا یجب أن . یریدھا هللا أن تعمل مع ھیئة مسیحیة
هللا لنا، حتى نكتشف  علینا أن نقیم مسئولیتنا الحالیة، مع فھم ناضج إلرشاد. صعب أعطاه هللا لنا

  .امكانیات خدمة أعظم للمسیح

وھو بھذا . و أنھ قام بعمل یوفر وقت خدام المسیحعظیمة، ل و یمكن للشخص أن یقدم معونة
فالسكرتیرة المؤمنة یمكنھا القیام بأعمال كثیرة تجعل . الخدمة یعطیھم فرصة االنطالق في
الكرازة قادرا على إعطاء وقت اكبر لعملھ الكرازي و بھذه الطریقة  الشخص الذي عنده موھبة

 .قد ھلكالمساعدة لمن یطلب و یفتش على ما  یمكن تقدیم
إرادتھ لبعض الناس بطرق بعیدة أو مخالفة لتصور البشر و  على أنھ یجب أن أذكر أن هللا یكشف

و . كان فیلبس یقوم بخدمة ناجحة في السامرة. بل ھو استثناء لو إني أرى ھذا ھو لیس قاعدة
طر علیھ و لكن هللا سی. المتزن كان یجب أن یستمر عامال في السامرة بحسب مبدأ العقل السلیم

و یقول التقلید إن الحبشي حمل . یذھب الى الصحراء لیقابل الخصي الحبشي برؤیا خاصة جعلتھ
 .بعد أن آمن. الى بالده رسالة المسیح

االرشادات الغیر عادیة و لكن یجب  تعطي فرصة لمثل ھذه" العقل المتزن"والحیاة بحسب مبدأ 
نقوم بخدمة الرب، ھذا سیجعلنا ال نعمل  أن أن ال نجلس طویال منتظرین مثل ھذا اإلرشاد قبل

التي تساندھا الحقائق التاریخیة، و لیس على  ان االیمان المسیحي مؤسس على كلمة هللا. شیئا
برغم ذلك فإن ثقة المسیحي في إرادة هللا المعلنة في  ھذا و. اختبارات عاطفیة جوفاء و جامحة
و على . ر ھي ثمرة لإلیمان المبني على الحقأن ھذه المشاع كلمتھ تنتج مشاعر و عواطف إال

. تأكید هللا الواضح للقرارات التي اتخذھا بحسب مبدأ العقل المتزن ھذا فیمكن للمؤمن أن ینتظر
التأكید بطرق مختلفة، حسب عوامل متعددة تتفق مع شخصیة الشخص الذي اتخذ  و یجيء ھذا

 .القرار
سمح لآلب السماوي المحب الحكیم أن یسیطر كل مسیحي مخلص یدرس الكتاب المقدس، و ی و

بھجة و  ھي اكثر" العقل المتزن"و ھذا یرینا أن حیاة . حیاتھ، ال بد أن یشعر بمشاعر جمیلة على
 .إثمارا و وفرة من أي حیاة أخرى

و عندما تبدأ یومك تذكر أنك ملك لھ، و . بواسطتك انتظر من الرب یسوع أن یجذب الناس إلیھ
أن یستخدم عقلك لیفكر بھ، و قلبك لیحب بھ، و شفتیك لیتكلم  اطلب منھ. یحیا فیك اشكره على أنھ

یسكن في حیاتك، و أن یمشي فیك، لیستخدمك لطلب وتخلیص ما قد  اطلب من المسیح أن. بھما
 .ھلك

بولس أن تختبر ھذا النوع من الحیاة، فتمتلك كل ما جھزه هللا لك كمیراث في  إنني أرجو یا أخ
 .و لك خالص تحیاتي. إنني أرجو أن أسمع منك عن تطبیقك لمبدأ العقل المتزن .المسیح

المخلص ولیم برایت



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

 سلسلة الدروس الكتابية التطبيقية

 

 1 الدرس
 تبدأ الدراما
 

 2 الدرس
 ابرهيم إلى آدم من

 

 :  3 الدرس

 الناموس و لعبورا.. موسى

 

 4 الدرس

  النجاة و يشوع

 

 5 الدرس

  الغفران و داود

 

 6 الدرس

 الروح يقوده الذي االنسان قوة: ايليا

 

  7 الدرس

 وحيدا وقف الذي الشاهد: ارميا

 9 الخطوة

 القديم العهد من أضواء

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
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  القدیم العھد من أضواء:  ٩الخطوة
 

  تبدأ الدراما:  ١ الدرس
  ابرھیم إلى آدم من:  ٢ الدرس
  الناموس و العبور: موسى:  ٣ الدرس
   النجاة و یشوع:  ٤ الدرس
   الغفران و داود:  ٥ الدرس
   الروح یقوده الذي االنسان قوة: ایلیا:  ٦ الدرس
  وحیدا وقف الذي الشاھد: ارمیا:  ٧ الدرس

 
 

 مقــــدمة
الكتاب المقدس سجل إلعالن هللا عن نفسھ للبشر، كتبھ أشخاص اختارھم هللا، و أوحى لھم ما 

و یسجل  .) ١:٢١بطرس ٢(كتبوه بالروح القدس، لیجيء خالیا من الخطأ و الفكر البشري 
 العھد القدیم لنا قصة الخلق، و سقوط االنسان بسبب الخطیة، و اعداد العالم لمجيء المسیح

 .ابن هللا، لیفدي العالم من حالة السقوط
و في ھذه السلسلة سنفحص سجل ھذه األحداث، و . وقد تم إعداد العالم بواسطة العبرانیین

ندرس حیاة بعض من استخدمھم هللا لكتابة ھذا السجل، كما سندرس بعض الحقائق المعلنة لنا 
ملیون  ٤٠٠بعة آالف سنة الى و نرجو أن تالحظ أننا سنغطي مرحلة زمنیة قدرت بأر .فیھ

على أننا سنرى فیھ ما عملھ هللا لیعد الطریق . سنة، و على ھذا فسنتخیر بعض ما ندرس
 .لمجيء المسیح

 مجمل تاریخي

 التاریخ العالمي المعاصر التاریخ الكتابي التاریخ
  الدراما تبدأ ؟ آدم

 بدایة النسل الروحي ابرھیم.م. ق ٢٠٠٠

العصر البرونزي 
الحضارتان المصریة 
والبابلیة موجودتان قبل 

 ابراھیم بمئات السنین
 بدایة العصر الحدیدي نشأة الدولة العبریة موسى. م. ق ١٤٠٠

  ذروة القوة العبریة داود. م. ق ١٠٠٠
 قیام القوة األشؤریة  

  انقسام المملكة لمملكتین ایلیا. م. ق  ٨٥٠
السبي . الدولة تنھار ارمیا. م. ق ٥٩٠

 البابلي
بدایة الثقافة االغریقیة 

 القدیمة

تأسیس الدولة الیھودیة  عزرا. م. ق ٤٥٠
 .الضعیفة

 قیامة دولة فارس

سنة بین  ٤٠٠
 العھدین القدیم والجدید

 تحت حكم الفرس
 تحت حكم الیونان
 تحت حكم الرومان

 عصر أفالطون
 غزوات االسكندر

 غزوات بومي وقیصر
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 الدراما تبدأ : ١الدرس   
   ٣ – ١تكوین  : اقرأ  ١٢:  ٥رومیة : احفظ غیبا     

  كیف خلق العالم؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  

 )٢٥، ٢١، ١٨، ١٢، ١٠: ١تكوین (ماذا كان حال العالم و ما فیھ وقتھا؟  -٢

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٢٧: ١تكوین (كیف خلق االنسان؟  -٣

..........................................................................................................  

  كیف تعرف؟ .. )٢٠: ٢(ھل كان االنسان عاقال في ذلك الوقت؟  -٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٢٢، ٢١: ٢(كیف خلقت المرأة؟  -٥

..........................................................................................................  

 )٣٠-٢٨: ١(كان تكلیف هللا لإلنسان؟ ماذا  -٦

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٢٨: ١(كانت صلة االنسان باƫ في ذلك الوقت؟  كیف -٧

..........................................................................................................  

 )١: ٣(كیف ظھر الشیطان؟  -٨

..........................................................................................................  
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  ھذا األسلوب معك؟الشیطان ھل استخدم 

.......................................................................................................... 

 )١: ٣(الذي شكك فیھ الشیطان؟ ھو كالم من  -٩

..........................................................................................................  

 )٣تأمل خصوصا في اخر عدد  ٣-٢: ٣(ھل كان جواب حواء صحیحا؟  -١٠

..........................................................................................................  

  ھل تسيء اقتباس كلمة هللا أحیانا؟ -١١

.......................................................................................................... 

 )٥: ٣(إلى ماذا لجأ الشیطان في حدیثھ مع حواء؟  -١٢

.......................................................................................................... 

 )٦: ٣(حلل التجربة و اذكر أجزاءھا الثالثة  ١٦: ٢یوحنا  ١في ضوء  -١٣ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )١٧: ٢(ة؟ لماذا كان من الخطأ أن یأكال من الشجر -١٤

..........................................................................................................  

 )٨، ٧: ٣(ماذا كانت نتیجة الخطیة؟  -١٥

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١٠-٨: ٣(كیف تغیرت صلة اإلنسان باƫ؟  -١٦

.......................................................................................................... 

 )١٩- ١٤: ٣(ماذا كان عقاب الخطیة؟   -١٧

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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  وضح -)١٥: ٣(ماذا كان وعد هللا؟  -١٨

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )١٢: ٥رومیة (ھل تؤثر خطیتھما فینا الیوم؟  -١٩

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

خلق هللا االنسان لتكون لھ شركة معھ، لكن بسبب عناد االنسان و اصراره على إرادتھ الذاتیة 
ƫیسمیھ الكتاب المقدس و ھذا ما . فضل أن یسیر في طریق مستقل، فانقطعت عالقتھ با

 ."خطیة"
لو أنك نزعت إتصال المصباح الكھربائي من التیار النطفأ، و ھذا ما حدث لإلنسان، فالكتاب 

ألن أجرة : "كما یقول )  ٢٣:  ٣رومیة " (إذ الجمیع أخطأوا و أعوزھم مجد هللا: "یقول
 )٢٣:٦رومیة (" الخطیة ھي موت، و أما ھبة هللا فھي حیاة ابدیة بالمسیح یسوع ربنا

كانت ھذه الخطوة األولى من الدراما التي جرت كل ما تالھا، فلو لم تكن ھناك خطیة، لما 
 .كانت ھناك حاجة للفداء، و ال لكتاب مقدس یقول لنا عن الحاجة للفداء و الطریق الیھ

نیابة و هللا یشیر الى الوقت الذي فیھ یدفع نسل المرأة أجرة الخطیة،  ١٥: ٣ومنذ بدء تكوین 
و في القائمة التي تراھا في الصفحة التالیة، الحظ النبوات التي جاءت عن . عن االنسان

 .المسیح، و الحظ تحقیقھا كلھا فیھ
 عود بھ من هللاوالمسیح الم

 تحقیقھ الوعد
 ٢٣-١٨: ١متى  ١٤: ٧، اشعیاء ١٥: ٣الوالدة من عذراء تكوین  -١
 ١٧ -١:١متى  ١٩، ١٧:٢٤، العدد ٣:١٢یجيء من االمة العبرانیة تكوین  -٢
 ٣٣ -٣١: ١لوقا  ١٠, ١: ١١، اشعیاع ١٠: ٤٩من سبط یھوذا و نسل داود تكوین  -٣
 ٧-٦, ٤: ٢لوقا  ٢: ٥یولد في بیت لحم میخا  -٤
 ٤: ٤غالطیة  ٢٦-٢٤: ٩موعد مجیئھ دانیاد -٥
 ١٥-١٤: ٢متى  ١: ١١یقضي جزءا من طفولتھ في مصر ھوشع  -٦
 ٢١: ٥كورنثوس  ٢ ٦-٤: ٥٣یتألم و یصنع الفداء اشعیا  -٧
 ٥, ٤, ٢: ٢١متى  ٩:٩دخولھ االنتصاري زكریا  -٨
 ٢٧متى  ٢٢صلبھ مزمور  -٩

 ٣١: ٢أعمال  ١٠-٩: ١٦قیامتھ مزمور  -١٠

نبوة عن مجیئھ نجدھا في العھد القدیم، و قد تحققت في  ٣٠٠ھذه مجرد عینات من أكثر من 
 .العھد الجدید
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 من ادم إلى إبراھیم : ٢الدرس    
 ٢٢و  ١٣و  ١٢و  ٤تكوین  : اقرأ  ٢١و  ٢٠:  ٤رومیة : احفظ غیبا     

 .قیمھما و اشرح لماذا قبل هللا إحداھا و رفض األخرى .نجد تقدمتین ƫ ٤في تكوین  -١ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 .التقدمتین قدم نموذجا من عصرنا الحاضر یماثل ھاتین -٢

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

الثالث على أنھ السماویة ي تاریخ العالم، تشیر إلیھ الدیانات یحتل إبراھیم مكانة بارزة ف -٣
  )  ١٩،  ١٧،  ٤:  ١٦،  ٣،  ٢:  ١٢(  فعلى أي أساس یبنى ھذا؟ تكوین .مؤسس إیمانھا

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  لماذا؟

..........................................................................................................   

  )٣، ٢: ١٢تكوین (ب لثالثة دیانات؟ ھل قصد هللا البراھیم أن یكون أ -٤

..........................................................................................................   

  لو كنت مكانھ ماذا كنت تختار؟ -واجھ ابرھیم اختیارا ١٣في تكوین  -٥

..........................................................................................................   

  ؟٢، ١: ٢٢لماذا تظن طالب هللا ابراھیم بما نجده في تكوین   -٦

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  بتفصیل، و أعط تفسیرك لھ ٨: ٢٢ادرس تكوین  -٧

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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 العبور و الشریعة : موسى : ٣الدرس   
   ٢٩ – ٢٣:  ١١عبرانیین  : اقرأ ١٣:  ١٠كورنثوس  ١: احفظ غیبا     

  موسى للقیام بأعمالھ؟ أیة صفة دفعت -١ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 ٤و خروج  ١٨-١٥: ٣اقرأ خروج 

  ما ھو العمل الذي دعا هللا موسى إلیھ؟ -٢

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  ماذا قال هللا إنھا ستكون استجابة الشعب لموسى؟ ١٨: ٣في خروج  -٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

فمن ھو الذي سیقوم  - الحظ االفعال المستعملة ١٢: ٤، ٢١، ٢٠، ١٧: ٣في خروج  -٤
   بالعمل؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  من كان األداة المستعملة لتنفیذاألمر؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  )١٣-١٠، ١: ٤خروج  ثالثة أشیاء في(كیف كانت استجابة موسى؟  -٥

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  ؟٢: ٤في ماذا كان سؤال هللا  -٦

..........................................................................................................  
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استخدم موسى العصا، و داود المقالع، و جدعون المصابیح . یریدنا هللا أن نستخدم ما عندنا
  فماذا في یدك أنت؟. و الجرار و األبواق

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

موسى، كیف استجاب قال موسى إن الشعب لن یصدقونني و لكن عندما أطاع  ١: ٤في   -٧
  )٣١: ٤(الشعب؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 ١٢ اقرأ خروج

  لماذا أرسل هللا الضربات؟  -٨

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  التعلیمات التى أعطاھا هللا للعبرانیین؟ ما ھي -٩

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  ھل تظن أن البعض عصى؟  -١٠

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  عصاة؟ماذا تظن حدث لل  - أ

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  ماذا یعلمنا ھذا في یومنا الحاضر؟  - ب

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   
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  محاباة؟ھل عند هللا  -٢٩: ١٢حسبما جاء في خروج   -١١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 ١٤اقرأ خروج 

 )١٢-١٠: ١٤(حین عاكستھم الظروف؟  كیف استجاب الشعب -١٢

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
  

  )١٣: ١٤(بماذا أمرھم موسى؟  -١٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  ؟٣١: ٨د المشابھ في رومیة ما ھو الوع -١٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 ١٥ -١: ١٠اقرأ كورنثوس 

عندما كان العبرانیون في البریة واجھوا متاعب كثیرة، و فقدوا ثقتھم باƫ خالل سنوات  -١٥
-٥: ٢١، العدد ٢٠-١٥، ٦-١: ٣٢، ٧-١: ١٧خروج (التیھان قبل الوصول ألرض الوعد 

  )١١، ٧: ١٠كورنثوس  ١(ما ھي فائدة ھذه الحوادث لنا الیوم؟ ) ٩

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

، ما ھو ١١، ٧: ١٠كورنثوس  ١المذكورة في  تلخیصا لما جرى أثناء التیھان بالبریة، -١٦
  )أكتب اآلیة و الشاھد و مطالبتك بالوعد(الوعد لنا الیوم؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   
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 ٢٠-١١: ٣٠، ٢٩: ٢٩اقرأ تثنیة 

و كانت الشریعة ". إفعل ھذا و ال تفعل ذاك"كانت شریعة موسى عھد أعمال، قال هللا 
 .واضحة، و كل من یكسرھا یلقى العقاب

و قد أعطیت ھذه الشریعة  .و الدیني -و االجتماعي -األخالقي: و كان للشریعة ثالثة أقسام
و یقول . لقد كانت شریعة موسى مقیاسا لإلنسان. باعتبار أنھا مقیاس هللا للبر لذلك الوقت

و قد جاء یسوع لیكمل الناموس، و أصبح المسیح  .العھد الجدید إن بالناموس معرفة الخطیة
 .نفسھ اآلن ھو مقیاس هللا للبر و ھو مقیاس أعلى بكثیر

  )١١:٣٠، ٢٩:  ٢٩تثنیة (لى الشعب أن یستجیب العالن هللا عن نفسھ؟ كیف كان ع  -١٧

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 )٢٠، ١٦: ٣٠تثنیة (باختصار، ما ھو ملخص الناموس كلھ؟  -١٨

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )٣١ -٢٩: ١٢مرقس (كیف لخص المسیح وصایا هللا للناس؟  -١٩

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  )١٧: ٥متى (من كان تكمیل الناموس؟  -٢٠

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 ٢٦-١٩: ٣اقرأ رومیة 

  )٢٠، ١٩: ٣(الناموس؟ ماذا یكشف لنا  -٢١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  )٢١: ٣(اموس، مع أنھ فشل في إظھاره؟ ألي شيء شھد الن  -٢٢

..........................................................................................................  
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  )٢٤-٢٢: ٣(كیف صار االعالن الكامل لنا؟   -٢٣

..........................................................................................................  

  ٢٤-١٩: ٣: إلیك تفسیر لرومیة -٢٤

و نحن نعلم أن كل ما یقولھ الناموس فھو یكلم بھ الذین ھم تحت سلطانھ،   ) ١٩( 
 .لكي یسكت كل لسان، و یصبح كل العالم مسؤوال أمام هللا

الناموس، ألن كل ما ألنھ ال یمكن أن یقف االنسان سلیما أمام هللا بحفظ )  ٢٠( 
 .یعملھ الناموس ھو إشعار الناس بخطیتھم

 .أما اآلن فقد ظھر بر هللا بدون الناموس مشھودا لھ من الناموس و االنبیاء)  ٢١( 
 .بر هللا باإلیمان بیسوع المسیح لكل من یؤمن، بدون تفریق بین الناس )  ٢٢( 
 .إذ الجمیع أخطأوا و أعوزھم مجد هللا  )  ٢٣( 
 .متبررین مجانا بنعمتھ بالفداء الذي بیسوع المسیح)  ٢٤( 

 ٢٧-٢٥اقرأ خروج 

أول ما بھا كان مذبح النحاس الذي كان . لنا في خیمة االجتماع و أثاثھا دروس كثیرة لنا
و بعد ذلك . و ھذا یعلمنا أھمیة التكفیر عن خطایانا أوآل. یستخدم لتقدیم الذبائح الكفاریة

. تعمل للتطھیر، مما یعلمنا الحاجة الھامة للتطھیر الیومي من الخطایاالمرحضة التي كانت تس
ان المسیح : و عندما نتقدم الى القدس نرى إلى یمین مائدة خبز الوجوه التي تعلمنا حقیقتین

. ھو خبزنا الحي اآلتي من السماء، و أن الكتاب المقدس ھو الخبز الذي یشبع نفس االنسان
و أمامنا نجد مذبح البخور الذي . نارة التي تذكرنا بالمسیح نور العالمأما على الیسار فنجد الم

و یواجھنا اآلن حجاب قدس األقداس . یذكرنا بالصلوات التي ھي مثل البخور العطر امام هللا
و . الذي انشق من أعلى الى أسفل عندما صلب المسیح، فانفتح طریق المؤمن إلى هللا نفسھ

و یجب أن نتذكر أنھ یمكننا أن . العھد الذي كان هللا یحل علیھ في قدس األقداس نجد تابوت
 .نحیا حیاتنا المسیحیة باالنتصار الذي في المسیح

  :مالحظات

..........................................................................................................   

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 ......................................................................................................... 

..........................................................................................................  
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 یشوع و النجاة : ٤الدرس    
 ٢٣و  ٨ - ٧و  ١یشوع  : اقرأ  ٩: ١یشوع : احفظ غیبا     

في " یسوع"و ھو نفسھ اسم  - "الرب یخلص"معناه . یساعدنا على فھم سفرهمعنى اسم یشوع 
 .العھد الجدید

 .و اذكر المواعید التي أعطاھا هللا لیشوع ١اقرأ یشوع أصحاح   -١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  ھل یمكن أن تطبق أیا من ھذه على حیاتك ؟ أیھا، و كیف؟ -٢

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  لماذا طلب هللا من یشوع أن یكف عن الصالة؟ ٧في یشوع  -٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

   ١٨: ٦٦ھل یطلب منا هللا الشيء نفسھ في مزمور  -٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 .لفقرةعلى ھذه ا ٢٣: ٣٢طبق سفر العدد  -٥

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١: ٨یشوع (ماذا حدث بعد عزل الخطیة؟  -٦

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  )٦: ٢٣یشوع (تھ؟ ماذا كانت وصیة یشوع للشعب قبل مو -٧

.......................................................................................................... 
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 داود و الغفران : ٥الدرس   
 ١٢و  ٥صموئیل ٢ : اقرأ  ٥:  ٣٢مزمور : احفظ غیبا     

 :سجل اآلیات التي تبین الصفات التالیة في داودإذ تقرأ ھذین األصحاحین 

  الخضوع

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  االخالص

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  الشجاعة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  الثقة في هللا

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  روح القیادة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  شھوه الخطیة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  الحزن على الخطیة

..........................................................................................................  
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و . إن نبل شخصیة داود یتضح من حوادث كثیرة سجلھا الكتاب المقدس، بعضھا قرأتھ اآلن
و عندما . و ھو یحتل مكانة عظیمة بین أبطال االیمان". حسب قلب هللا"یصفھ الكتاب بأنھ 

 ."ابن داود"یتحدث الكتاب عن المسیح الملك یلقبھ باسم 
و یرى البعض أن قصة خطیة داود مناقضة لمركزه الروحي العالي، و قیادتھ الروحیة 

  ؟"حسب قلب هللا"فكیف ترى داود كمثال عظیم لرجل . العظیمة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

. الكتاب المقدس ان جاوبت على ھذا السؤال تكون قد أدركت جوھر االنسان الذي یعلم بھ
قد تجد ما یساعدك في . الذي كتبھ داود في ذلك الوقت ٥١ثم مزمور  ١٢صموئیل  ٢اقرأ 

  )١٤-٩: ١٨، ٥٠-٣٦: ٧أو لوقا  ٨- ١: ٤رومیة 

  :مالحظات

..........................................................................................................   

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  
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 قوة االنسان الذي یقوده الروح: إیلیا : ٦الدرس   
 ١٨:  ١٧ملوك  ١ : اقرأ  ٢١:  ١٨ملوك  ١: احفظ غیبا     

 :، واكتب تعلیقكاذكر إن كان اآلتي صوابا أو خطأ

  ٧-١: ١٧ملوك  ١اقرأ 

 :توقف المطر یعتمد على كل العوامل التالیة -١
 هللا حي) أ(
 ایلیا یعیش أمامھ) ب(
  كلمة ایلیا سیطرت على المطر) ج(

..........................................................................................................  

  . یقول الكتاب إن ایلیا كان یطلب إرادة هللا برغبة صادقة -٢

..........................................................................................................  

  )ھل تحیا أنت حیاة صلة مشابھة بالرب؟(

  . أطاع ایلیا أوامر هللا بشأن مستقبلھ، رغم أنھ لم یكن یعرف نتیجة ھذه الطاعة  -٣

..........................................................................................................  

  )لم تأخذھا ألنك لم تقدر أن ترى النتائج؟ھل ھناك خطوة (

  رأى ایلیا أن الخطة غامضة فتردد -٤

..........................................................................................................  

  جف النھر، و تبین أن إیلیا كان على حق  -٥

 .........................................................................................................  

 ٢٤-٨: ١٧ملوك  ١اقرأ 

  اتصف إیلیا بالطاعة الدقیقة -٦

..........................................................................................................  

. ال بد أن الطاعة التي جعلت إیلیا یعتمد في معیشتھ على أرملة فقیرة أمر أذل ایلیا -٧
..........................................................................................................  

  ) لماذا تظن یتعامل هللا معنا ھكذا؟(
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  ..................... :عندما مات ابن األرملة اتجھت عیناھا نحو نفسھا، فامتألت بالثقة في -٨

.......................................................................................................  

 .یرید هللا أن یزیل من حیاتنا اآلن إحساسنا بالذنب الذي یشل إیماننا في وقت األزمات  -٩

..........................................................................................................  

 ١٨-١: ١٨ملوك  ١اقرأ 

  على األقل مھتما بحیواناتھ كان آخاب -١٠

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  )١٨، ١٧(ن یعترف بالسبب الحقیقي للمشكلة رفض آخاب أ -١١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  )١٨، ١٧(لكن ایلیا عرف السبب الحقیقي  -١٢

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

و لكن ایلیا قال لعوبدیا إن آخاب " سیدي" "ایلیا"دعا عوبدیا . الیقدرأحد أن یخدم سیدین -١٣
و یتضح ھذا من مالحظة الشخص الذي كان لھ المكان األول في فكر عوبدیا . ھو سیده

 )١٦-٧األعداد (عندما كان یتخذ قراراتھ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 ٤٠-١٧: ١٨ملوك  ١اقرأ 

 :ھذا ما قالھ ایلیا -١٤
  وبخ الشعب على الموقف المذبذب) أ(

..........................................................................................................   

  دعا أعداء هللا إلى امتحان) ب(

..........................................................................................................  
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  ھم بكالم مرسخر من) ج( 

..........................................................................................................   

  أدان آخاب بأنھ دجال) د(

..........................................................................................................   

  أمر بسكب الماء )ھـ(

..........................................................................................................   

  صلى للبعل بدال من الكھنة) و(

..........................................................................................................   

  أمر بقتل الكھنة) ز(

..........................................................................................................   

و ما بعدھا تعطي إعالنا حلوا لحیاة یقودھا  ٤٢: ١٨، ٣٦: ١٨الصالة الواردة في  -١٥
 .الروح

  هللا، و بسمعتھ ھو كمجرد خادم ƫفي طلبھ النار كان اھتمامھ بسمعة ) أ(

..........................................................................................................   

أن هللا كان من سبق و قال إن  ١: ١٨في صالتھ ألجل المطر، من المھم أن نالحظ في )ب(
 .یصلي و الواقع أنھ صلى و صلى عدة مراتالمطر آت، و مع ذلك كان على ایلیا أن 

..........................................................................................................  

تتحقق مواعید هللا ال للذین یمتنعون عن الصالة، بل للمواظبین : "مایر. قال فردریك ب
علینا نحن أن نوقع علیھا أیضا و . التي تم التوقیع علیھاان المواعید ھي الشیكات . علیھا

 .نطالب بھا
یا رب، افعل كما " :ان عندنا قوة عظیمة مع هللا عندما نضع یدنا على مواعیده و نقول لھ

 .و كل الصلوات التي ستكون على مثال صالة ایلیا یجب ان تعتمد على مواعیده". وعدت

 :أسئلة للفائدة الشخصیة

 ولماذا؟  جزء أساسي في صالتي؟ھل كلمة هللا -١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   
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 اختبرت مؤخرا قدرة هللا على تسدید كل أعوازي؟في أي االمور / این  -٢
 )حدد و اشكر(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 فاضت قوتھ في فباركت حیاة اآلخرین؟این  -٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

ھل تعلمت كیف یقودني صوت هللا عندما أستشیر مؤمنا أكبر مني طالبا معرفة ارادة  -٤
 وما فائدة ذلك؟ هللا؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 المعجزات في الكتاب المقدس

ن الكتاب مليء بقصص المعجزات من صفحتھ األولى إلى األخیرة، و یظن بعض الناس أ
لكن ھذا غیر صحیح، فان المعجزات الكتابیة حدثت فقط في أوقات تحول استراتیجیة في 

فإذا استثنینا الخلق في بدء الزمن، و حوادث النھایة في نھایة الزمن، ھناك ثالث . التاریخ
موسى، و الشھادة وقت االرتداد زمن ایلیا و  الخروج في أیام: حقب تمیزھا المعجزات

و ربما نقدر أن نضیف حقبة رابعة ھي معجزات (الیشع، و خدمة الرب یسوع و رسلھ 
 )دانیال وقت السبى

و ھذه نقطة ھامة في فھمنا المعجزات، فھي لم تعمل بطریقة عشوائیة، لكنھا جاءت لتثبیت 
 .كلمة هللا التي سبق إعالنھا

عصرنا الحاضر بالشك في المعجزات، و لو أن موجة الشك ھذه أخذت في  ھناك اتجاه في(
لویس عنوانھ . و ھناك كتاب مفید یعالج ھذا الموضوع بقلم كلیف س. االنحسار اخیرا

 )معجزات(
من یؤمن : الحق الحق اقول لكم: (و لنالحظ ما قالھ المسیح عن استمرار العنصر المعجزي

" یعملھا ھو أیضا، و یعمل أعظم منھا، ألني ماض الى أبي بي، فاألعمال التي أنا أعملھا
 )١٢: ١٤یوحنا (

و لكن معجزات . و المعجزات الطبیعیة نادرة الیوم، ألننا ال نحیا في مرحلة إعالن خاص
كما نجد معجزة تغییر حیاة . العنایة و االرشاد و سداد األعواز موجودة حیثما وجد االیمان

 .فرصة الحیاة فیھم البشر الذین یعطون المسیح
و تذكر دائما أن المعجزة لیست تحطیما لقوانین هللا الطبیعیة، لكنھا قانون أسمى یعلو على 

 .القوانین الطبیعیة
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 الشاھد الذي وقف وحیدا :ارمیا : ٧الدرس   
 ٢١ - ٢٠و  ١ارمیا  : اقرأ ٢٩:  ٢٣ارمیا : احفظ غیبا     

تظن أن وقوفك الى جانب المسیح في بیتك و في عملك أمر صعب، تعلم بعض  إن كنت
 وسجل تعلیقك .الدروس من ارمیا

  ١اقرأ إرمیا 

اني ال أعرف أن أتكلم : "عند مواجھتك آیة كتابیة تأمرك بالشھادة للمسیح، ھل تقول -١
  ؟"ألني لم أتلق تدریبآ على ذلك

..........................................................................................................   

  ؟ ٦: ١ماذا قال ارمیا في 

..........................................................................................................   

 )١٧-٧:١(فمن أین یجيء ھذا؟  - أن یكون عندك ما تقولھ لھلكي تتكلم یجب  -٢

..........................................................................................................   

 فكیف یواجھ الواحد منا ھذه العقبات الشدیدة؟  - واجھ ارمیا مقاومات كثیرة -٣
)١٩, ١٨, ٨: ١( 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

ترى انھ لیس ما قالھ فقط كان تحت  ١٤من عدد . لتعرف الموضوع  ١٥،  ١٤:  ١٩اقرأ 
ارشاد الرب المباشر، بل إن المكان الذي ألقي فیھ كالمھ، و االشخاص الذین كلمھم كانوا 

نحن ال . و ھذا ما حدث مع إیلیا أیضا، فكان سبب نجاحھ و فعالیتھ. أیضآ تحت إرشاد الرب
 .ح، لكننا ننتظر إرشاد هللانوزع النبذ كیفما اتفق، و ال نجري لنكم كل من نراه عن المسی

یحطم الغزاة . الخراب اآلتي على العاصمة أورشلیم: یعطینا موجزا لرسالة إرمیا ١٥عدد 
و قد نصح ارمیا مواطنیھ بدراسة شروط التسلیم لیتحاشوا مصائب الحصار . البابلیون المدینة

  .التي لم تكن لھم طاقة بھا، ألن هللا كان في جانب أعدائھم

  ٢٠ا اقرأ ارمی

  )٦-١: ٢٠(ھل اسكتت العقوبة شھادة ارمیا أو ھدأت منھا؟  -٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   
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ربما كانت . لو جاءتك فائدة شخصیة، فتساءل عن صواب ما تفعلھ: امتحان لخططك -٥
 ما ھي الدوافع الكامنة خلف خططك؟. لكن المسیح دعانا لنخذم ال لنخذم. ھذه من هللا

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

فماذا تكشفھ لنا  -كثیرا في ارمیا مثال على جمل اعتراضیة نجدھا ١٨- ٧األعداد  -٦
 ھذه الصلوات من جھة شجاعة إرمیا و عدم خوفھ؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 فما ھو السر؟ - الطریقة التي صلى بھا ارمیا ھنا نموذج للصالة السریة القویة -٧

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 ھل كلمت هللا ھكذا؟ -٨

..........................................................................................................  

  كل، أو ھل ھو ألنك لم تكن صریحآ مع هللا؟اان لم تكن قد فعلت، ھل ھذا ألنك ال تواجھ مش

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 )٩، ٨:٢٠(جلبت رسالة ارمیا علیھ النقمة، فماذا فعل؟  -٩

..........................................................................................................  

 لماذا كان السكوت أصعب من الكالم؟ -١٠

..........................................................................................................  

 )١٠: ٢٠. (.....................عرف اعداؤه انھم یقدرون ان ینالوا منھ لو -١١

.......................................................................................................... 

 )١١: ٢٠. (...................................عادت إلیھ الثقة عندما فكر في -١٢

..........................................................................................................   
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 ٢١اقرأ ارمیا  
 ھل حطم الفشل طاعة النبي للرب؟ -١٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 )٧-١: ٢١(جیع للحكومة؟ ماذا كان جواب ارمیا عندما طالبوه بكلمة تش -١٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 )١٤-٨: ٢١(سامعیھ باتخاذ قرار محدد؟ ھل طالب النبي  -١٥

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
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 مـــراجعـــــة  
  ١٠كورنثوس  ١: اقرأ   ٢٢ - ٢٠:  ١١عبرانیین: احفظ غیبا     

. االن و قد ألقینا نظرة سریعة جدا على العھد القدیم، فان عندك فكرة عن محتویاتھ و تعالیمھ
تجد فیھ خطة هللا  فلتفترض أنك یھودیا لیس لدیك إال العھد القدیم، فھل یمكنك من دراستھ أن

 .للبشر؟ اكتب ھذه الخطة بكلماتك الخاصة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
   

  یجب أن یأتي یسوع الناصري؟ إذا لماذا كان 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
 

..........................................................................................................
  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 :عبريمكنك أيضا متابعة الدراسة والتواصل معنا 
 موقع تلمذة أون الين

www.TalmazaOnLine.com 
 التالي: البريد االليكترونيو

Contact@TalmazaOnline.com 

 النضج المسيحي

المسيحيالنضج   
 

 

 سلسلة الدروس الكتابية التطبيقية

 

 1 الدرس
 مرقس و متى

 

 2 الدرس
 يوحنا و لوقا

 

 3 الدرس
  الرسل أعمال

 
  4 الدرس

  غالطية و كورنثوس رسالتا و رومية
 

 5 الدرس
 الرعوية والرسائل تسالونيكي رسالتا -السجن رسائل

 
 6 الدرس

   العامة الرسائل

 
 7 الدرس

 المسيح يسوع رؤيا

 10الخطوة 

 الجديد العهد من أضواء

http://www.talmazaonline.com/
http://www.talmazaonline.com/
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
mailto:Contact@TalmazaOnline.com
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  الجدید العھد من أضواء:  ١٠ الخطوة

  مرقس و متى:  ١ الدرس
  یوحنا و لوقا:  ٢ الدرس
   الرسل أعمال:  ٣ الدرس
   غالطیة و كورنثوس رسالتا و رومیة:  ٤ الدرس
  الرعویة والرسائل تسالونیكي رسالتا -السجن رسائل:  ٥ الدرس
    العامة الرسائل:  ٦ الدرس
  المسیح یسوع رؤیا:  ٧ الدرس

  

 لماذا العھد الجدید

یطلق على االسفار السبعة و العشرین األخیرة من الكتاب المقدس اسم العھد الجدید، و ھو 
ھذه الكأس ھي العھد الجدید بدمي، الذي یسفك : "اسم مأخوذ من كلمات المسیح لیلة صلبھ

موسى، أو و قد تأسس ھذا العھد في ذلك الوقت لیحل محل شریعة ). ٢٠: ٢٢لوقا " (عنكم
، ١٧-١: ٢٠، ٥: ١٩خروج (العھد القدیم الذي أرسلھ هللا مع األمة العبرانیة على جبل سیناء 

و . و في العھد القدیم كتب هللا على ألواح حجریة مطالبھ للحیاة البارة). ٣٤-٣١: ٣١ارمیا 
 و بھذا. لكن اإلنسان عجز عن حفظ وصایا هللا بمجھوده الشخصي، بسبب طبیعتھ الخاطئة

غالطیة (أظھر الناموس لإلنسان أنھ خاطىء و كشف لھ عجزه الواضح في حفظ وصایا هللا 
و عندما یرى االنسان عجزه یصبح مستعدآ لقبول المسیح، ألنھ ما ). ٢٥-٧:٧، رومیة ١٩:٣

 .كان عاجزآ عن تخلیص نفسھ فإنھ یتطلع إلى هللا الذي یخلصھ
و ) ١٧:٣یوحنا ( لیدین العالم، بل لیخلص بھ العالم و قد أرسل هللا، برحمتھ ابنھ إلى العالم، ال

قد حفظ المسیح شریعة موسى حفظا كامال، و عندما سفك دمھ على الصلیب صار في 
االمكان حلول الروح القدس على المؤمنین بھ ال لینالوا مغفرة الخطایا فقط، بل لینالوا قوة 

و في ). ٤، ٣:٨رومیة (وصایا العشر تمكنھم من الحیاة الطاھرة التي وردت مقاییسھا في ال
، و ھذا معناه أن هللا في )٣٣:٣١ارمیا (ھذا العھد الجدید تكتب الشریعة على قلب المؤمن 

 )٢٧: ٣٢حزقیال (نعمتھ یعطي القوة على إتمام مطالب الناموس 
و مع أن العھدا الجدید تأسس رسمیا وقت موت المسیح و قیامتھ، إال أنھ على أساس موت 

). ٢٥: ٣رومیة (یح، و بواسطة الروح القدس، كان هللا یخلص البشر قبل حادثة الصلب المس
و لكن لما كان تأسیسھ رسمیا . و على ھذا فقد كان العھد الجدید ساري المفعول طول الوقت

حدث في زمن مجیئ المسیح األول إلى العالم، و لما كانت الكتب السبعة و العشرون االخیرة 
  ."العھد الجدید"دس سجآل لقصة الصلب و القیامة، فقد أطلق علیھا اسم من الكتاب المق

    



  

 TalmazaOnLine.com :شارك األخبار المفرحة على.. انمو .. اعرف

 قسمتى و مر : ١الدرس   
  ٧ – ٥متى  : اقرأ ١٩و  ١٨:  ٢٨متى  :احفظ غیبا     

أما مرقس فقد كتب للرومان لیظھر لھم . كتب إنجیل متى للیھود لیظھر لھم المسیح الملك
و كتب یوحنا للعالم . لوقا للیونانیین لیظھر لھم المسیح االنسان الكامل و كتب. المسیح الخادم

 .كلھ لیظھر المسیح ابن هللا، المخلص
 متى

الموعظة "عندما سجل متى أحداث حیاة المسیح اھتم بتسجیل مواعظھ الرئیسیة، و أطولھا 
اءتھا حاول و إذ تقرأ ھذه الموعظة و تعید قر. ٧-٥التي نجدھا في أصحاحات " على الجبل

 .أن تجاوب على االسئلة التالیة التي توضح بعض نقاطھا الھامة

اذكر سببآ واحدآ قدمھ المسیح یظھر أھمیة أن یعیش تالمیذه بما یتفق و المقاییس  -١
 األدبیة في ناموس العھد القدیم و انبیائھ

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 القدیم األخالقیةفي فقرة واحدة یلخص المسیح كل تعالیم العھد  -٢
 اذكر تلك التعالیم) ٤٨-٢٧:٥متى (

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

ما ھو الوعد الذي أعطاه المسیح لیساعدنا في التغلب على طلب مدح الناس عندما  -٣
 )١٨- ١: ٦متى (نعمل األعمال الصالحة؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

ما ھو التأكید الذي أعطاه المسیح لیساعدنا في التغلب على القلق من جھة احتیاجاتنا  -٤
 )٣٤-١٩: ٦متى (ادیة من طعام و كساء؟ الم

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

بقیة المواعظ كما جاءت في االصحاحات التالیة، و لخص في عبارة من عندك اقرأ  -٥
  :كل موعظة منھا

  ١٠اصحاح 

..........................................................................................................  
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..........................................................................................................  

  ١٣اصحاح 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  ١٨اصحاح 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 .٢٥, ٢٤اصحاح 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 مرقس

یركز على ما فعلھ یسوع اكثر من تركیز متى یختلف انجیل مرقس عن إنجیل متى في أنھ 
 .على ما قالھ یسوع

مرقس (ما ھي بعض األعمـال التي قام بھا المسیح فھیجت غیظ قادة الیھود علیھ؟  -١
٥: ٣- ١: ٢( 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

اكتب القوى  ٤٣:٥و ٣٥: ٤ادرس المعجزات األربع التي عملھا المسیح في مرقس   -٢
 :المختلفة التي أظھر المسیح سلطانھ علیھا، في كل معجزة منھا

 )٤١ -٣٥:٤(سلطان المسیح على؟  )١(

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )٢٠ -١: ٥(سلطان المسیح على ؟  )٢(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   
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 )٤٣-٣٥، ٢٣-٢١: ٥(سلطان المسیح على ؟  )٣(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )٣٤-٢٥: ٥(سلطان المسیح على ؟  )٤(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٦-١: ٦مرقس (قوتھ في حیاة الناس؟ ما ھو الشيء الذي یعطل المسیح عن ممارسة  -٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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 لوقا و یوحنا : ٢الدرس   
 أنظر مادة الدرس  : اقرأ ٣٨و  ٣٧:  ٧یوحنا  :احفظ غیبا     

یذكر لوقا و یوحنا الحوادث التي مرت بحیاة المسیح و یرتبانھا بطریقة تحقق ھدف كل منھما 
 .من الكتابة

 لوقا

 الى من كتب االنجیل أوآل؟ -٤- ١: ١اقرأ لوقا  -١

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 عن المسیحیة من قبل؟ما ھو البرھان على أن المرسل الیھ كان یعرف  -٢

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 .الكتابة الى ثاوفیلسماذا كان ھدف لوقا من  -٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 ) س یعني أن ثاوفیلس كان حاكما رومانیاثاوفیل" العزیز"لقب ( 
ینبر لوقا كثیرآ على أن یسوع، مع أنھ المسیح المخلص اآلتي للعالم؟ إال أنھ یجب   -٢

 :١٨, ٣٥-٣١: ١٣, ٤٤, ٤٣, ٣١-٢٢: ٩, ٣٥-٣٣: ٢(أن یتألم على أیدي الخطاة 
عن حوادث  ٢٤- ٢٠اقرأ لوقا )  ٤٧ – ٤٤،  ٢٧ – ٢٥،  ٧:  ٢٤،  ٣٤ – ٣١

ما ھي بعض صفات المسیح  .االخیرة التي قادت الى موت المسیح و قیامتھاالسبوع 
 التي تظھر بوضوح في ھذه االصحاحات؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  ما ھي الصفات البارزة في أعداء المسیح في ھذه االصحاحات؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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  متى طالب الناس بصلب المسیح؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

كیف تحقق ثاوفیلس مع كل التالمیذ و قراء االنجیل أن آالم المسیح و موتھ كانت بحسب 
  خطة هللا، و لیست مجرد حوادث عارضة من عمل الناس االشرار؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 یوحنا

 )٣١-٣٠: ٢٠یوحنا (ھ؟ لماذا سجل یوحنا االیات و العجائب المختلفة في انجیل -١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  .و سجل ھنا سبع معجزات أجراھا المسیحراجع االنجیل بسرعة،   -٢

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

ھي الحادثة الرئیسیة التي اكدت ایمان التالمیذ بالمسیح، و تؤكد أیضا إیمان ما    -٣
 القراء؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

ما ھي الصفة التي یجب أن تمیزنا حتى یتحقق العالم أننا سفراء  -١٤، ١٣اقرأ یوحنا  -٤
   )  ٣٥،  ٣٤:  ١٣(  )المسیح في العالم؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 ) ١٨-١٦:  ١٤(حقیقیین للمسیح في العالم؟ ما ھو تدبیر هللا الذي یجعل المؤمنین سفراء 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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، ٢٣، ٢١، ١٥: ١٤(ا ھي الشروط التي علینا أن نتممھا لكي نختبر ھذا التدبیر االلھي؟م
٢٤( 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 ماذا كان على التالمیذ أن یعملوا بعد أن ترك المسیح االرض؟-٥
 )١٧،  ١٦،  ٧:  ١٥  (  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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 أعمال الرسل : ٣الدرس   
 أنظر مادة الدرس  : اقرأ ٨:  ١أعمال  :احفظ غیبا     

یبدأ سفر االعمال بالقول إن الحقائق الواردة في األناجیل ھي بدایة ما فعلھ یسوع و علم بھ 
و یحكي سفر االعمال ما فعلھ المسیح الحي المقام بواسطة الروح القدس ). ١: ١أعمال (

 .اآلیة األساسیة في ھذا السفر ٨: ١و یعتبر أعمال . الذي سكبھ على تالمیذه یوم الخمسین
أیة أصحاحات تخبرنا عن شھادة التالمیذ في : نظرة على السفر و جاوب على التاليالق  -١

  أورشلیم؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

   في السامرة؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  إلى أقصى االرض؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 ٣، ٣٦-١٤: ٢: نجد الرسائل الرئیسیة التي شھد بھا الرسل عن المسیح في الشواھد التالیة-٢
:٣١ – ٢٢:   ١٧،  ٤١ – ١٦:  ١٣،  ٤٣ – ٣٤:  ١٠،  ٢٦ – ١١   

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  )  ٣:.١٣(ما ھي أھم حقیقة نبروا علیھا في شھادتھم؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  أي طریق لالقناع اتبعھ التالمیذ في محاولة إقناع سامعیھم بھذه الحقیقة الھامة؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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:  ٩، ٣-١: ٨(في أي مركز كان قبل إیمانھ؟ . یقف بولس في مقام ممتاز بین الرسل -٣
٤ – ٤:  ٢٦،  ٦ – ١:  ٢٢،  ١  ( 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

، ٢١-١٠: ٢٢(دما ظھر لھ في طریق دمشق؟ ماذا قال المسیح لبولس إن علیھ أن یفعلھ، عن
١٨-١٢: ٢٦( 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

كیف  -من األعمال ١٤و  ١٣تسجلت رحلة بولس التبشیریة األولى في أصحاحي  -٤
 )٤ -١: ١٣(عرف بولس و زمیلھ برنابا أن علیھما أن یذھبا للكرازة باالنجیل؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 ١٣(و في أنطاكیة بیسیدیة )  ١٢ – ٤:  ١٣(لمن أراد بولس أن یشھد أوآل في قبرص  
 ؟)٧ -١: ١٤(و في إیقونیة ) ٥٢ - ١٣: 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  لمن كرز بولس بعد أن رفض السامعون األولون الرسالة؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 :مالحظة

كیف ساعد . الموجودة في نھایة الكتاب المقدسیمكن متابعة رحلة بولس على الخریطة 
   الروح القدس بولس لیخدم في قبرص؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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  و في أنطاكیة بیسیدیة؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

فكیف نقل فكرھالى الوثنیین في  -استطاع بولس أن ینقل فكره للیھود باقتباس العھد القدیم
  )  ١٨ – ٨ : ١٤(لسترة؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )٢٣- ٢١:  ١٤(ماذا فعل بولس لیثبت المؤمنین الجدد في اإلیمان؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   
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 كورنثوس و غالطیة  رومیة و رسالتا : ٤الدرس   
 أنظر مادة الدرس : اقرأ ١٦:  ١رومیة  :احفظ غیبا     

رسالة  ١٣رسالة، كتب بولس بالتأكید  ٢١من أسفار العھد الجدید السبعة و العشرین نجد 
الشخص الذي استخدمھ هللا  -أما بولس. منھا، لمعالجة مواقف خاصة بالكنائس و األفراد

مواطنا رومانیآ، یھودي الدیانة، من طرسوس، عبراني من فكان  -لیكتب معظم العھد الجدید
و . العبرانیین، تربى عند قدمي معلم عظیم اسمھ غماالئیل، ثم أصبح عبدآ و رسوال للمسیح

: ٩أعمال " (إناء مختار لیحمل اسمي أمام أمم و ملوك و بني اسرائیل"قد قال هللا عنھ إنھ 
 )٢١: ١فیلبي (حیاة بولس و منذ یوم تجدیده كان المسیح ھو كل ). ١٠
  

 :رسالة رومیة
و كانت رومیة . كتب بولس رسالة رومیة من كورنثوس، بعد أن أنھى خدمتھ في أفسس

و . و ھدف الكتابة ھو أنھ كان یتوقع زیارة روما قریبا. عاصمة العالم المتحضر) روما(
العظیمة التي دبرت للخطاة أي أخبار هللا المفرحة، و محبتھ " إنجیل هللا"فكرة الرسالة ھي 

و ینبر بولس على أن التبریر أمام هللا ال یعتمد على ناموس . الخالص العظیم المجاني
 .موسى، بل على رحمة المسیح

   ما ھي فكرة الرسالة الرئیسیة؟ -١٧، ١٦، ٣- ١: ١اقرأ رومیة   -١

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

   ما ھو إنجیل المسیح؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  .و ماذا یكشف لنا؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

االنسان خاطىء و یعیش منفصال عن هللا، و ھو یركز على ذاتھ، و  ٠١٨-٩:٣اقرأ رومیة 
 و عندما ینظر هللا إلى اإلنسان، كیف یصفھ؟. لیس على المسیح

 :لإلنسان الخاطىءأذكر خمس صفات 

   ٩عدد 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
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   ١٠عدد 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

   ١١عدد 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

   ١٧عدد 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

   ١٨عدد 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  من یعتبر في ھذه الحالة الخاطئة؟ ٢٣، ٢٢، ١٠، ٩:٣، ١١: ٢حسبما جاء في رومیة 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  ھل یشمل ھذا اإلنسان صاحب االخالق الحسنة؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )١٠: ٣رومیة (ھل عند اإلنسان بر یقدمھ .؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٢٦، ٢٥اعداد ( لنا؟ ما الذي یعلنھ هللا -٢٨- ٢١: ٣اقرأ رومیة  -٣

..........................................................................................................  
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..........................................................................................................  

 )٢٦، ٢٥أعداد ) (أذكر سببین( لماذا أعلن لنا ھذا؟

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١: ٥، ٢٨: ٣، ١٧:١: (صمن ھذا نستخل

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )٢، ١: ٥(ث للتبریر؟ ما ھي النتائج الثال

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٥: ٥(باالیمان، ماذا تصبح مواردنا الروحیة؟ إذ قد تبررنا -٤

 
..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١: ١٢(إذ قد تبررنا باالیمان ما ھي عبادتنا العقلیة؟  -٥

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )١٠،٧:١٣: ١٢(أذكر خمس طرق تؤثر بھا ھذه العبادة العقلیة على سلوكنا الیومي -٦

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 كورنثوس األولى
ة بعد تركھ لكورنثوس بثالث سنوات، و كان فریق من كتب الرسول بولس ھذه الرسال

أعضاء الكنیسة قد سافروا ألفسس لیناقشوا الرسول في بعض المشاكل الكبیرة التي واجھت 
كان في كورنثوس آالف المسیحیین، و لكن لم یكن عندھم مكان مركزي . الكنیسة ھناك

ة، و سعى لتوحید المؤمنین و قد عالج بولس في الرسالة بعض المشاكل الفردی. لإلجتماع
  .لیكونوا فریقآ متعاونا متحدا لخدمة قضیة المسیح
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یقول بولس إن هللا أحكم من الناس، و انھ یختار ضعفاء . ٢٩-١٧: ١كورنثوس  ١اقرأ   -١
 .العالم لیخزي األقویاء

  )٢١عدد (كیف رتب هللا أن یسمع الناس رسالتھ و یؤمنوا بھا؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )٢٨عدد (من الذین اختارھم لھذا العمل؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )  ٢٩عدد (لما ذا؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

ل شيء لیتبع في كلماتك الخاصة برھن كیف ترك بولس ك. ٢٤-٢٢:٩كورنثوس  ١اقرأ  -٢
 )٢٢عدد (المسیح؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )٢٤عدد (ملھ؟ بماذا یشبھ ع

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  التشبیھ؟و ما ھو مدى مناسبة ھذا 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

اقرأ . ٨-٤في عدد " المحبة"ك بدأل من كلمة ضع اسم. ١٣اقرأ كورنثوس االولى  -٣
   كیف ترسم القراءة الجدیدة صورة واقعیة لك؟ - األصحاح بعد ھذا التغییر

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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  كیف یجب أن تكون صورتك؟

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 كورنثوس الثانیة
و قد أخبر . بعد كتابة الرسالة األولى قابل بولس تیطس، الذي كان في طریقھ إلى كورنثوس

ك بعض غیر المخلصین، كما تیطس بولس أن رسالتھ تركت أثرآ طیبا، و لكن الزال ھنا
و كان بولس وقتھا ضعیفا مجھدا، و . كانت ھناك بعض المشاكل مع الناموسیین المتزمتین

الھتمامھ بمقاومة : للمحافظة على الكنائس، و ثانیا: كانت أعداؤه الروحیة عظیمة، أوأل
 .لحزنھ على نقص ثقة بعض المؤمنین بھ: الناموسیة المتزمتة، و ثالثآ

فما  - بولس حریص على الطریقة التي بھا تستخدم كلمة هللا. ٦-١: ٤كورنثوس  ٢ اقرأ  -١
 )٣عدد (ھي نتائج الخداع في الكرازة بكلمة هللا؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )٦عدد (لماذا أشرق هللا في قلوبنا؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

كورنثوس  ٢(ما ھو الشيء الذي كان یخشاه بولس و الذي یجب أن نحذر منھ نحن؟  -٢
٣:١١( 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 ٢(ماذا كان جواب هللا على صالتھ؟  -صلى بولس أن یخلصھ هللا من شوكة في جسده  -٣
 )٩: ١٢كو رنثوس 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  ) ٩ :١٢(ماذا كان موقف بولس من االمر كلھ؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
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  )١٠: ١٢(ماذا نتعلمھ نحن من ھذا االختبار؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 غالطیة
جاء جماعة من المعلمین الیھود یطالبون األمم  بعد أن غادر بولس غالطیة بوقت قلیل

و یدافع بولس في رسالة غالطیة عن . الوثنیین الذین آمنوا بالمسیح أن یحفظوا شریعة موسى
 .إنجیل النعمة الذي تلقاه مباشرة من المسیح

فما ھو المصدر  - یظھر بولس أن االنجیل لم یقبلھ من بشر، و لم یتعلمھ من إنسان -١
  )١٢: ١غالطیة (نجیل؟ الحقیقي لإل

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  من كان یسكن في بولس؟ ٢:. ٢غالطیة بحسب ما جاء في  -٢

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  أثر ھذا على حیاتھ الیومیة؟ ماذا كان

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

كیف نتحاشى نحن أعمال . یذكر بولس ھنا أعمال الجسد - ٢١-١٦: ٥ اقرأ غالطیة -٣
 )١٦:٥(الجسد؟ 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٢٣، ٢٢: ٥غالطیة (یحسب ھذا النوع من السلوك، ما ھي النتائج؟ -٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 .اعمال قائمة بالنتائج المعددة

..........................................................................................................  
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.......................................................................................................... 

 رسالتا تسالونیكي و الرسائل الرعویة: رسائل السجن  : ٥الدرس 
 أنظر مادة الدرس : اقرأ ٧و  ٦:  ٢كولوسي  :احفظ غیبا     

ألن بولس كتبھا اثناء سجنھ " رسائل السجن"فیلبي، كولوسي و فلیمون تدعى رسائل أفسس، 
 .٢٨األول في روما، و ھو المذكور في أعمال 

 أفسس
و لكن أسلوبھ في كتابة رسالة أفسس یبین كأنھ ال ) ١٩أعمال (أسس بولس كنیسة أفسس 

س وحدھا، یعرف قراءه، لذلك یتفق معظم المفسرین على أنھ لم یكتب الرسالة لكنیسة أفس
و ھو یھدف من الرسالة أن یقول لألمم إنھم . انما لكل المؤمنین من األمم مھما وجدوا

 )٦:٣، ٢٢-١٩:٢أفسس )مساوون للیھود المؤمنون في نوال بركات االنجیل 
 )١٢، ١١:٢(ماذا كان احتمال نوال االمم الوثنیین لبركات الخالص؟   -١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )١٨-١٣: ٢فسس أ(كیف أصبحت بركات الخالص عامة للجمیع؟  -٢

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

أذكر بركات الخالص التي یتمتع بھا كل المؤمنین  ١٩-١٤: ٣من صالة بولس في أفسس  -٣
 .الیوم

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 رسالة فیلبي
لیشكرھم على الھدیة المالیة التي   )١٦أعمال (كتب بولس ھذه الرسالة للكنیسة التي أسسھا 

و قد حاول أن یصلح الخصام الذي كان بین سیدتین في ). ١٩-٤:١٠(أرسلوھا إلیھ في سجنھ 
ھذا الخصام تقف متحدة و اذ تنتصر الكنیسة على ). ٢: ٤(الكنیسة، و ھما أفودیة و سنتیخي 

 )٢٨، ٢٧: ١(ثابتة بال خوف تعلن االنجیل لكل من ھم حولھا 
ماذا كان بولس یفعلھ في روما، و یعتبره مشجعا ألھل فیلبي على  -٣٠-١٢: ١اقرأ فیلبي  -١

  )١٤، ١٣:١(إعالن االنجیل بشجاعة؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
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كیف تكون نظرة بولس للمستقبل مصدر تشجیع ألھل فیلبي لیقفوا في صف المسیح بدون  -٢
 )٢٥- ١٨:١(خوف؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )١٩-٤:١٠(؟ ما الذي أسعد بولس في الھدیة التي أرسلھا أھل فیلبي لھ -٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 كولوسي
كولوسي، و لكن تقاریر وصلتھ عن المعلمین الكذبة الذین كانوا في لم یكن بولس قد زار 

. و لما كان ھو رسول األمم جمیعآ، فقد شعر بضرورة الكتابة لتحذیر الكنیسة ھناك. كولوسي
و كانت التعالیم الخاطئة ھناك تقول بوجود المالئكة كوسطاء بین الناس و بین هللا بجوار 

د الھوت المسیح و كفایتھ التامة، بحیث ال یحتاج االمر الى و لذلك یكتب بولس لیؤك. المسیح
 .أي وساطھ غیر وساطة المسیح

اذكر ثالثة أشیاء قالھا بولس عن المسیح تجعلنا في غیر حاجة إلى البحث عن طرق  -١
  )٢٢-١٢: ١كولوسي (أخرى توصلنا إلى هللا 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 إن كانت الكفایة كلھا في المسیح، فماذا على المسیحي أن یفعل؟ -٢
 )٧-٢:٦كولوسي (

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١١ -١: ٣كولوسي (كسید على حیاتنا؟  ما ھو تأثیر الخضوع الكامل للمسیح وحده  -٣

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 فلیمون
لسبب ما لم توضع ھذه الرسالة مع الرسائل االخرى التي كتبھا بولس من السجن، بل 

كان . و مع أنھا قصیرة إال أنھا من أعمق الرسائل و أجملھا. وضعت بعد الرسائل الرعویة
و أنسیمس عبد ھارب كان یعمل عند . بولس قد قاد أنسیمس الى الرب خالل سجنھ في روما

و كانت عقوبة العبد الھارب في . لبولس، و كان یعیش في كولوسي فلیمون الذي كان صدیقا
و لكن بولس یكتب الى فلیمون طالبآ منھ أن یغفر . ذلك الوقت ھي الموت أو التعذیب الشدید
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و تقف ھذه الرسالة مثاال عظیما لما تنتجھ . ألنسیمس ما فعلھ، و أن یقبلھ كأخ في المسیح
في كلماتك اذكر ثالثة أسباب یذكرھا . عالقات االنسانیةمعرفة المسیح من أثر جمیل على ال

 .بولس تجعل فلیمون یقبل أنسیمس في المحبة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 رسالتا تسالونیكي
ھاتان الرسالتان ھما أول ما كتب بولس من رسائل، إلى كنیسة تسالونیكي في مقاطعة 

الى تسالونیكي التي اضطر أن یغادرھا ) ١٨-١:١٨اعمال (كتبھما من كورنثوس . مكدونیة
و قد حاول أعداء الحق أن یطفئوا دعاوى . )١٠: ١٧أعمال (بسرعة بسبب االضطھاد 

االنجیل قائلین إن بولس ال یھتم بالمؤمنین الجدد، بل یھتم بسالمة نفسھ، و ھا ھو قد تركھم 
  .و قد كتب بولس الرسالة االولى لیجاوب ھذه التھمة! بسبب االضطھاد

 
  )١٠- ٧: ١تسالونیكي  ١(لونیكي على الدائرة المحیطة بھم؟ماذا كان تأثیر تجدید أمل تسا -١

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

غییر الذي جرى في حیاتھم برھان على صدق الذین بشروھم و كیف یوضح بولس أن الت -٢
  )٦: ١تسالونیكي  ١(على صالحھم؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

  )١٠-١: ٢تسالونیكي  ١(اذكر طریقتین اتبعھما بولس في خدمتھ تظھران إخالصھ  -٣

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

و قد ارتبك أھل . بعد أن كتب بولس رسالتھ األولى ثارت أسئلة عن مجيء المسیح ثانیة
 ١تسالونیكي  ٢(تسالونیكي ألنھم كانوا یحتملون اضطھادات كثیرة ألجل المسیح بدون داع 

 .منھم في العمل ألنھم ظنوا أن المسیح سیأتي في أیة لحظة و قد تأخر البعض). ١٢-٣:
 )١٠ -٦:٣تسالونیكي  ٢(ماذا یجب أن یكون موقف المؤمن من العمل؟  -٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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 الرسائل الرعویة
و قد كتب بولس الرسائل . منذ الرحلة التبشیریة االولى كان مع بولس زمالء یعملون معھ

معھ و یساعدانھ في تثبیت المؤمنین الرعویة الثالث لتیموثاوس و لتیطس اللذین كانا یعمالن 
و قد كتب الرسول ھذه الرسائل الثالث في الفترة ما بین سجنھ األول في . و متابعة الكنائس

كتب بولس رسالتي تیموثاوس ). م ٦٦(و بین استشھاده على ید نیرون ) م ٦٢-٦٠(روما 
مل في جزیرة أما تیطس فقد كان یع. لینصح تیموثاوس و لیساعده على خدمتھ في أفسس

  .كریت

 
 )٨-٦:٦تیموثاوس  ١(ما ھما األمران الالزمان لنكتفي بھما في الحیاة؟  -١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )١٢- ٩:٦تیموثاوس  ١(ما ھو الخطر الذي یھدد طالبي الغنى؟  -٢

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١٩-١٧:٦تیموثاوس  ١(ماذا یجب أن یكودن موقف المؤمن الغني من نحو المال؟  -٣

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

وھو یكتبھا كأنھ یكتب وصیتھ  .لثانیة قبل استشھاد بولس مباشرةكتبت رسالة تیموثاوس ا
  األخیرة

 
 )٥ - ١: ٤وس تیموثا ٢(التي یقدمھا بولس لتیموثاوس قبل موتھ؟ما ھي النصائح األخیرة  -٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 ٢(ما ھا األمران اللذان یبقیان مصدر عون لتیموثاوس في دعوتھ، بعد رحیل بولس؟  -٥
 )١٧-١٤، ١١، ١٠خصوصا آیات  ١٧-١: ٣تیموثاوس 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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ما ھي االمور التي یلزم المؤمن أن یحذر منھا في تعاملھ مع العالم الخاطىء الذي یحیا  -٦
  )٢-١: ٣تیطس (فیھ؟ 

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

تیطس ( المسیحي على الحیاة بھذه الصورة؟ما ھي االسباب التي یذكرھا بولس لتشجیع  -٧
٧-٣:٣( 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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 الرسائل العامة : ٦الدرس   
، رسالتي بطرس, یعقوب ,العبرانیین :اقرأ ٢ - ١:  ١عبرانیین  :احفظ غیبا     

 رسائل یوحنا الثالث ورسالة یھوذا

لیس أفضل " رسائل عامة"الثماني االخیرة في العھد الجدید بأنھا نعتقد أن تسمیة الرسائل 
و لكن ھذا االسم أطلق علیھا، ألنھا لم ترسل إلى كنائس محددة، مثل بقیة رسائل . تسمیة

بولس، لكنھا أرسلت الى دائرة متسعة من المسیحیین، في ما عدا العبرانیین و یوحنا الثانیة و 
 .الثالثة

 العبرانیین
و قد آمن . أطلق ھذا االسم على ھذه الرسالة ألنھا كتبت الى المسیحیین من أصل یھـودي

: ٦(ثم صاروا أمثلة لغیرھم في الخدمة ) ٣:٢(ھؤالء بواسطة كرازة بعض تالمیذ المسیح 
و عندما كتبت إلیھم   ) ٣٤ – ٢١:  ١٠  (و قبلوا خسارة ممتلكاتھم ألجل المسیح بفرح ) ١٠

و كانوا على وشك االرتداد عن )  ٧:  ١٣( ن قادتھم األولون قد ماتوا ھذه الرسالة كا
و لعل سبب ذلك ھو أن الحكومة  .) ١٤،  ١٣: ١٣ (المسیحیة إلى الیھودیة التي جاءوا منھا 

و الكاتب یطالبھم بالبقاء . الرومانیة وقتھا كانت تسمح بالعبادة الیھودیة و تمنع المسیحیة
و كان كاتب العبرانیین ). ٤، ٣: ١٢(ي حتى لو كلفھم ذلك حیاتھم مخلصین الیمانھم المسیح

و قد كتب أوریجانوس، . قائدآ بارزآ في الكنیسة األولى، لم یفصح عن شخصیتھ في الرسالة
من كتب رسالة العبرانیین؟ هللا " :الالھوتي المسیحي األول في القرن الثالث المسیحي یقول

 .تبھا ھو بولس، و لو أن ھذا لیس اكیداو یؤمن كثیرون أن كا". وحده یعلم
یقول الكاتب إن  ٢٠، ١٩، ففي أعداد ٢٥-١٩:١٠و أھم فقرة في رسالة العبرانیین ھي 

ھذه الحقیقة ھي تلخیص للمناقشة " (الطریق الحدیث الحي"یسوع ھو االعالن النھائي، فھو 
و االعالن النھائي یقول الكاتب أن یسوع ھ ٢١و في آیة ). ١٨: ١٠-١٤: ٤التي قدمھا في 

) ١٣:٤-١: ١و ھذه الحقیقة ھي تلخیص للمناقشة التي قدمھا في . (ألنھ رئیس الكھنة العظیم
و لما كان المسیح ھو الكافي و األعظم و النھائي فإن قراءه و كل المؤمنین سیطیعون أوامره 

  ٢٥ – ١٠:  ٢٢في 
  ٢٥-٢٢:١٠انیین ما ھي اآلشیاء األربعة التي یفعلھا المؤمن حسب العبر -١

  ٢٢عدد   - أ
  ٢٣عدد   - ب
  ٢٤عدد   - ت
  ٢٥عدد   - ث

 :لخص في كلماتك فكرتي المناقشة اللتین یذكرھما الكاتب لمساندة االوامر األ ربعة -٢
  )٣١-٢٦:١٠) (أ(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٣٤-٣٢:١٠) (ب(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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ما ھو الموقف القلبي الذي یجب أن یتخذه القراء لیبقوا أمناء للمسیح وسط اال ضطھاد؟  -٣
)٣٩ -٣٥: ١٠( 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٣٩-١: ١١(ة القلبیة الالزمة؟ كیف حصل مؤمنو العھد القدیم على ھذه الصف-٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )٤-١: ١٢(حن في نور معرفتنا بطریقة حیاة مؤمني العھد القدیم؟ ماذا نفعل ن -٤

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 یعقوب
و قد كان اخوة المسیح غیر مؤمنین بھ، و قت . یقال إن كاتب ھذه الرسالة ھو أخو المسیح

كورنثوس  ١(و لكن المسیح ظھر بعد قیامتھ لیعقوب ) ٥: ٧یوحنا (خدمتھ على األرض 
و قد أحدث ھذا الظھور تغییرا في یعقوب، و ربما في باقي إخوتھ، قبل یوم ) ٧:١٥

و مع أن یعقوب لم ). ٤: ١أعمال (علیة یصلون مع باقي التالمیذ الخمسین، ألننا نراھم في ال
 ١٥أعمال (یكن أحد التالمیذ االثني عشر إال أنھ احتل مكانة قیادیة في كنیسة أورشلیم األولى 

و لما كان اسم یعقوب اسما شائعا في الكنیسة األولى، فإن ). ٩: ٢، ١٩: ١، غالطیة )  ١٣: 
طلع الرسالة بدون تعریف، ال بد أن یكون ھو یعقوب الشخص الذي یكتب اسمھ في م

أما قراء ). ١: ١یعقوب  (المشھور المعروف معرفة ال یحتاج معھا الى مزید من تعریف 
و أدى ھذا الشتات  ) ٧ – ٦:  ٢،  ٤-٢: ١(الرسالة فھم المؤمنون المشتتون في كل مكان 

لرب، التي ھي عالمة المؤمن الى الضعف الروحي، و یعقوب یحضھم على المحبة القویة ل
 .و قد أوضح الرسول كیف یكون االنسان فرحآ في المسیح رغم أنھ یتألم ألجلھ. الصادق

  )١٢، ٤- ٢: ١یعقوب  (لماذا یحسب المؤمن تجربة آالمھ فرحآ؟  -١

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

كیف یحصل المؤمن على القوة الالزمة لیقف إلى جوار المسیح رغم صعوبة التجارب؟  -٢
)٨ -٥: ١( 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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 ندما یجرب بالشر؟ما ھما الشیئان اللذان یفعلھما المؤمن ع -٣
 )١٦- ١٣:١) (أ(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١٨-١٧: ١) (ب(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 .تالزمان االیمان الحقیقي، بخالف االیمان العقلي المیتالحظ الصفتین القلبیتین اللتین -٤
 )٢٥-٢١:١(بدال من مجرد سماع كالم هللا، على المؤمن أن ) أ(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )  ٢٧ – ٢٦:  ١( بدآل من مجرد القول إننا مؤمنون، على المؤمن أن ) ب(

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 بطرس األولى
و ھو یرجو أن یقف ) تركیا الحدیثة(یخاطب بطرس عدة كنائس منتشرة في آسیا الصغرى 

و یبدأ . ضد الكنیسةالمؤمنون ثابتین في وجھ االضطھاد الذي شنتھ الحكومة الرومانیة 
ثم یعطي بعض االوامر التي إذا ). ١٢-٣:١(بطرس بوصف عظمة الخالص الذي نالھ قراؤه 

  .نفذھا االنسان یختبر عظمة ھذا الخالص

 
   ٤: ٢-١٣: ١اذكر خمسة أوامر یعطیھا بطرس في  -١

  ١٣:١ )أ(

  ١٦- ١٤:١)ب(

  ٢١-١٧:١ )ج(

 ٢٥-٢٢:١ )د(
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تختلف مواقفھ مع المسیح عن مواقف العصاة و غیر عند طاعة ھذه االوامر كیف  -٢
 )١٠ -٤: ٢بطرس  ١(المؤمنین؟ 

 .........................................................................................................  

..........................................................................................................   

فإن غایة الحیاة المسیحیة لیست فقط التمتع بأمجاد . مفتاح الرسالة ١٠، ٩: ٢بطرس ١ -٣
 .الخالص، بل في الشھادة عن عجائب الخالص للذین ال یعرفون المسیح

 )١٢-١١: ٢(یف یشھد المسیحي بحیاتھ للمحیطین بھ؟ ك) أ(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١٨-١٣: ٢(كیف یمجد المسیحي المسیح في صلتھ بالحكومة؟ ) ب(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )٢٥-١٨: ٢(كیف یمجد المسیحي المسیح في صلتھ بصاحب العمل؟ ) ج(

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 )٧-١: ٣(؟ "كیف تشھد الزوجة المسیحیة لزوجھا غیر المؤمن) د(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١٧-٨:٣(كیف یكون المسیحي شاھدآ فعاآل للمسیح وسط الضیق؟ ) ه(

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

 بطرس الثانیة
كوصیتھ ) كما سجل بولس تیموثاوس الثانیة قبل استشھاده، سجل بطرس رسالتھ الثانیة

رأسھ إلى (و قد استشھد بطرس عندما صلب مقلوبا ). ١٩: ٢١قارن یوحنا  - ١٤:١(األخیرة 
و یكمل بطرس في الرسالة الثانیة ما قالھ في الرسالة االولى، فقد عانى المؤمنون من ). أسفل

كره في الرسالة االولى، و ھو یشجعھم في الرسالة الثانیة لیثبتوا مخلصین االضطھاد الذي ذ
و كما فعل في الرسالة ). ٤-٢:١(أنھ یبدأ بشرح عظمة نعمة هللا للمؤمنین . حتى النھایة
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). ١١-٥: ١(االولى، یذكر ھنا بعض االمور التي إذا فعلھا المؤمن استمتع ببركات هللا تمامآ 
 )  ٢١ – ١٤:   ١(وره الواثق بنعمة هللا، ثم یذكر بطرس أساس شع

 من أي مصدرین سمع القراء عن النعمة؟ -١
 )١٨, ١٤: ١( -)أ(

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )٢١- ١٩:١( -)ب(

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

اذكر ثالث طرق تعرف بھا ھؤالء المعلمین . على أن البعض حاولوا صدھم عن الحق -٢
 )٢٢-١: ٢بطرس  ٢(الكذبة 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 )١٢، ١١: ٣بطرس  ٢(أیة حادثة عظیمة تحكم سلوك المؤمنین الحالي؟   -٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 یوحنا االولى
و أثناء . كرز بولس بالمسیحفي نھایة أیام الرسول یوحنا أقام وسط مسیحي أفسس، حیث 

وجوده ھناك انتشرت بدع عقائدیة أنكرت أن هللا تجسد في المسیح، و نادت بأن الحیاة 
و قد كتب یوحنا رسالتھ االولى لیرد على ھذه البدعة، . المقدسة لیست إلزامیة على المؤمن

، أوضح فیھا على أن الرسالة لیست مجرد رد، لكنھا تعلیم واضح للحیاة المسیحیة الجمیلة
لكي .. كتبت ھذا الیكم" ١٣:٥لرسالة فھو اما مفتاح ا. الرسول كیف نمیز الصواب من الخطأ

و عندما تحدث بعض االمور في حیاة المسیحي یعلم أن لھ الحیاة ". تعلموا أن لكم حیاة أبدیة
 .ولىو كلھا في رسالة یوحنا اال ،١٣:٥یوحنا  ١اختبارات تؤكد لك  األبدیة، و إلیك خمسة

٧:١ -١  

٣: ٢ -٢  

١٥: ٢ -٣  

٦:٣ -٤  

٧:٤ -٥  
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 یوحنا الثانیة
ا كیریة، أو إن كان لسنا متأكدین إن كانت الشخصیة التي یخاطبھا الرسول ھنا سیدة اسمھ

  ). اآلیة األولى من الرسالة(أوالدھا ھم أعضاؤھا ل على كنیسة،ید"السیدة المختارة"االسم

الى ھذه  أو الرسول یوحنا أن ینقلھا الى ھذه السیدة،لخص في كلماتك الرسالة التي یرید 
  الكنیسة

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  

 یوحنا الثالثة
  )٨-٢آیات (ما ھو المثال التي یستمر غایس في تقدیمھ لنا؟  -١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 )١١ -٩(غایس؟  ما ھو عیب دیوتریفس الذي یجب أن یتحاشاه -٢

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
  

 رسالة یھوذا
وأنھ آمن بعد قیامة ) مثل یعقوب(الالھوتیین أن یھوذا كان أخو المسیح  یظن كثیرون من

  .یقول إنھ لم یكن أحد الرسل ١٧و في آیة ) ١آیة " (أخو یعقوب "و ھو یدعو نفسھ . المسیح

 )٤، ٣(ما ھو ھدف یھوذا من الكتابة؟  -١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

 :شیئان یرید یھوذا من قرائھ أن یذكروھما -٢
 )١٦- ٥( -أ

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   
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  )١٩-١٧( -ب 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

  ) ٢٢-١٩(الكذبة؟ ما ھي مسؤولیة المسیحي من نحو المعلمین  -٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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 رؤیا یسوع المسیح : ٧الدرس   
 سفر الرؤیا : اقرأ ١٤:  ٢رؤیا  :احفظ غیبا     

یحتوي الكتاب األخیر من العھد الجدید على سجل لرؤیا تلقاھا الرسول یوحنا ذات یوم عندما 
و الكثیر من اصحاحات الرؤیا ) ٢٠-٩: ١(كان سجینا ألجل المسیح في جزیرة بطمس 

و قد كتب  .حتى وجد بعض كبار المفسرین أنفسھم عاجزین عن تفسیرھا صعبة التفسیر
و مع أن المعاني لیست . یوحنا كلفن تفسیرا على كل أسفار الكتاب المقدس، إال على الرؤیا

و مع ) ٣:١) (و لیس لمن یفھمھ(واضحة كل ما جاء بالسفر، إال انھ یعد بالبركة لمن یقرأه 
إال أن البعض اآلخر بالغ الوضوح، فاألصحاحات الثالثة أن بعض أجزائھ بالغة الغموض، 

األولى تسجیل لوصف المسیح و لرسائل أرسلھا عن طریق یوحنا الى سبع كنائس في آسیا 
 فھي ١٨-٤أما أصحاحات . و ھذه كلھا واضحة المعاني -)تركیا الحالیة(الصغرى 

للعالم، و ھي تكملة واضحة، و ھي تتحدث عن أحداث الفداء االخیر  ٢٢-١٩صعبة، لكن 
 .لتاریخ الفداء الذي نقرأ عنھ من أول سفر التكوین

  ؟٢١ -١: ١٩ما ھي األحداث العظیمة الموجودة في الرؤیا  -١

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 )٣-١: ٢٠(سنة؟  ١٠٠٠ما ھو مصیر الشیطان عند بدایة حكم المسیح  -٢

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

  )١٠-٧: ٢٠(ما ھو مصیر الشیطان النھائي عند نھایة األلف سنة؟  -٣

..........................................................................................................  

..........................................................................................................   

 )١٥-١١: ٢٠(و ما ھو المصیر النھائي لغیر المؤمنین؟ -٤

..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 
  

  أذكر ثالثة أمور یختلف فیھا مصیر المؤمن النھائي عن حیاتھ الحاضرة بحسب -٥

 .٩-١:  ٢١ الرؤیا

  .................................................................................................... -  ا

  ................................................................................................. - ب
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 ثمانیة نصائح لدراسة الكتاب المقدس
أصحاحات من العھد ١٠ :احفظ غیبا

 رسائل السجن : اقرأ الجدید

 :قال أحدھم إن ھناك أربع أشیاء أساسیة لدرس الكتاب ھي
 اقبل صحة كلمة هللا،: أوال
 اخضع لتعلیمھا،: ثانیا
 احفظھا،: ثالثا

 انقلھا آلخرین،: رابعا
 .ألنھا نافعة لك و لغیرك

 :استعمل دفتر مالحظات و أنت تدرس، و اكتب إجابة األسئلة التالیة
 من ھم االشخاص الذین قرأت عنھم، و ماذا تعلمت عنھم؟ -١
ا، و ماذا قرأت؟ ھل أعرف موقع ھذه األماكن على ما ھي األماكن التي قرأت عنھ  -٢

 الخریطة؟
 ھل أقدر أن أذكر من الذاكرة ما قرأتھ اآلن؟  -٣
 ھل ھناك فصول كتابیة أخرى تلقي الضوء على ما قرأتھ اآلن؟ -٤
 ھل قرأت شیئآ عن هللا اآلب، أو االبن، أو الروح القدس؟ -٥
 عن الطبیعة الروحیة الجدیدة؟ ماذا قرأت عن نفسي، عن االنسان الساقط، و -٦
 أو صالة أتلوھا؟ ھل ھناك واجب أعملھ، مثال أتبعھ، وعد أمسك بھ، فكرة تھدیني، -٧
 ما ھي اآلیة التي أعتبرھا مفتاح ما قرأتھ؟ ھل یمكن أن أتلوھا من الذاكرة؟ -٨

                                                                                     

   مودي. دوایت ل                                                                                  


