
ددررووسس  حوولل  
 مستووىى  االكيینوونة

 
  هھھھارروونن  باشوورر  ٬،  وو  فرريیقق  "جيیلنا"    :  تأليیفف

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقددمة  :  1االددررسس  

  
  

  

  

  

    2:2تيیمووتاووسس    2

وو  ما  سمعتهھ  مني  بشهھوودد  كثيیرريینن٬،  أأووددعهھ  أأناسا  أأمناء٬،  يیكوونوونن  أأكفاء  أأنن  يیعلموواا  "
  "آآخرريینن  أأيیضا

آلخرريینن  لقدد  علمم  بوولسس  تيیمووثاووسس  وو  قالل  لهھ  أأنن  يیعلمم  آآخرريینن.  وو  هھھھؤؤالء  اا
إإنكك    االذذيینن  علمهھمم  تيیمووثاووسس  هھھھمم  أأيیضا  منن  االمفتررضض  أأنن  يیعلموواا  آآخرريینن.

ااآلنن  تتددرربب  لكي  نددرربكك  حتى  تددرربب  آآخرريینن  لكي  يیخددموواا  االرربب.إإنن  هھھھاتهھ  
ااإلنضباطط  كما  علمنا  يیسووعع  االمسيیح.  وو    االمضاعفة  لصنع  قووااعدد هھھھي  االقووةة

لقووااعدد    مع  ذذلكك٬،  هھھھناكك  شئ  ووااحدد  جدد  مهھمم  تعتمدد  عليیهھ  كلل  صناعتنا
  .مستووىى  االكيینوونة  :  وو  هھھھوو  إلنضباططاا

  ما  هھھھوو  مستووىى  "  االكيینوونة"  ؟

  ااألمناءأأيي  نووعع  منن  االناسس  تأمررنا  أأنن  نددرربهھمم؟    2 2:تيیمووثاووسس    2

.  ااألمانة  تعني  كيیفف  تظظهھرر  في  ددااخلهھما  تعني  ما  يیحتوويي  عليیهھ  إإنسانن  أأميینن  
 .على  االخاررججعليیهھ  تلكك  االصفة  

  ساسسااأل.  إإنهھ  االتي  ال  يیعررفهھا  إإال  هللا  االحقيیقيیةإإنن  مستووىى  االكيینوونة  هھھھوو  أأناكك  
  3: 3 بططررسس  1لكلل  ما  يیمكنن  أأنن  تكوونهھ  أأوو  تفعلهھ.

 ٍ ◌ 

 ننـــكـــ

 للــاافعــ

 ممـددإإخــ

 ررببتدد  



وو  هھھھ  نسانن  االباططنيااإليیعررفهھا  أأحدد.إإنن  إإهھھھمالل  نموو  االتي  ال    االسرريیةإإنهھ  هھھھوو  أأناكك  
  ضمانن  على  االفشلل  وو  ااإلخفاقق.

  .َمنْن  أأَنَاِمنن  ما  أأقوومم  بهھ  يینبع  

  ِمنن  َمنْن  هھھھوَُو.  هللا  هھھھوو  مثالنا.  ما  يیقوومم  بهھ  يینبع
                                                                               ن  هھھھو  هللا  ؟م ما  االذيي  يیقومم  بهھ  هللا  ؟

  أأحببَّ    16 3:يیوحنا   محبة 16 4:يیووحنا  1

  ال  يیفعلل  ظظلما  5 3:صفنيیا     قددووسس  8 4:ررؤؤيیا  

هه  عن  االكذبب  2 1:تيیطس     ُمنزَّ   صاددقق  33 :  3يیوحنا  

      

  ددااوودد  :  مثالل  منن  االعهھدد  االقدديیمم

  جززء  في  ااإلنسانن؟ضع  دداائررةة  على    االصفة  االتي  قالل  هللا  أأنهھا  كانتت  أأهھھھمم  

  االقددررةة  على  االخططابة        االقووةة  االجسدديیة      االقددررةة  على  ااإلنتاجج

  االغنى  االمادديي    ااإلنسانن  االددااخلي  االمووجوودد  في  االقلبباالشعبيیة  مع  االناسس          

  االمستووىى  االتعليیمي

 11: 4ملووكك  1في  ماذذاا  كانن  ااإلختالفف  االكبيیرر  بيینن  ددااوودد  وو  سليیمانن؟  

  ااإلنسانن  االددااخلي  االمووجوودد  في  االقلبب

  االفرريیسيیيینن  :  نن  االعهھدد  االجدديیددمثالل  م

؟  على    27 23:في  ماذذاا  كانن  يیرركزز  ررجالل  االدديینن  كما  جاء  في  متى  
  االخاررجج.االلباسس٬،االعاددااتت٬،ااإلبقاء  على  االتقاليیدد٬،  وو  االططقووسس.

  االقلبب؟  35 12:أأيینن  يیجبب  أأنن  يیقع  االتحوولل  االحقيیقي  على  حسبب  متى  



أأنا  خليیقة  هللا  ؟    17 5:كووررثووسس    2إإذذنن٬،  منن  أأنا  كمسيیحي  على  حسبب  
  يیسووعع  االمسيیحلووقة  في  االمخ

سلكك  في  أأعمالل  أل؟  10 2:لماذذاا  خلقني  هللا  خليیقة  جدديیددةة  على  حسبب  أأفسسس  
  صالحة

هھھھاتهھ  االمجمووعة  منن  االددررووسس  سووفف  تبددأأ  معكك  بمنن  هھھھوو  أأنتت  في  االمسيیح  
  نتقلل  إإلى  كيیفف  يیمكنن  لهھذذاا  أأنن  يیؤؤثرر  فيت  يیسووعع  كخليیقة  جدديیددةة.بعدد  ذذلكك  سووفف

  !  جعلكك  شخصا  جدديیدداا  تماما  كلل  ما  تقوومم  بهھ٬،  تفكرر  فيیهھ٬،  وو  تقوولهھ.إإنن  هللا  قدد

 !  ااآلنن  اابددأأ  عيیشش  ما  جعلكك  هللا  أأنن  تكوونهھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  أأنا  في  االمسيیح  :  2االددررسس  

 كاملل  في  االمسيیح

بما  أأنني  ااآلنن  خليیقة  جدديیددةة  مخلووقة  في  االمسيیح  يیسووعع٬،  فإنني  أأحتاجج  إإلى  
فهھمم  ما  يیعنيیهھ  كلل  هھھھذذاا  لكي  أأفهھمم  كيیفف  سيیقوومم  هھھھذذاا  بتغيیيیرر  كلل  ما  أأفكرر  

  لهھ.فيیهھ٬،أأفعلهھ٬،  وو  أأقوو
اانظظرروواا  أأنن  ال  يیكوونن  أأحدد  يیسبيیكمم  بالفلسفة  وو  بغرروورر  باططلل٬،  حسبب  تقليیدد    2: 8-10  كوولووسي

االناسس٬،  حسبب  أأرركانن  االعالمم٬،وو  ليیسس  حسبب  االمسيیح.فإنهھ  فيیهھ  يیحلل  كلل  ملئ  االالهھھھووتت  جسدديیا.وو  
  .أأنتمم  مملووؤؤوونن  فيیهھ٬،االذذيي  هھھھوو  ررأأسس  كلل  رريیاسة  وو  سلططانن

   ناسس  االذذيي  اال؟  8ما  االشئ  االذذيي  يیجبب  أأنن  نكوونن  حذذرريینن  منهھ  ووفقا  لآليیة
 يیووددوونن  أأنن  يیَْسبوونا

 "؟ماذذاا  تعني  كلمة  "يیسبي 
 ما  ااألشيیاء  االتي  ااستخددمهھا  االعالمم  ضدد  االمسيیح؟ 

"  أأنا  عقلي  "  (  ماذذاا  قالتت  االحيیة  لحووااء  في  تكوويینن    –  االفلسفة   -1
5 :3( 

"  أأنا  ما  يیقوولهھ  شخصص  آآخرر"(  هھھھلل  أأصبحتت    -االخددااعع  االباططلل     -2
 حووااء  مثلل  هللا  فعال؟)

 هھ  سلفي  وو  أأجدداادديي""  أأنا  ما  يیقوول  –تقليیدد  االناسس     -3
 "  أأنا  ُمقتصرر  على  هھھھذذاا  االعالمم  االمادديي"ووليیاتت  في  االعالمم  أأ   -4

 ااألشيیاء  أأنن  تُسبيیكك  وو  تُفسددكك؟  كيیفف  يیمكنن  لهھاتهھ 
   ملئ  االالهھھھووتتمنن  هھھھوو  االمسيیح؟ 
 1  هللا  ظظهھرر  في  االجسدد   16 3:تيیمووثاووسس 
   صاررتت  جسددااكلمة  هللا    14 1:يیووحنا 
 2    فسهھمصالحا  االعالمم  لن  يیسووععهللا  كانن  في    19 5:كووررنثووسس 



 قمم  بووضع  دداائررةة  في  هھھھذذاا  االمقططع  على  كلل  "  فيیهھ  "٬،  "  بهھ"٬،  أأوو    :  نشاطط
 "معهھ"

 منن  أأنا  في  االمسيیح؟ 
   وو  كاملل  مملووءأأنا    –  10ااآليیة 
   فيیهھأأنا    –  10ااآليیة 
   جسمم  خاططايیا  جسدديي  خلعتتقدد    بهھ  -11ااآليیة 
   خططايیايي  غفررااننبعدد    معهھ٬،أأنا  مخلووقق  حيیا    13ااآليیة 
   تسمررتتعدد  ااآلنن.  لقدد  مكتووبة  ضدديي  ب  جرراائممليیسس  لدديي  أأيي    14ااآليیة  

 على  االصليیبب
   فيیهھعلى  رريیاساتت  وو  سلططانن  االعالمم    تغلبتتلقدد    15ااآليیة. 

   ترربطط  شيیئيینن    وو.  إإنن  كلمة  وو  :  10الحظظ  االكلمة  ااألوولى  في  ااآليیة
  االررببمعا.فما  هھھھما  االشيیئيینن  االلذذيینن  رربططهھما  بوولسس  هھھھنا؟  أأنن  يیسووعع  هھھھوو  

 بما  أأنني  فيیهھ.  أأنني  مملووءوو  
  مع  االمسيیح؟  معاالمسيیح  أأوو    يف  :  ما  هھھھوو  حررفف  االجرر  االذذيي  جاء  أأووال

إإنن  االتررتيیبب  هھھھوو  جدد  مهھمم.إإنن  كنا  متحدديینن  مع  االمسيیح٬،  إإذذنن  فنحنن  
  اطط  نشاططاتهھ  االتي  تكوونن  في  مصلحتنامتحدديینن  معهھ  في  كلل  نق

  ما  هھھھي  فوواائدد  االمشارركة  مع  االمسيیح  في  هھھھذذهه  ااألنشططة؟   ااآليیة :  نشارركك  معهھ  في  نشاططاتهھ

 ة(  نشاطط  منن  أأجلل  االططالبب  وو  ااألستاذذ  للتفكيیرر  وو  االكتاب  
  معا)

 2: 12كوولووسي مووتهھفي   •

     قيیامتهھ  في •
كووررنثووسس  1؛2: 12كوولووسي  
 11: 25؛يیووحنا  15: 22

     2: 11-12تيیمووثاووسس2 تألمهھ  في •

     2: 11-12تيیمووثاووسس2 ملكهھفي   •

 ثمررهه  االُمثمررفي    10                      *-4   15:يیووحنا 

      3: 1-4كوولووسي   ررجووعهھ  االمووعووددسووفف  نتشارركك  في   •



ليیسس  فقطط  في  إإنسانيیتهھ  وو  تحقيیقهھ    اسس  االتقدديیسس.إإنهھ  متجذذرر٬،هھھھذذاا  ٬،إإذذنن٬،  هھھھوو  أأس
للقددااسة  وو  االقددسيیة٬،  وو  لكنن  فيیما  فعلهھ  هللا  في  االمسيیح٬،  ألجلنا  في  االتحادد  

معهھ.إإنهھا  ررؤؤيیة  االووااحدد  لنفسهھ  في  هھھھذذاا  االسيیاقق  االتي  تمكنن  االفرردد  االمسيیحي  منن  
  أأنن  يینموو  في  االقددااسة  االحقيیقيیة.

  !    أأنن  تكوونهھااآلنن  عشش  ما  خلقكك  هللا  !  في  االمسيیح٬،أأنا  كاملل

 أأسئلة  تططبيیقيیة  : 
 ال.أأنا  كامللهھھھلل  يیجبب  علي  أأنن  أأشعرر  مررةة  أأنهھ  يینقصني  شئ؟ 
 ال٬،  لقدد  أأززلتت  جسدد  االخططيیةكمسيیحي٬،هھھھلل  تستعمررني  االخططيیة؟ 
 كال٬،ألنهھ  قدد  تمم  معفررةة  كلل  شئ.هھھھلل  سأُحاكمم  على  خططيیتي؟ 

 أأبيیضض  كالثلجأأنا     18 1:إإشعيیاء -
 الهھھھلل  سيیتذذكرر  مررةة  خططيیتي؟    34 31:إإررميیا   -
 ي  حي  فيیهھ؟ماذذاا  يیعني  أأنن 
   كلل  إإنسانن  سيیُحاَكمم  منن  أأجلل  خططايیاهه  االتي  تمتت  كتابتهھا  كما  جاء  في

خططايیانا  نحنن  قدد  تمم  محووهھھھا.  هھھھلل  هھھھناكك  سجلل    .  وو  لكنن6 2:ررووميیة  
 كاللمخالفاتي  أأمامم  هللا؟  

 في  االبحررططررحح  خططايیايي    19 7:ميیخا   -
كمم  أأنا  ااآلنن  بعيیدد  جدداا  وو  منفصلل  عنن  خططايیايي؟    12 103:مززموورر   -

 كبعدد  االشررقق  عنن  االغرربب
ال    ماذذاا  يیعني  أأنن  خططايیايي  هھھھي  ووررتتء  ظظهھرر  هللا؟  17 38:شعيیاء  إإ -

 يینظظرر  إإليیهھا  بتاتا
   قدديیسسال٬،  بلل  إإذذنن  هھھھلل  أأنا  في  نظظرر  هللا  خاططئ؟ 
 ال٬،    ؟ 37 8:هھھھلل  يیمكنن  ألحدد  أأنن  يیهھززمنا  على  حسبب  ما  جاء  في  ررووميیة

 بلل  نحنن  أأكثرر  منن  منتصرريینن



   االتاليیة  سووفف  يیبيینن  22في  االمسيیح.  كلل  ووااحدد  منن  االددررووسس    أأناهھھھذذاا  هھھھوو
يیفف  أأنن  ما  االذذيي  أأكوونن  عليیهھ  ااآلنن  يیؤؤثرر  على  ما  أأفعلهھ  وو  كيیفف  لكك  ك

  أأخددمم  هللا  وو  ااآلخرريینن.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  االمسيیح  في ّ   3االددررسس  

  مع  االمسيیح  ااالتحادد
  أأنهھ  قدد  أأعططانا  منن  ررووحهھ  :  بهھذذاا  نعررفف  أأننا  نثبتت  فيیهھ  وو  هھھھوو  فيینا  4: 13يیووحنا    1

يیضا  هھھھوو  أأ  إإنن  االكتابب  االمقددسس  يیعلمنا  أأنهھ  ليیسس  فقطط  أأنني  أأنا  في  االمسيیح  بلل
أأنا  فيیهھ٬،  وو  هھھھوو  فّي.وو  على    :  في  بررووحهھ.  وو  هھھھذذاا  ما  يیسمى  ااالتحادد  مع  االمسيیح

االررغمم  منن  أأننا  ووضعنا  هھھھذذيینن  االددررسيینن  االمختلفيینن٬،  وو  لكنهھما  يیحددثانن  في  نفسس  
  االووقتت  وو  لهھما  أأهھھھميیة  متساوويیة.

جوونن  موورراايي  كتبب  أأنن  "  ااالتحادد  مع  االمسيیح  هھھھوو  االحقيیقة  االمرركززيیة  لعقيیددةة  
مجرردد  مررحلة  منن  مررااحلل  تططبيیقق  االفددااء؛  بلل  هھھھوو  االخالصص  كلهھا.إإنهھ  ليیسس  

  يیكمنن  ووررااء  كلل  جانبب  منن  جوواانبب  االفددااء"

أأنثووني  هھھھوويیكيیما  كتبب  أأنن  "  بمجرردد  أأنن  تنفتح  عيیوونكك  على  هھھھذذاا  االمفهھوومم  حوولل  
  ااالتحادد  مع  االمسيیح٬،  فسووفف  تجدد  أأنهھ  في  كلل  مكانن  تقرريیبا  في  االعهھدد  االجدديیدد".

سس  مستقبلل  ُمخلَّصص  هھھھوو  ليی  االووعدد  االذذيي  قددمهھ  هللا  ألنبيیاء  االعهھدد  االجدديیدد   -1
 :  فقطط  بلل  حيیاةة  جدديیددةة  تماما  في  ددااخلل  االمؤؤمنن

2-     
.7   6.   5.   .قائمة  االجوواانبب  4

االمختلفة  منن  االعهھدد  
 :  االجدديیدد

  .  االنبووةة3

سيیغفرر  هللا   .1
خططايیاهھھھمم  

لكي  
اليیتذذكررهھھھمم  
 مررةة  أأخررىى

.سووفف  يیعررفوونن  هللا  1
  على  أأساسس  فرردديي

.سووفف  يیكوونن  10
إإلهھهھمم  وو  سووفف  
 يیكوونوونن  شعبهھ

سووفف  يیضع  هللا  .9
لى  ااألجززااء  قانوونهھ  ع

االددااخليیة  منن  شعبهھ٬،  
  مكتووبا  في  قلووبهھمم

-33.إإررميیا  8
31 :33  

سووفف  يیجعلل  شعبهھ   .1
يیسيیرر  في  
شرراائعهھ  وو  

 إإططاعتهھ

سووفف  يیضع   .1
ررووحا  

جدديیدداا  في  
 االددااخلل

سووفف  يیعططي  قلبا   .1
جدديیدداا  وو  

 ليینا

هللا  سووفف  يینظظفف   .1
شعبهھ  منن  

 االددااخلل

-27حززقيیالل   .1
25 :36 

  

1-  



 هھھھلل  الحظظتت  ماذذاا  حددثث  في  ددااخلل  االمؤؤمنن؟   -2
3-  
اانن  ال  يیكوونن  كافيیا؟  االمغفررةة  بال  قلبب  جدديیدد  (  أأيیضا  يیشارر  لماذذاا  االغفرر -4

إإليیهھ  كالررووحح  االجدديیدد  وو  االقانوونن  االمكتووبب  في  ااألجززااء  االددااخليیة)  سووفف  
تسمح  بنفسس  االشخصص  االشرريیرر٬،  االُمعددمَم٬،االفاسدد  أأنن  يیخططئ  مررااتت  عدديیددةة  

 منن  ددوونن  االتهھدديیدد  بالعقابب.
5-  
  اإإذذنن٬،كيیفف  نبددووعنددما  يیكوونن  لدديینا  االررووحح  االجدديیدد  االذذيي  يیعيیشش  فيینا؟  م -6

منن  سيیكوونن  االررووحح  االجدديیدد؟  االشئ  االذذيي  سيیقوومم  بهھ  هھھھذذاا  االررووحح  االجدديیدد؟
هھھھاتهھ  هھھھي  كلل  ااألسئلة  االُمجابب  عنهھا  خاللل  االووحي  االكاملل  للعهھدد  

 !  االجدديیدد
7-  
ااآليیاتت  أأددناهه  تُفسرر  أأكثرر  ما  االذذيي  يیعنيیهھ  أأنن  ررووحح  يیسووعع  االمسيیح  تعيیشش   -8

ددااخلنا  كمؤؤمنيینن.ااقررأأ  ااآليیاتت  وو  ااكتبب  على  ااألقلل  شيیئانن  حوولل  ما  
 معنى  أأنن  يیكوونن  يیسووعع  فيیكك.تالحظظهھ  عنن  

9-    
  #1.  االمالحظظة11 #2.مالحظظة12  .  ااآليیة 10

يیجبب  عليینا  أأنن  نُميیتت  نفسنا  وو  نسمح   .1
 يیسيیططرر  وو  يیقوودد  حيیاتناللمسيیح  أأنن  

االشخصص  االذذيي  يیكوونن  االمسيیح  معهھ  هھھھوو  ال   .1
 أأنن  يیططيیع  االقانووننيیحتاجج  إإلى  

 2: 19-20غالططيیة  .1

يیجعلنا  كامليینن.هھھھوو  فّي  يیعني  أأنهھ    يیسووعع  فيینا .1
 دد.هھھھوو  ررجاء  االمج

ااألممم  هھھھوو  االسرر  االمخفي  منذذ  أأجيیالل  سابقة  يیسووعع  في   .1
 1: 25-28كوولووسي  .1 وو  لكنن  ااآلنن  قدد  ظظهھرر  فيینا

مع  يیسووعع  على  االررغمم  منن    ررووحيیاأأنا  حي   .1
.  سووفف  أأكوونن  حيیا  االجسمانياالمووتت  
 جسدديیايیووما  ما  

اددرر  على  إإررضاء  ووجوودد  ررووحح  االمسيیح  فّي  يیجعلني  ق .1
 11: 8-11ررووميیة   .1 هللا  للمررةة  ااألوولى

بب  وو  أأمتحنن  نفسي  يیمكنني  أأنن  أأجرر .1
 لمسيیح  يیعيیشش  فيألعررفف  أأنن  اا

مقبوولل  أأبدديیا  منن  يیسووعع  فّي  يیعططيیني  ضمانن  أأنني   .1
 13: 5-6كووررنثووسس  2   .1 ططررفف  هللا

باإليیمانن  أأتقووىى  في  إإنهھ  بووااسططة  سكنى  يیسووعع  في   .1 ملئ  هللايیغمررني  كلل   .1
 3: 16-18أأفسسس   .1 االددااخلل  وو  أأنموو  في  االحبب.

ال  يیمكنن  أأنن  يیكوونن  لنا  ااتحادد  مع  االمسيیح   .2
االشخصي  على  عملل  ااإليیمانن  بددوونن  

 االمسيیح  على  االصليیبب

أأنن    ال  يیمكنن  أأنن  يیكوونن  لنا  ااتحادد  مع  االمسيیح  بددوونن .3
 56 6:  يیووحنا .4 نكسرر  جسددهه  وو  نسفكك  ددمهھ



لمسيیح  اا.إإنن  هللا  يیقددسني  منن  خاللل  ووضع  بإخفائي  في  االمسيیحهللا  يیغفرر  لي  
وو  ططالما  أأنا  أأُموّوتت  ذذااتي  وو  أأنا  ااآلنن  هھھھوو  معبدد  (  مسكنن)  االررووحح  االقددسس..في ّ 

ة  وو  أأسمح  ليیسووعع  فّي  أأنن  يیتكلمم  إإلي٬،يیسيیططرر٬،يیووجهھني٬،وو  أأفكارريي  االقدديیم
  يیؤؤكدد  لي  خالصي  فأنا  أأنموو  بقووةة  في  مستووىى  االكيینوونة.

هھھھاتهھ  االمجمووعة  منن  االددررووسس  هھھھي  مصممة  لتعليیمم  االمسيیحي  ما  سووفف  
  أأكوونن  وو  أأقوومم  بهھ  حيینما  أأسمح  للمسيیح  االذذيي  يیعيیشش  فّي  أأنن  يیسيیططرر  علّي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لكلمةاالمسيیح  االذذيي  فّي  يیغررسس  اا  4االددررسس  

  عامليینن  بالكلمة

لذذلكك  ااططررحوواا  كلل  نجاسة  وو  كثررةة  شرر٬،فاقبلوواا  بووددااعة  االكلمة    1: 21يیعقووبب  
 االمغررووسة  االقاددررةة  أأنن  تخلصص  نفووسكمم

  

أأوولل  مررةة  نررىى  فيیهھا  يیسووعع  االمسيیح  ووهھھھوو  صبي  في  سنن  ااثني  عشرر  عاما٬،  ووهھھھوو  
)  .مباشررةة  بعدد  معموودديیتهھ٬،  ووااجهھ  يیسووعع  تجرربة  2: 46يیتحددثث  عنن  كلمة  هللا  (  لووقا  

).االعظظة  ااألوولى  4.4-11ططانن  ٬،  فلمم  يیكنن  يیخررجج  منن  فمهھ  غيیرر  كلمة  هللا  (  لووقا  االشيی
-18االتي  بّشرر  بهھا  يیسووعع  كانتت  عباررةة  فقطط  عنن  قررااءةة  منن  سفرر  إإشعيیاء  (  لووقا  

)  .أأنا  ااآلنن  لمم  أأعدد  أأعيیشش  وو  لكنن  يیسووعع  هھھھوو  االذذيي  يیعيیشش  وو  يیحيیا  فّي  وو  هھھھوو  4: 17
على    كيیفيیة  إإيیقافف  االعيیششيینّمي  فّي  حبّا  لكلمتهھ.  إإنن  سفرر  يیعقووبب  يیساعددنا  على  فهھمم  

ااإلنسانن  االقدديیمم  االذذيي  ااعتددنا  عليیهھ  وو  االبددء  في  االعيیشش  باإلنسانن  االجدديیدد  االذذيي  نحنن  عليیهھ  
  في  االمسيیح.  إإنهھ  يیفّسرر  كيیفف  يیحفظظني  هللا  وو  يیغيیرّر  حيیاتي  االيیووميیة  منن  خاللل  كلمتهھ.

 1: 18-21ااقررأأ  يیعقووبب  

  كلمة  االحققةة؟  ٬،  ما  االذذيي  ااستعملهھ  هللا  لكي  يیعططيیني  حيیاةة  جدديیدد  18 1:ووفقا  ليیعقووبب  

 اْلَكِلَمُة الذي َصاَر َجَسًدا ؟14-13 1:منن  هھھھوو  يیسووعع  ووفقا  ليیووحنا  

ما هو الفرق فيما يتعلق مبوقع كلمة هللا يف العهد القدمي مع موسى و العهد اجلديد مع يسوع 
 على ألواح حجرية؟ يف العهد القدمي ُكتبت كلمة هللا  10 8:املسيح كما جاء يف عربانيني 

 .على قلوبناهد اجلديد ليسوع املسيح فإن كلمة هللا ُكتبت أما يف الع

تبّني طريقتني خمتلفتني للعيش. واحدة ينبغي أن تنقص باستمرار يف  1: 19-21يعقوب 
  حياة املؤمن و الثانية ينبغي أن تزداد باستمرار .

  



    :ططُررقق  ااإلنسانن  االجدديیدد  االذذيي  أأكوونهھ  ااآلنن
  حّي  في  االمسيیح  

  :  ذيي  تعّوددتُت  عليیهھططرقق  ااإلنسانن  االقديیم  اال 
  ميیتّت

 

 

 سريیع  االكالمم  سريیع  ااإلستماعع
 سريیع  االغضب بطيیئ  االغضب

  تقبلّل  االكلمة  االمغررووسة  :  االنشاطط  االيیومي   ططاررحح  :  االنشاطط  االيیومي

  

مثلل  ما  تفعلل  عنددما  تررمي    تررمي  بقوّوةة''  ططاررحح  ''  تعني  أأنن  :  ددررااسة  كلمة
  االمالبسس  االقذذررةة  أأوو  االقمامة.

جج  إإلى  "  ررمي"  ااألشيیاء  االقدديیمة  االقذذررةة  وو  تتلقّى  لماذذاا  أأنتت  تحتا  :  مناقشة
  ااألشيیاء  االجدديیددةة  االجيیدّدةة؟  أأليیسس  كافيیا  فقطط  أأنن  تتلقّى  االكلمة؟

إإنن  ااإلنسانن  االذذيي  يیضع  مالبشش  جدديیددةة  فووقق  مالبسس  قدديیمة  رراائحتهھ  ستظظلل  
سيیّئة.  فإنهھ  ليیسس  هھھھناكك  غررفة  في  االمنززلل  لألشيیاء  االجدديیددةة  وو  االجيیدّدةة  ٬،  إإنن  

  ظظّلتت  ااألشيیاء  االقدديیمة.

سببيینن  ااثنيینن  عنن  لماذذاا  تعوّوددتَت  أأنن  تكوونن  سرريیع  االكالمم  وو  سرريیع  ااعطط  
 :  االغضبب  قبلل  أأنن  تعررفف  االمسيیح

 كنتُت  أأعتقدد  أأنني  أأعررفف  ااألفضلل  :  مثالل .1
 كنتت  أأرريیدد  كلل  شئ  على  ططرريیقتي  :  مثالل .2

  بتووااضع  كيیفف  هھھھوو  ُملززمم  علّي  أأنن  أأتلقّى  االكلمة  ااآلنن  كمسيیحّي؟



نّي  وو  أأنني  سأختارر  أأنن  هللا  يیعررفف  أأفضلل  م  :  إإنن  تلقّي  االكلمة  بتووااضع  يیعني
ِّباعهھ  وو  ليیسس  ااتباعع  حكمتي  االشخصيیة.   اات

  اددممخ  ٬،  وومووضووعع٬،كابنن.  أأتلقّى  كلمتهھ  االسيیدّد٬،  وو  االملككاالجدديیدد٬،  أأبيإإنن  هللا  هھھھوو  
  بتووااضع.

  لووصفف  "  االكلمة"  ؟  21ما  هھھھما  االصفتانن  االمذذكووررتانن  في  ااآليیة  

 االمغررووسة .1
 االقاددررةة .2

علّقة  بكك  ٬،  تصبح  متمززررووعة  عميیقا"  االمغررووسة"  تعني    :  ددررااسة  كلمة
  كامال  بحيیثث  تصبح  ووااحددةة  معكك  وو  منن  االمستحيیلل  نززعهھا  وو  ااستخررااجهھا.

  االجذذوورر  في  ااألررضضإإنن  كلمة  هللا  تؤؤثرّر  على  حيیاةة  االمؤؤمنن  بططرريیقة  قوويیة.مثلل  
  تتررّسخ  في  قلووبنا.

ما  االذذيي  يیمكنن  لكلمة  هللا  االقيیامم  بهھ  وو  االذذيي  ال  تستططيیع  أأيي  كلمة  فلسفيیة  أأخررىى  
  ووخالصص  حفظظاالقيیامم  بهھ؟

كك  ما  كُنتت  عليیهھ  أأوولل  مررةة  سمعتت  فيیهھا  كلمة  هللا.ماذذاا  كنتت  شارر  :  مناقشة
  تعتقدد؟  وو  كيیفف  قدد  غيیرّرتت  قلبكك  وو  أأعططتكك  حيیاةة؟

أأنن  كلمة  هللا  هھھھي  تتررسخ  في    25  –  23كيیفف  يیمكنن  أأنن  تقوولل  حسبب  ااآليیاتت  
  .إإنهھا  تغيیرّر  ااالشيیاء  االتي  أأقوومم  بهھاقلبكك؟  

 :  ناقشش  ااألسئلة  االتاليیة  –  63: 1-4ااقررأأ  االمززموورر  

  ليیوومم  االذذيي  يیرريیدد  ددااوودد  أأنن  يیقضيیهھ  مع  االرربب؟لماذذاا؟ما  هھھھوو  االووقتت  منن  اا

  ما  االذذيي  ددفع  ددااوودد  لكي  يیططلبب  االرربب؟

  ما  كانن  رردد  فعلل  ددااوودد  عنن  ررحمة  هللا؟



 :  تططبيیقق

إإنن  محبة  كلمة  هللا    وو  االتغيیرّر  بووااسططتهھا  هھھھوو  االمفتاحح  للحيیاةة  االمسيیحيیة  
  االُمنتصررةة.إإنن  االكتابب  االمقددسس  يیعلمنا  أأنن  نستمع  لكلمة  هللا  االُمبشَّررةة  لنا  عنددما
نلتقي  معا  في  االكنيیسة  وو  أأنن  نقضي  بعضض  االووقتت  ووحيیدديینن  مع  هللا  في  كلمتهھ  
على  أأساسس  يیوومّي.  إإنن  االنموو  وو  االنضج  يیحددثث  منن  خاللل  جعلل  هھھھذذهه  ااألشيیاء  
االجيیدّدةة  عاددةة ً في  حيیاتنا.إإنني  لنن  أأنموو  جيیدّداا  منن  خاللل  االذذهھھھابب  إإلى  االكنيیسة  

نيیسة  كلل  مررةة  ووااحددةة٬،وو  لكنن  سأنموو  جيیدداا  منن  خاللل  ااإللتززاامم  باللقاء  مع  االك
  أأسبووعع.وو  أأيیضا  فإنني  سأنموو  جيیدّداا  منن  خاللل  قررااءةة  االكلمة  كلل  يیوومم.

إإنني  سآخذذ  تحدديّیا  لكي  أأقررأأ  إإصحاحا  منن  كلمة  هللا  كلل    :  يیووما  30تحدديّي  
يیوومم٬،  وو  أأنن    30يیوومم  خاللل    لكي  أأقررأأ  إإصحاحا  منن  كلمة  هللا  كلل  يیوومم  خاللل  

  أأكتبب  ما  علمني  هللا  في  ذذلكك  االيیوومم

  :  تووقيیع  وو  إإمضاء

---  

  :  خططووةة  بخططووةة  تعليیماتت

ااكتبب  في  ددفترر  مالحظظاتكك  تارريیخ  وو  مررجع  االكتابب  على  ررأأسس    :  1االخططووةة  
  االصفحة

صلّي  وو  ااططلبب  منن  االرّربب  أأنن  يیلتقي  بكك  في  كلمتهھ  لكي    :  2االخططووةة  
  يیُعلّمكك٬،يیجعلكك  تتووااضع٬،يیُشجعكك.ثقق  بأنهھ  سيیفعلل  ذذلكك.

ااقررأأ  االفقررةة  (  يیُنصح  بقررااءةة  إإصحاحح  ووااحدد  عندد  االبددء).في  كلل    :  3االخططووةة  
تصلل  لشئ  يیؤؤثرر  بكك  كشئ  توودد ّ حفظظهھ٬،  قمم  بووضع  خطط  تحتهھ.إإنن  لمم  تفهھمم  مررةة  

  شيیئا  ضع  عالمة  ااستفهھامم  بجانبهھ.ال  تتووقفف  ططوويیال.ووااصلل  االقررااءةة.



إإنن  االكتابب  االمقددسس  هھھھوو  قصة  تحتاجج  إإلى  أأنن  تُقررأأ  بنظظامم.  تبددأأ  بسفرر   :  نصيیحة
متى  إإذذاا  لمم  تكنن  قدد  قررأأتت  االعهھدد  االجدديیدد  منن  قبلل  ٬،  وو  ااستمرر  هھھھكذذاا  إإصحاحا  

ال  تتخطّط  أأيي  إإصحاحح.  كلل  يیوومم  أأكملل  منن  االنقططة  االتي  ترركتهھا  في    إإصحاحا.
  االيیوومم  االسابقق.

ااكتبب.اانظظرر  إإلى  ااالشيیاء  االتي  ووضعتَت  تحتهھا  خططا.ااخترر  آآيیة     :  4االيیوومم  
ووااحددةة  أأوو  ااثنتيینن  ثمم  اانسخهھما  في  ددفترر  مالحظظاتكك.ااكتبب  في  ااألسفلل  شيیئا  قدد  

مم  هللا  بال  وو  قدد  عل ِ علّمهھ  هللا  لكك.قدد  يیكوونن  شيیئا  جدديیدداا  أأوو  شيیئا  رراائعا  عرِرفتهھ  ق
  أأنكّك  بحاجة  إإلى  االتذذكيیرر  بهھذذاا  االشئ.

.صلّي.  صلّي  بصووتت  عالٍل  أأوو  بكتابة  صالةة  قصيیررةة  .  في  هھھھذذهه  5االخططووةة  
االصالةة  سووفف  تقوومم  باإلستجابة  ِلما  قالهھ  هللا  لكك.هھھھلل  يیمكنكك  أأنن  تشكرر  هللا  
على  شئ  علّمهھ  لكك  االيیوومم؟هھھھلل  يیمكنكك  االتووبة  عنن  شئ  اانتهھرركك  عنهھ  هللا  

حمددهه  على  شئ  تعلّمتهھ  عنهھ  االيیوومم؟  هھھھلل  يیُمكنكك  أأنن  تقوولل  لهھ  االيیوومم؟هھھھلل  يیُمكنكك  
  أأنكّك  تثقق  بهھ  منن  أأجلل  االووعدد  االذذيي  أأعططاهه  لكك  في  االكلمة  االيیوومم؟

.شارركك.  أأووجدد  فررصة  ططوواالل  االيیوومم  لكي  تشارركك  ما  قررأأتهھ  االيیوومم  مع  6االخططووةة  
أأخخ  في  االمسيیح  أأوو  مع  شخصص  غيیرر  مؤؤمنن.إإنّن  هھھھذذاا  سيیساعدد  على  أأنن  تتذذّكرر  

  ىى  أأوولئكك  االذذيینن  حوولكك  لكي  يیقررؤؤووأأ  كلمة  هللا  أأيیضا.جيیدّداا  ما  قررأأتهھ  وو  سيیتحددّ  

  

ددقيیقة  حسبب  ططوولل    20-25إإنن  هھھھاتهھ  االعمليیة  يیجبب  أأنن  تأخدد  حوواالي  
يیووما  ستُساعددكك  على  قررااءةة  سفرر    30ااإلصحاحح.إإنن  تكرراارر  هھھھذذهه  االعاددةة  لمددةّة  

متّى  كلهّھ  ٬،  وو  إإجررااء  ُمحاددثة  مع  هللا  حوولل  كلّل  االسفرر.لذذلكك  يینبغي  أأنن  تُغيیرّر  
  حيیاتكك.



االعاددةة  لبقيیوو  حيیاتكك  ستُحوّولل  عقلكك  تماما  عنن  االططرريیقة  االتي    إإنن  تكرراارر  هھھھذذهه
تعوّوددتهھا  في  االتفكيیرر.فيیما  يیلي  مثالل  عنن  ما  تبددوو  عليیهھ  االصفحة  في  ددفترر  

  :  مالحظظاتكك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مم  بالررووححاالمسيیح  فّي  هھھھوو  متحكَّ    5االددررسس  

  "بما  للررووحح"

برومية  -َحَياٌة ِبَسَبِب اْلِربِّ.ِب اخلَِْطيَِّة٬، َوأَمَّا الرُّوُح فَ َوِإْن َكاَن اْلَمِسيُح ِفيُكْم٬، فَاجلََْسُد َميٌِّت ِبَسبَ 
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 دد  هھھھذذاا  "ووبع) .4: 1َكاَن يـُْقَتاُد بِالرُّوِح ِيف اْلبَـّرِيَِّة" ( لوقا بعدد  أأنن  تعّمدد  يیسووعع  االمسيیح  "
ح  إإلى  االّصليیبب  لقدد  ذذهھھھلل  االمسيی) .4: 14َرَجَع َيُسوُع ِبُقوَِّة الرُّوِح ِإَىل اْجلَِليِل" ( لوقا 

).مع  االمسيیح  االذذيي  فّي٬،البدُد ّ أأنن  أأتعلمّم  26: 41بقوّوةة  وو  قيیاددةة  ررووحح  هللا  (  متى  
كيیفف  أأترركك  ررووحح  هللا  تقوودد  وو  تُسيیططرر  على  كلّل  أأفعالي  كما  فعلل  هھھھوو  أأيیضا.إإنن  

جسدديي  االخاططئ.  لدديّي    هھھھذذاا  ليیسس  سهھال  ألنن  أأفعالي  قدد  تعوّودد  أأنن  يیُسيیططرر  عليیهھا
منن  خاللل  قلمم  بوولسس٬،  يیُعلّمنا  كيیفف  "  نسلكك  االعدديیدد  منن  االعاددااتت  االّسيیّئة.  إإنن  هللا  
  في  االرّرووحح"  وو  "  نمتلئ  بالرّرووحح  ".

٬،  ما  االذذيي  أأمررنا  هللا  أأنن  نقوومم  بهھ  ِعووضض  أأنن  نكوونن  في    18 5:ووفقا  ألفسسس  
 اْمَتِلُئوا بِالرُّوحِ   حالة  سكرر؟

عندما تولد من جديد يف املسيح٬،فإّنك تكون مسكونا بالّروح. إنه يعيش فيك و لن يرحل.إنه 
عطيه الّسيطرة حينما نحبّرية احلياة األبدية. و مع ذلك٬، فإنّه ميألنا متاما و كّليا فقط  يعطيك

ولد من .إن املسيحّي ميكن أن يالكاملة على كّل شئ نقوله٬،نقوم به٬،نفكر فيه٬، و نشعر به
 جديد٬، و هو يف طريقه إىل السماء يف حني ال يزال يعيش حتت عبودية اخلطيئة دون داٍع.

 تسمية مخس أشياء تسعى إليها لكي ُتسيطر على نفسك شخصيا؟ هل ُميكنك

 االمخددررااتت -1
 االكحوولل -2
 االرّرغباتت  االجنسيیة -3



 االغضبب -4
 أأشخاصص  آآخرريینن -5

إإنن  االجميیع  يیعررفف  ما  يیبددوو  عليیهھ  االشخصص  االسكرراانن  وو  كيیفف  يیتصررفف.  هھھھلل  
يیُمكنكك  تسميیة  خمسس  نتائج  تحددثث  حيینما  تكوونن  ُمسيیطَطرراا ً منن  ططررفف  شئ  آآخرر  

  غيیرر  هللا؟

 جسددييفقدداانن  االسّيیططررةة  على   -1
 ااررتكابب  االخططيیّة -2
 االتووااجدد  في  االعبوودديیّة   -3
 فقدداانن  االمالل  بسببب  هھھھذذاا  االشئ -4
 عالقاتت  فاشلة٬،االعارر. -5

-21ما  هھھھي  االنتائج  االتي  تحددثث  عنددما  تكوونن  ُممتلئا  بالرّرووحح  ووفقا  ألفسسس  
  ؟5: 19

 سعاددةة  تنبع  منن  االمززااميیرر  وو  ااألغاني -1
 شُكرر  هللا  باسمم  االمسيیح -2
 االخضووعع  بعضنا  لبعضض  بخووفف  هللا -3

  8: 1-11ااقررأأ  ررووميیة  

٬،  لمم  كالّ  ؟    3 8:هھھھلل  يیُمكنن  للنّامووسس  أأنن  يیُحرّرررنا  منن  االخططيیّة  ووفقا  لررووميیة  
  االنّامووسس  ال  يیعططي  حرّريیة٬،  إإنهّھ  فقطط  يیدديینن.ال؟  

إإنن  االعهھدد  االقدديیمم  بأكلمهھ  قدد  ااُعطِطَي  لكي  يیبيینّن  لنا  بأنّن  االنّامووسس  ال  يیُقددمّم  
االتّحرّررر  منن  االخططيیّة  بلل  هھھھوو  فقكك  يیكشفف  عنن  كمم  أأنّنا  ُخططاةة.االعهھدد  االجدديیدد  
مٌم  لمي  نعيیشش  بانتصارر  على  االخططيیئة  عنن  ططرريیقق   يیرر  االسّ  االمسيیحّي  هھھھوو  ُمصمَّ

  بالرّرووحح.

  5: 13-26ااقررأأ  غالططيیة  



َا ُدِعيُتْم لِْلُحّرِيَّةِ ماذذاا  يیعني  تعبيیرر  "    :  ُمناقشة   ؟ 13يیة  "  في  ااآل  فَِإنَُّكْم ِإمنَّ

نحنن    :  كيیفف  يیُمكنن  للحرّريیة  أأنن  تُستخددمم  لتكوونن  "فررصة  للجسدد"؟(  تلميیح
االنّامووسس  بعدد  ااآلنن  ألنّنا  ُممتحنيینن  لنعيیشش  بددوونن  نامووسس٬،  فالرّرووحح  لسنا  تحتت  

  يیددعوونا  إإلى  مستووىى  أأعلى  منن  االطّطاعة  وو  االخددمة  االططوّوعيیة)
ما  االذذيي  يیقووددنا  االرّرووحح  إإلى   ما  االذذيي  يیقووددنا  االجسدد  إإلى  فعلهھ؟

 فعلهھ؟
 االمررجع

منن  نُخددمم  وو    نُمّجدداالّسعي  إإلى  أأنن  
 ااآلخرريینن

نن  ططرريیقق  محبة  ااآلخرريینن  ع
 خددمتهھمم

 26 وو13-14  ااآليیة

بكلماتت  منن    وو  أأكلل  ااآلخرريینن  نهھشش
 فمي

 15ااآليیة   بكلماتت  منن  فميمحبة  ااآلخرريینن  

 ررغباتنا  االجسدديیة  تحقيیقق
االعووااططفف  وو  شهھووااتت    صلبب

 االجسدد
 24وو    21-16ااآليیة  

 22-23ااآليیة   مارر  جيیددةةصنع  أأث أأثمارر  شرّريیررةةُصنع  
      

رر  في  يیسيی  ووفقا  للجددوولل  أأعالهه٬،  كيیفف  يیُمكنني  االتّعرّرفف  على  االمسيیحّي  االذذيي
  االرّرووحح؟

هھھھلل  ساعددكك  ررووحح  هللا  على  االتّغلبّب  على  أأعمالل  االجسدد  في  حيیاتكك  
االشخصيیة  منذذ ُ أأنن  خلُصتت؟  هھھھلل  ساعددكك  ررووحح  هللا  على  إإنتاجج  ثمارر  االرّرووحح  

  االتسعة  منذذ ُ أأنن  خلُصتت؟

. وِح."ِإْن ُكنَّا نَِعيُش بِالرُّوِح٬، فَـْلَنْسُلْك أَْيًضا ِحبََسِب الرُّ  تقوولل  ٬،  "  25ااآليیة    :  تططبيیقق
ّروح٬، و مع يف الّروح. ُممتلئا بال أعيش إن كونك خمّلصاً هي حالة كينونة.هذا يعين أنين اآلن

حبسب  الّسرييومّي. هذا الّنشاط ُيسّمى  نشاطمقصودة٬، بل إنّه  غايةذلك٬، فإنّه ليس 
.الّسري حيدث خطوة واحدة يف مرّة واحدة.اليوم ميكنك البدء يف الّسري حبسب الّروح
 ! ليك كيفإ ! الّروح



 

هل هذا الفعل أو القرار هو ُمقاٌد بواسطة  : اسأل نفسك باستمرار هذا السؤال
 جسدي أو الّروح؟

ختّيل نفسك رجال يف مكان مظلم مع مصباح َومضّي. إنه ال ُميكنك رؤية كل شئ على 
اية الطريق ٬، ولكن ُميكنك أن ترى ما هو أمامك بواسطة مصباحك.إن اجلدول عن 

هو مصباحك الذي يبّني لك ما إذا كانت هذه اخلطوة أو تلك  5: 13-23غالطية 
هي ُمقادة من طرف اجلسد أو الّروح. إذا ُكنت قد خُلصَت٬، فتعّلم اإلنصياع و طاعة روح 

 ! هللا يف كل خطوة

  

  

  

  

  

  



  1االمسيیح  فّي  يیفكرر  .  االجززء    6االددررسس  

  "هھھھاددميینن  ظظنوونا"

ي  االجسدد٬،لسنا  حسبب  االجسدد  "الننا  وو  اانن  كنا  نسلكك  ف  10: 3-5كووررنثووسس    2
  على  هھھھددمم  حصوونن.هھھھاددميینن   نحارربب.إإذذ  ااسلحة  محارربتنا  ليیستت  جسدديیة٬،بلل  قاددررةة  با
  ظظنوونا  وو  كلل  علوو  يیررتفع  ضدد  معررفة  هللا٬،وو  مستاسرريینن  كلل  فكرر  إإلى  ططاعة  االمسيیح"

    :  أأهھھھميیة  بما  تفكرر  فيیهھ

؟  ما  االذذيي  يینجسس  ؟  بما  يیفكرر7 23:منن  هھھھوو  ااإلنسانن  على  حسبب  أأمثالل  
  أأفكاررهه  االشرريیررةة؟  23-20 7:اء  في  مررقسس  ااإلنسانن  كما  ج

بتجدديیدد  ؟  2 12:كيیفف  يیمكننا  أأنن  ال  نشاكلل  هھھھذذاا  االعالمم  كما  جاء  في  ررووميیة  
  االذذهھھھنن

؟  نعمم٬،يیجبب  30 12:هھھھلل  يیلعبب  ذذهھھھني  ددوورراا  في  محبة  هللا  على  حسبب  مررقسس  
  أأنن  أأحبهھ  منن  كلل  فكرريي  وو  ذذهھھھني.

  االهھجوومم  على  االعقلل

  
  يي  تغلبتت  عليیهھ  أأفكاررهھھھلل  يیمكنكك  االتفكيیرر  في  شخصص  منن  االعهھدد  االقدديیمم  االذذ

  حووااءاالشيیططانن؟



4-ما  هھھھي  ااألفكارر  االتي  ددخلتت  عقلل  حووااء  وو  أأتلفتهھ  كما  جاء  في  تكوويینن  
  .أأفكارر  االفخرر٬،االشهھووةة  االمادديیة٬،  وو  االعصيیانن؟  1 3:

  كيیفف  مجدد  االشيیططانن  أأفكاررهه  نحوو  معررفة  هللا؟

متى  أأكدد  وو  أأثبتت  يیسووعع  االمسيیح  أأنهھ  يیمكنهھ  االتغلبب  على  أأفكارر  االشيیططانن؟  
  .4بتهھ  في  متى  خاللل  محنتهھ  وو  تجرر

كيیف  تغلب           
 يیسوعع  على  االفكرةة؟

ما  هھھھي  االفكرةة  االتي  
 عزززهھھھا  االشيیطانن؟

  أأررااددما  االذيي  
  االشيیطانن  تجربة  يیسوعع

 للقيیامم  بهھ
 ااآليیة

 
شهھوةة  االجسد  على  

 حسابب  ططاعة  ااآلبب
تحويیل  االصخر  

 إإلى  خبز
 4: 3متى  

 
االفخر  على  حسابب  

 ططاعة  ااآلبب
ااإللقاء  بنفسهھ  من  

 فوقق
 4: 6 متى

 
شخص  آآخر  عباددةة  
 غيیر  هللا

ااالنحناء  وو  االسجودد  
 لهھ

 4: 9متى  

  

 10: 3-5كووررنثووسس    2االفووزز  في  معرركة  االذذهھھھنن  

هھھھجوومم  على  أأيینن  هھھھي  هھھھجماتت  االشيیططانن  االمووجهھة  صووبب  حيیاةة  االمسيیحي؟  
  االعقلل

  :  سططرر  على  االكلماتت  االتي  لهھا  عالقة  بالعقلل  في  ااآليیاتت  االتاليیة
  ظظنوونن٬،معررفة٬،فكرر

  !  نن  االشيیططانن  االمووجووددةة  في  االعقلل؟نعممهھھھلل  لدديینا  ااألسلحة  االكافيیة  لهھددمم  حصوو
  هھھھوو  قوويي  منن  خاللل  هللا.سالحنا  

بحسبب  ما  ررأأيیناهه  في  االمعرركة  االتي  حرربهھا  يیسووعع  مع  االشيیططانن٬،  ماهھھھوو  
  كلمة  هللاالسالحح  االذذيي  كانن  يیستخددمهھ  لمحارربة  ااألفكارر  االخاططئة؟  



ما  االذذيي  يیلززمنا  االقيیامم  بهھ  ضدد  االظظنوونن  االتي  تططلبب  االمجدد  ضدد  معررفة  هللا؟  
  حهھا  وو  تقدديیمم  كلل  فكرر  أأسيیرراا  أألى  ططاعة  االمسيیحررميیهھا  وو  ططرر

أأنتت  مسيیططرر  على  أأفكارركك٬،أأنتت  مسؤؤوولل  أأنن  تجعلل  أأفكارركك  تططيیع  االمسيیح.  
  يیسووعع  االمسيیح  فيیكك  يیعططيیكك  االقووةة  االتي  تجعلل  أأفكارركك  تططيیع  يیسووعع  االمسيیح.

عنن  ططرريیقق  ااختباررهھھھا  كيیفف  يیمكنني  أأنن  أأعررفف  هھھھلل  أأفكارريي  تططيیع  االمسيیح؟  
  مع  معررفة  كلمة  هللا

هھھھلل  هھھھاتهھ  االفكررةة  هھھھي  منسجمة  مع    :  كلل  فكررةة  تررااووددككسؤؤاالل  مططررووحح  على  
  ططاعة  يیسووعع  االمسيیح؟  هھھھلل  هھھھاتهھ  االفكررةة  هھھھي  منن  هللا  أأنن  منن  االعددوو؟

  بعضض  االتخيیالتت  وو  االظظنوونن  االشائعة  االتي  تعلي  منن  االنفسس  ضدد  معررفة  هللا

الحظظ  االفررقق  بيینن  هھھھاتهھ  ااآليیتيینن  وو  بيینن  ااألفكارر  االتي  غالبا  ما  تأتي  في  عقلكك.  
  هھھھاتهھ  ااألفكارر  االخاططئة؟  هھھھلل  أأنتت  تناضلل  مع  أأيي  منن

وو  نحنن  نعلمم  أأـنن  كلل  ااألشيیاء  تعملل  للحسنن  وو  االخيیرر  للذذيینن  يیحبوونن  هللا٬،  هھھھمم    8: 28ررووميیة  
  مددعوووونن  حسبب  قصددهه

  "  يیجبب  على  هللا  أأنن  يیعررفف  ما  االذذيي  أأنا  ذذااهھھھبب  إإليیهھ"

  "  يیجبب  على  هللا  أأنن  ال  يیهھتمم  بي  بسببب  هھھھاتهھ  االصعووبة  االتي  أأووااجهھهھا"

اء  نحنن  غززااةة  وو  فاتحوونن  منن  خاللهھ  كال٬،في  كلل  هھھھاتهھ  ااألشيی  8: 37ررووميیة  
  االذذيي  أأحبنا

"  هھھھذذاا  صعبب  جدداا٬،  االعددوو  هھھھوو  قوويي  جدداا  لكي  أأغلبهھ"  "  ال  تووجدد  ططرريیقة  لكي  
  يیساعددني  هللا  منن  خاللهھا  في  هھھھاتهھ  االحالة"

 أأسئلة  حوواارريیة  

  ما  هھھھي  بعضض  ااألفكارر  في  حيیاتكك  االتي  تمجدد  االنفسس  ضدد  معررفة  هللا؟



  2االمسيیح  فّي  يیفكرر  .االجززء    7االددررسس  

  اافتكرروواا"  "ففي  هھھھذذهه

اافررحوواا.ليیكنن  حلمكمم    :  في  االرربب  كلل  حيینن٬،ووأأقوولل  أأيیضا  اافررحوواا  4: 4-8فيیليیبي  
معررووفا  عندد  جميیع  االناسس.االرربب  قرريیبب.ال  تهھتموواا  بشي٬،  بلل  في  كلل  شئ  بالصالوو  وو  
االددعاء  مع  االشكرر٬،لتعلمم  ططلباتكمم  لدديي  هللا.  وو  سالمم  هللا  االذذيي  يیفووقق  كلل  عقلل٬،يیحفظظ  

اا  أأيیهھا  ااإلخووةة٬،كلل  ماهھھھوو  حقق٬،كلل  ماهھھھوو  قلووبكمم  وو  أأفكارركمم  في  االمسيیح  يیسووعع.أأخيیرر
جليیلل٬،كلل  ماهھھھوو  عاددلل٬،كلل  ماهھھھوو  ططاهھھھرر٬،كلل  ما  هھھھوو  مسرر٬،كلل  ما  صيیتهھ  حسنن٬،إإنن  

  كانتت  فضيیلة  وو  إإنن  كانن  مددحح٬،ففي  هھھھذذهه  اافتكرروواا.

إإنهھ  ال  يیكفي  أأنن  تتووقفف  فقطط  عنن  ااإليیمانن  بأكاذذيیبب  االشيیططانن.  بلل  البدد  لي  ااآلنن  
مسيیح.  محبووبة  في  االمنن  ااستبدداالل  أأكاذذيیبب  االشيیططانن  بمعررفة  هللا  االحقيیقيیة  وو  اال

بوولسس  قددمم  لكنيیسة  فليیبي  بعضض  االتعاليیمم  حوولل  كيیفيیة  االتفكيیرر  في  ااألفكارر  
    :  االصحيیحة

    :  تعاليیمم  لتغيیيیرر  االذذيي  تفكرر  فيیهھ

  قررااررهھھھلل  "ااالبتهھاجج"  هھھھوو  مسألة  شعوورر  أأوو  قرراارر  ووفقا  لل  ااآليیة  االرراابعة؟

  لماذذاا  في  نظظرركك  يیكرررر  االكتابب  االمقددسس  هھھھذذاا  ااألمرر؟

يیحي  أأنن  يیكوونن  قلقا  بشأنهھا  ووفقا  لآليیة  هھھھلل  هھھھناكك  أأشيیاء  يیجبب  على  االمس
  الاالساددسة؟

  االصالةة  ووما  هھھھوو  االبدديیلل  بشأنن  االقلقق  حوولل  االمشاكلل  بالنسبة  للمسيیحي؟  
  االددعاء

  في   ما  هھھھي  نتيیجة  أأنن  تقرررر  عددمم  االمباددالةة  بالقلقق  وو  أأنن  تددعع  االقلقق  
  سالمم  هللا  سيیمأل  قلبكك  وو  عقلككاالصالةة؟



ططرريیقة    ااآليیة  االسابعة  حوولل  كيیفف  علمتنا  االكلمتيینن  االسابقتيینن  االمووجووددتيینن  في
عع  يیقوومم  بهھا  بووااسططة  يیسووهللا  في  ااإلبقاء  على  االسالمم  في  قلووبنا  وو  عقلنا؟  

  االمسيیح

االحمايیة  منن  جميیع  أأفكارر  االشيیططانن  ماذذاا  تعني  كلمة  "  االحفاظظ  وو  ااإلبقاء"  ؟  
  االشرريیررةة  وو  تأثيیررااتهھا  االمددمررةة  على  حيیاتنا

  :  4: 8  تصفيیة  فيیلبي

ااألفكارر  االتي  يینبغي  أأنن  نسمح  أأوو  نررفضض  ووفقا  لآليیة  االثامنة٬،  ما  هھھھي  أأنووااعع  
  أأنن  تبقى  في  عقوولنا؟

 فكرر  في  هھھھاتهھ  ااألشيیاء ااررفضض  هھھھاتهھ  ااألفكارر
 ااألشيیاء  االحقيیقيیة  وو  االصاددقة ااألكاذذيیبب

 االظظلمم
 

 ااألشيیاء  االعاددلة

 ااألشيیاء  االنقيیة ااألشيیاء  االقذذررةة
 ااألشيیاء  االقبيیحة

 
 ااألشيیاء  االجميیلة

 هھا  نتيیجة  جيیددةة  وو  خيیررةةااألشيیاء  االتي  ل آآأأشيیاء  لهھا  نتيیجة  ضرريیررةة
 أأشيیاء  لهھا  فضيیلة أأشيیاء  تفتقرر  إإلى  االفضيیلة

 أأشيیاء  تجلبب  االددعاء  وو  االثناء  وو  االمجدد   أأشيیاء  ال  تمجدد  هللا

  

  :  هھألن  شخصص  يیسووعع  االمسيیحأأنن  تفكرر  في  هھھھاتهھ  ااألشيیاء  هھھھوو  أأنن  تفكرر  في  
حقيیقي٬،صاددقق٬،عاددلل٬،ططاهھھھرر٬،محبووبب٬،لهھ  نتائج  خيیررةة٬،مملووء  بالفضيیلة٬،وو  

نهھ  ٬،أللشيیططاننتفكرر  في  ااألشيیاء  ااألخررىى  هھھھوو  أأنن  تفكرر  في  ااممتلئ  مجدداا.أأنن  
هھھھوو  االممتلئ  أأكاذذيیبب٬،ظظالمم٬،قذذرر٬،لهھ  نتائج  قبيیحة٬،شرريیرر٬،بددوونن  فضيیلة  وو  ال  

  مجدد.

  ااتجاهھھھنا يیسووععأأنن  تفكرر  في  هھھھاتهھ  ااألشيیاء  هھھھوو  أأنن  تفكرر  فيیهھا  كما  فكرر  فيیهھا  
  أأكثرر  أأنن  حيینما  كنا  ال  نززاالل  في  االخططيیة  وو  ررغمم  ذذلكك  أأحبنا.كلما   سمحتت  

وو  كلما  ططررحتت  خاررجا  ااألفكارر  االقدديیمة  إلنساني    هھھھني  وو  عقلي٬،يیملكك  ذذ



  .  كلما  فكررتت  أأكثرر  مثللأأصبحتت  مثلل  االمسيیح  االعتيیقق  االمملووكك  للشرر٬،  كلما
    !  .االمسيیح  فّي  يیفكررفعلتت  أأعمالل  االمسيیحاالمسيیح  كلما  

  :  عهھدد  شخصي  للتفكيیرر  في  ااألشيیاء  االصحيیحة

1-    
الحي  في  صسووفف  أأثقق  في  هللا  لكي  يیحققق  فّي  خططتهھ  ااإللهھيیة  لحيیاتي     -2

 ووفقا  لمحبتهھ  لي
3-    
سووفف  أأرركزز  تفكيیرريي  في  كلل  االووقتت  حيینما  أأكوونن  ووحدديي  نحوو  هللا     -1

نهھ  أأتووقع  م  خاللل  كلل  االيیوومم٬،في  هللا٬،  كلمتهھ٬،ووعووددهه٬،قووتهھ٬،  وو  أأيیضا  فيیما
 !  أأنن  يیفعلل

2-    
سووفف  أأتووقع  تماما  أأنن  أأررىى  هللا  يیفعلل  ما  ووعدد  بهھ.سووفف  أأططررحح  كلل     -3

 مي.فكرر  شرريیرر٬،مشككك٬،  منن  ذذهھھھني  وو  لنن  أأكررررهه  بتاتا  على  ف
سووفف  لنن  أأسمح  للناسس  أأوو  للظظررووفف  أأنن  تسببب  لي  االخووفف  بلل  على     -1

االعكسس  سووفف  أأمأل  ذذهھھھني  باإليیمانن.  سووفف  أأفكرر  في  قددررةة  هللا  وو  سلططتهھ  
على  كلل  شئ.لقدد  أأعططاني  يیسووعع  االقددررةة  على  ااالنتصارر  في  كلل  شئ  

 بما  فيیهھا  االمووتت.
سووفف  أأخددمم  االرربب  منن  خاللل  خددمة  ااآلخرريینن.  سووفف  لنن  أأسمح  ألفكارر   -1

تسيیططرر  على  تفكيیرريي.  لنن  أأسعى  إإلى  أأنن  أأكوونن  مهھما    وو  االتنافسيیة  أأنن  
 لكنن  سأسعى  إإلى  أأنن  أأمدددد  ملكووووتت  هللا  على  ااألررضض.

  :  سئلة  تططبيیقيیةأأ

  كيیفف  تغيیرر  تفكيیرركك  منذذ  أأنن  بددأأ  االمسيیح  يیعيیشش  فيیكك؟

ما  هھھھي  بعضض  ااألفكارر  االتي  ددخلتت  إإلى  عقلكك  وو  االتي  أأحبططتكك  أأوو  سببتت  
  لكك  ما  تعررفف  أأنهھ  خاططئ؟



مح  بالتفكيیرر  االخاططئ  أأنن  يیددخلل  إإلى  االعقلل  ما  هھھھي  بعضض  االعاددااتت  االتي  تس
االموواادد  ااإلباحيیة٬،االمووسيیقى  على  نحوو    :  ؟  (  مثالل  1: 1ووفقا  للمززموورر  

  خاططئ٬،  ااألحادديیثث  االشرريیررةة٬،االررجالل  ااألشرراارر٬،االخ)

ما  هھھھي  بعضض  االعاددااتت  ااإليیجابيیة  االتي  تسببب  في  أأنن  تددخلل  ااألفكارر  االخيیررةة  
  ؟1: 2إإلى  عقلكك  ووفقا  للمززموورر  

شيیاء  االخاططئة  أأنن  يیددمرر  وو  يیضرر  عالقاتكك  في  كيیفف  يیمكنن  للتفكيیرر  في  ااأل
  االحيیاةة؟

  كيیفف  يیمكنن  للتفكيیرر  في  ااألشيیاء  االصحيیحة  أأنن  يیصلح  عالقاتكك  في  االحيیاةة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  االمسيیح  فّي  يیغفرر  8االددررسس  

  "  االمغفررةة  االمغفوورر  لهھا"

 

"مالحظظيینن  لئال  يیخيیبب  ااحدد  منن  نعمة  هللا  لئال  يیططلع  ااصلل  مررااررةة  وو  يیصنع  
  12: 15نن  "عبرراانيیيینن  اانززعاجا  فيیتنجسس  بهھ  كثيیرروو

أأيي  شئ  ووفقا  لمنن  يیفعلل    يیجبب  على  كلل  مسيیحي  جدديیدد  أأنن  يیتعلمم  ااآلنن  أأنن
  االمسيیح  هھھھوو  االذذييفي  االمسيیح.  إإنن  االشيیططانن  كانن  يیتحكمم  فّي  لكنن  ااآلنن    هھھھوو

.  منن  قبلل  حيینما  لمم  أأكنن  مغفوورراا  لهھ  لمم  أأعررفف  كيیفف  أأغفرر  يیحكمم
لآلخرريینن.إإنن  هھھھا  االغيیابب  للغفرراانن  يیظظهھرر  في  االمررااررةة  االتي  أأكنهھا  أليي  

صص  يیخططئ  ااتجاهھھھي.  ااآلنن  ألنهھ  غُفرر  لي٬،  سأتعلمم  كيیفف  أأغفرر  شخ
  لآلخرريینن.

  مغفوورر  ليألنهھ    أأغفرر

  ااقررأأ  االررسالة  االتي  كتبهھا  بوولسس  إإلى  فيیلموونن  كاملة  :  نشاطط

  منن  هھھھوو  فيیلموونن؟

  إإنهھ  محبووبب  –  1 ااآليیة

  اانهھ  عاملل  مع  بوولسس  – 1 ااآليیة

  لهھ  كنيیسة  في  بيیتهھ  –  2ااآليیة  

  جميیع  االمؤؤمنيینن  لهھ  محبة  وو  إإيیمانن  في  االمسيیح  وو  –  5ااآليیة  

  منن  هھھھوو  أأُنسيیمسس؟

  اابنن  بوولسس  في  ااإليیمانن  -10ااآليیة  



  لقدد  أأُسيیئتت  معاملتهھ  وو  سرُرقق  منن  ططررفف  فليیموونن  –  18االآليیة  

أأنيیسمسس  كانن  عبدداا  سررقق  وو  هھھھرربب  بعيیدداا  منن  سيیددهه.في    :  االخلفيیة
ااإلمبررااططوورريیة  االرروومانيیة  كانن  االمووتت  هھھھوو  االنتيیجة  االمططلووبة  في  مثلل  هھھھاتهھ  

وو  فليیموونن  معا  هھھھما  مؤؤمنيینن  في  االمسيیح.  وو  ااألشيیاء.وو  لكنن  ااآلنن  أأنيیسمسس  
بددال  منن  أأنن  يیكوونا  فقطط  مووااططنانن  رروومانيیانن  هھھھما  ااآلنن  مووااططنانن  سماوويیانن.  

  هھھھما  مختلفيینن  وو  ااآلنن  سووفف  يیتعلمانن  االتصررفف  بططرريیقة  مختلفة.

الحظظ  كيیفف  غيیرر  ااإلنجيیلل  منن  كيیفف  كانن  فليیموونن  وو  بالتالي  ذذكرر  بوولسس  
    :  فليیموونن  أأنهھ  يیجبب  أأنن  يیغيیرر  ماذذاا  يیفعلل

كنتت  متعوودد  أأنن  أأفعلهھ  قبلل  أأنن  ما  االذذيي  
 أأصبح  ما  أأنا  عليیهھ  ااآلنن؟

 منن  أأنا  في  االمسيیح؟ ماذذاا  أأفعلل  في  االمسيیح

يیجبب  أأنن  أأجعلل  منن    10فليیموونن   
  االغررباء  أأبناءاا  لي

  أأنا  اابنن  هللا    1 3:يیووحنا    1

يیجبب  أأنن  أأعدد  منن  ااآلنن    11فليیموونن   
  االناسس  االقذذرريینن  مرربحيینن

أأنا  قدد    11-10 6:كووررنثووسس    1
  تططهھررتت  منن  قذذااررتي

يیجبب  أأنن  أأنعمم    17  –  12ليیموونن  ف 
  على  ااآلخرريینن

أأنا  منعمم  على  منن    6 1:أأفسسس  
  ططررفف  االحبيیبب

 
يیمكنني  أأنن  أأصلح    15فليیموونن   •

االعالقاتت  االمنقططعة  إإلى  
 ااألبدد

أأنا  قرريیبب  منن  هللا    21 1:كوولووسي  
  في  االمسيیح  

 
ااآلنن  يیجبب  على  أأنن    16فليیموونن   •

أأنقبلل  االناسس  االذذيینن  ال  
 يیستحقوونن  كإخووةة  لي.

لل  هللا  اابنهھ  عنددما  لقدد  بذذ  12 1:يیووحنا  
  لمم  أأكنن  أأستحقق  ذذلكك

أأستططيیع  أأنن      18-19فليیموونن • 
 أأضع  أأخططاء  ااآلخرريینن  في ّ 

أأنا  برر  هللا  في      5: 21كووررنثووسس  2
االمسيیح  بسببب  أأنن  حسابب  ذذنبي  كلهھ  

  أأخذذهه  االمسيیح  عني
  
  

يیمكنن  لهھ  أأنن  يیبقي  على  أأنسيیمسس  ؟    13ماذذاا  يیمكنن  لبوولسس  أأنن  يیفعلل  ووفقا  لآليیة  
  فليیموونن  لكي  يیخددمهھ  في  االسجنن  في  مكانن

أأرراادد  منن  فليیموونن  أأنن  يیفعلل  خيیرراا  ؟  14لماذذاا  لمم  يیفعلل  بوولسس  هھھھذذاا  ووفقا  لآليیة  
  بإررااددتهھ  االفرردديیة  وو  ليیسس  ألنهھ  مفررووضض  عليیهھ

ال٬،  ؟  21هھھھلل  كانن  لبوولسس  أأيي  شكك  في  أأنن  فليیموونن  يیرريیدد  أأنن  يیغفرر  ووفقا  لآليیة  
  هھھھوو  ااعتقدد  أأنهھ  يیمكنن  لهھ  أأنن  يیفعلل  أأكثرر  منن  ذذلكك



جدديیددةة  وو  يیسووعع    خليیقة  كيیفف  كانن  بوولسس  جدد  متاكدد  منن  هھھھذذاا؟  فليیموونن  هھھھوو
  فيیهھ.  يیعيیششاالمسيیح  

    :  بعضض  ااالعتباررااتت  االنهھائيیة  حوولل  كيیفف  يیجبب  على  االمسيیحي  أأنن  يیغفرر

  
 أأسئلة  حوولل  االغفرراانن ااآليیة ااإلجابة
ما  االذذيي  يیجبب  أأنن  التت  يیخررجج  منن   • 3: 8كوولووسي   • غضبب٬،  سخطط٬،  خبثث •

 فمم  االمسيیحي؟

على  شخصص    كيیفف  يیرردد  االمسيیحي • 24: 29أأمثالل   • ليیسس  ووفقا  ألعمالهھ  بلل  ووفقا  للنعمة •
 أأخرر؟

 12: 19ررووميیة   • ال •
 هھھھلل  االمسيیحي  يینتقمم؟   •  •

 ماذذاا  يیقع  إإنن  لمم  يیغفرر  االمسيیحي؟ • 12: 8عبرراانيیيینن     • يیؤؤددبهھ  هللا •
 بالبرركاتت  وو  االصالةة •

كيیفف  يیرردد  االمسيیحي  عنددما  يیشتمهھ   •   5: 44متى   •  •
 شخصص  ما؟

يیجبب  أأنن  يیكوونن  عنددهه  عررضض   •
نن  كمم  مررةة  يیجبب  على  االمسيیحي  أأ •   18: 22-21متى   •   النهھائي  منن  االغفرراانن

 يیغفرر؟
•  •  •  

•  

ضع  قائمة  منن  االناسس  االذذيینن  أأخططؤؤوواا  نحووكك.    هھھھلل  عنددما  ستذذهھھھبب    :  نشاطط
أأسفلل  االالئحة  ستقوومم  بمغفررةة  االووااحدد  تلوو  ااآلخرر  باسمم  يیسووعع؟هھھھلل  ستقوولل  لهھمم  
أأنكك  قدد  غفررتت  لهھمم  وو  أأنكك  لمم  تعدد  تدديینن  لهھمم  بشئ  بسببب  االططرريیقة  االتي  غُِفرر  

  لكك  بهھا  في  االمسيیح؟

  

  

  

  

  

  

  



  1خرريینن  أأووال  .  االجززء  االمسيیح  فّي  يیضع  ااآل  9االددررسس  

  "  فليیكنن  فيیكمم  هھھھذذاا  االفكرر"

  فليیكنن  فيیكمم  هھھھذذاا  االفكرر  االذذيي  في  االمسيیح  يیسووعع  أأيیضا  2: 5فيیليیبي  

  

إإنن  االصررااعع  بيینن  ااألفرراادد  االشخصي  هھھھوو  ططبيیعي  في  أأبناء  آآددمم.  قالل  أأيیووبب  أأنن  
)  ما  يیعنيیهھ  5: 7"ااالنسانن  موولوودد  للمشقة  كما  اانن  االجووااررحح  الررتفاعع  االجناحح"(

بسببب  االططبيیعة    يیعاني  منن  متاعبب  مع  ااالخرريینن  هھھھوو  ببساططة  اانن  ااالنسانن
االمشترركة  بيینهھمم.قايیيینن  وو  هھھھابيیلل  كانوواا  أأوولل  إإخووةة  وو  قدد  اانتهھوواا  بصررااعع  حيیثث  

مع    ممقتلل  قايیيینن  هھھھابيیلل.االيیوومم  كلل  اانسانن  هھھھوو  في  صررااعع  لكي  يیعيیشش  في  سال
  كلما  ططالتت  حيیاةة  ااإلنسانن٬،.هھ٬،  وو  في  كنيیستهھعملززووجتهھ٬،  اابناءهه٬،ااصددقائهھ٬،في  

صددقائهھ  ألنهھ  لدديیهھ  صررااعاتت  مع  عدددد  ااكبرر  منن  كلما  قصررتت  دداائررةة  نموو  أأ
االناسس.لكنن  هھھھلل  هللا  خلقق  ااالنسانن  لكي  تكوونن  لهھ  هھھھاهه  االصررااعاتت  أأمم  اانن  هھھھذذاا  
هھھھوو  نتيیجة  خططيیئتهھ  وو  سقووططهھ  االالحقق؟هھھھلل  هھھھناكك  اايي  شئ  يیمكننا  االقيیامم  بهھ  

  حوولل  هھھھذذاا  االميیلل  االى  ااالنقسامم٬،  االكررااهھھھيیة  وو  االقتالل؟

  لماذذاا  هھھھناكك  معارركك  وو  اانقساماتت  بيینن  االمسيیحيیيینن؟

منن  أأيینن  تأتي  االحررووبب  وو  االصررااعاتت    االتي  في  االكنيیسة  ووفقا  ليیعقووبب  
  شهھووتنا  هھھھي  االتي  تحارربب  في  أأعضائنا.؟1 4:

ررووحيیا  (  غيیرر  ناضجيینن)  هھھھمم  دداائما  االذذيینن    أأططفاللإإنن  االمسيیحيیيینن  االذذيینن  هھھھمم  
يیشارركوونن  في    أأيي  نووعع  منن  أأنووااعع  ااالنشططة  االتاليیة  ووفقا  لررسالة  االى  

 ؟1-4كووررنثووسس  ااالوولى  

 االغيیررةة   -1
 االصررااعع   -2
 ااالنقساماتت -3



ططالما  هھھھناكك  مسيیحيیيینن  في  االكنيیسة  غيیرر  ناضجيینن٬،  هھھھناكك  يیكوونن  اانووااعع  
متنووعة  منن  االصررااعوو  االقتالل.هھھھذذاا  أأمرر  ال  مفرر  منهھ  ألنن  تعرريیفف  االمسيیحي  

لى  مم  اااالى  االمسيیح  وو  يیجلبهھ  يیننصص  االضائعاشخاالناضج  هھھھوو  اانهھ  يیرربح  ااال
االكنيیسة  كاططفالل.لذذلكك  فالكنيیسة  االناميیة  يیكوونن  عنددهھھھا  دداائما  االكثيیرر  منن  

لشهھوواانيیة  حتى  يیتعاملل  معهھا  ااعضاؤؤهھھھا.لهھذذاا  فإنن  االسؤؤاالل  االتالي  هھھھوو  جدد  اا
  مهھمم.

ماذذاا  يیمكنني  اانن  اافعلل  للتقليیلل  منن  االقتالل  وو  االصررااعع  مع  ااالخرريینن  االذذيینن  
  يیلتفوونن  حوولي؟

  2: 1-11فليیبي  

في  كتابكك  االمقددسس.هھھھذذاا  ما  ستتعلمم  اانن  تفعلهھ    5قمم  بووضع  دداائررةة  على  ااآليیة  
فيیكك.  منن  أأجلل  االقيیامم  بهھذذاا  عليینا  في  هھھھذذاا  االددررسس.ددعع  عقلل  االمسيیح  يیكوونن  

  أأنن  نفهھمم  كيیفف  يیفكرر  االمسيیح  وو  كيیفف  أأنن  هھھھذذاا  يیختلفف  عنن  تفكيیرريي.

ي  شكلل  ططبيیعاامتالكك  عقلل  االمسيیح  هھھھوو  ااختيیارر  لتجاووزز  قساووةة  ما  أأعتقددهه  ب
  .فكارر  االمسيیححتى  يینسجمم  مع  أأ

  أأيي  عقلل  كانن  للمسيیح؟

 .ااآليیة  االساددسة  هللاإإنهھ  عررفف  منن  يیكوونن.كانن     -1
يیعني  أأنن  تكررهه  نفسكك  أأوو  تهھملهھا.لمم  يیكنن  أأنن  تكوونن  متووااضعا  هھھھذذاا  ال  

  االمسيیح  بحاجة  االى  كررهه  نفسهھ  لمحبتنا.
  اابنن  لملكك  االملووككهھھھلل  تعررفف  منن  أأنتت؟  أأنتت  

 أأخذذ  شكلل  عبدد  .  ااآليیة  االسابعة   -2

  أأخلى  نفسهھ"؟"    كيیفف    يیسووعع

على  االررغمم  منن  أأنهھ  كانن  هللا  كلي  االقددررةة٬،  فقدد  سمح  لنفسهھ  أأنن  يیكوونن  
  بقووةة  االجسمم  االبشررييمحددوودداا  



اانهھ  كانن  هللا  كلي  االحضوورر٬،  فقدد  سمح  لنفسهھ  اانن  يیكوونن    على  االررغمم  منن
  .محددوودداا  في  فضاء  محدددد

على  االررغمم  منن  اانهھ  مستحقق  كلل  ااالجاللل٬،  فانهھ  قدد  سمح  لنفسهھ  أأنن  
  يیسخرروواا  منهھ٬،يیُضرربب٬،  وو  يیُقتلل.

ااكتفى  لنفسهھ  بجسدد  بشرريي  بكلل  نقاطط  كيیفف  جعلل  يیسووعع  نفسهھ  خاددما؟  
  .ضعفهھ  وو  قيیووددهه  وو  محددوودديیتهھ  حتى  يیبددوو  في  شكلل  إإنسانن

  :  كي  أأفكرر  مثلل  يیسووعع  يیجبب  علي  أأننل

   حقووقيأأتخلى  عنن  كلل 
 االشخصص  ااآلخررمكانن    أأضع  نفسي  في 
 مع  االشخصص  ااآلهھھھرر  حتى  وو  إإنن  أأساء  إإلي  أأنن  أأقترربب  وو  أأقضي  ووقتا 

االررسالة  االررئيیسيیة  في  االمسيیحيیة  هھھھي  أأنن  هللا٬،  االبارر٬،  نززلل  عنددنا٬،نحنن  
  )1: 20االخططاةة٬،  لكي  يیعططي  سالما(  كوولووسي  

يیجبب  على  االمسيیحي  اانن  يیفعلهھ  ااذذاا  ااخططأ  ضع  دداائررةة٬،إإذذنن٬،على  ما  االذذيي  
  االيیهھ  ااخخ  لهھ؟

A- يیبعدد  نفسهھ 
B-     يیجعلل  االكلل  يیعررفف  االشخصص    االذذيي  أأخططأ  إإليیهھ  وو  كيیفف  ووقع  ذذلكك 
C-   يیأتي  إإلى  االشخصص  االمخططئ 
D-   يیبحثث  عنن  فررصة  إلررجاعع  ااألذذىى  للشخصص  ااآلخرر 
E-   يیططلبب  االتعوويیضض  وو  االمصالحة 
F-     يیغفرر  بسررعة  وو  بفررحح 
 االثامنة  كانن  مططيیعا  حتى  في  االمووتت  على  االصليیبب  ااآليیة   -3

 34 4:.يیووحنا    ططاعة  ااآلببفكرر  يیسووعع  االمستمرر  هھھھوو  



 10 19:.  لووقا  تخليیصص  ااآلخرريیننجاء  يیسووعع  لفددااء  وو  

    42 22:.  لووقا    ااططاعع  يیسووععددما  لمم  يیستططع  جسددهه٬،  فقدد  حتى  عن

  سيیعططي  حيیاتهھ  االيیووميیةاالررجلل  االذذيي  يیرريیدد  أأنن  يیفكرر  مثلل  يیسووعع     :ااستنتاجج
اعع  سم  حتى  يیمكنهھمم  نن  لآلخرريینن  االذذيینن  ال  يیعررفهھمم  حتى  وو  ال  يیحبوونهھ  ااآل

  االحيیاةة  ااألبدديیة  وو  االتصالح  مع  هللا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2االمسيیح  فّي  يیضع  ااآلخرريینن  أأووال.االجززء    10االددررسس  

  "  فليیكنن  فيیكمم  هھھھذذاا  االفكرر"

ال  تنظظرروواا  كلل  ووااحدد  االى  ما  هھھھوو  لنفسهھ  بلل  كلل  ووااحدد  االى  ماهھھھوو    2: 4فليیبي  
  خرريینن  اايیضاآل

ضووعع  مثلل  ماذذاا  كانن  عقلل  قدد  تناوولل  ووجهھة  الهھھھووتيیة  في  موو  إإنن  االددررسس  االسابقق
االمسيیح.  هھھھذذاا  االددررسس  سووفف  يیبحثث  في  كيیفف  يیمكنن  تططبيیقق  حوولل  كيیفف  يیجبب  

  أأنن  يیكوونن  عقلي  منذذ  أأنن  سكنن  وو  عاشش  االمسيیح  فّي.

تعططيینا  ووصفا  لكيیفف  يیبددوو  حيینما  يیكوونن  عقلي  مسيیططرر  منن    2: 1-4فليیبي  
  ططررفف  االمسيیح.

  كيیفف  يیبددوو  عقلي  حيینما  يیسيیططرر  عليیهھ  االمسيیح؟

 سأعملل  باتحادد  مع  إإخووتيح٬،  فإنني  حيینما  يیكوونن  عندديي  عقلل  االمسيی  -أأ

هھھھوو  أأنن  ؟  2ما  هھھھوو  االهھددفف  االذذيي  يینبغي  أأنن  يیكوونن  في  عقلي  ووفقا  لآليیة  
  االمؤؤمنيینن  يیكوونن  عنددهھھھمم  نفسس  االمحبة٬،يیكوونوواا  عقال  ووااحدداا

عنددما  نحارربب  وو  نتقاتلل  مع  ااآلخرريینن٬،هھھھنا  بعضض  ااألهھھھدداافف  االتي  تكوونن  في  
    :  عقلنا

 هھھھذذاا  االنززااللأأرربح    أأرريیدد  أأنن   -1
 !  أأرريیدد  أأنن  يیعلمم  االجميیع  هھھھذذااوو    حققأأرريیدد  أأنن  أأكوونن  على   -2
 !  االططررفف  ااآلخرر  كما  يینبغي  يیعاملنيأأرريیدد  أأنن     -3
 حقووقيلدديي   -4
 !  أأنا  خاررجج  منن  هھھھنا  !  لقدد  سئمتت  منن  هھھھؤؤالء  االناسس -5

  ما  هھھھي  بعضض  ااألشيیاء  ااألخررىى  االتي  نفكرر  فيیهھا  عنددما  نتصاررعع؟



أأقددرر  ااآلخرريینن  أأحسنن  عنددما  يیكوونن  لدديي  عقلل  االمسيیح٬،فإنني    -بب
 منن  نفسي

أأكثرر  منن  نفسي  ووفقا  لآليیة    ما  هھھھوو  عكسس  تقدديیرر  ااآلخرريینن
  .تحززبب٬،عجبب؟3

  تووااضعماذذاا    يیسمى  حيینما  تقددرر  ااآلخرريینن  أأحسمم  منن  نفسكك؟

بكلل  ووضووحح٬،ال  أأحدد  هھھھوو  أأفضلل  منن  يیسووعع.كيیفف  كانن  يیقددرر  يیسووعع  
ااآلخرريینن  أأكثرر  منن  نفسهھ؟ااستعملل  ااآليیاتت  االتاليیة  لكي  تحصلل  على  

 ؛يیووحنا22: 27 ؛لووقا20: 28متى    :  االفكررةة
  53: 11؛إإشعيیاء  2: 14؛تيیططسس10: 15

أأنن  قيیمة  على  االررغمم  منن  أأنن  يیسووعع  كانن  هھھھوو  هللا٬،  فقدد  ااعتبرر    :  ااإلجابة
تستحقق  أأنن  يیبذذلل  نفسهھ  منن  أأجلل  ذذلكك.  لقدد  أأعططاني  قيیمة  عاليیة    نفسي

  لكي  يیحصلل  علي.بذذلل  حيیاتهھ  بحيیثث  أأنهھ  

  كيیفف  يیمكنني  أأنن  أأعططي  قيیمة  لآلخرريینن  منن  حوولي  بنفسس  االططرريیقة؟

  ووفي  ااآلخرريینن    سأفكررعنددما  يیكوونن  عندديي  عقلل  االمسيیح٬،  فإنني      -جج
  ليیسس  نفسي

ماذذاا  تعني  (  اانظظرروواا)  إإلى  أأشيیاء  ااآلخرريینن  وو  ليیسس  أأشيیاؤؤنا  ووفقا  لآليیة  
  االرراابعة؟

الحظظ  االررسمم  االتووضيیحي  أأددناهه.ما  هھھھوو  االنمووذذجج  االذذيي  يیمثلل  بووضووحح  عقليیة  
يیسووعع؟ااألوولل  أأوو  االثاني؟  لإلجابة  على  هھھھذذاا  االسؤؤاالل  االمررجوو  قررااءةة  ااآلاايیاتت  

  13: 4-14يیووحنا    :  االتاليیة



  



تيیجة  االتي  يیمكنن  أأنن  تكوونن  عليیهھا  االحيیاةة  حيینما  أأتووقع  منن  ااآلخرريینن  ما  االن
أأنن  يیخددمووني٬،  يیفكرر  في٬،  يیحتررمووني٬،وو  يیعططووني؟  

 مشاكلل٬،صررااعاتت٬،اانقساماتت٬،ووحددةة.

ما  االذذيي  حصلل  عليیهھ  يیسووعع  حيینما  بذذلل  نفسهھ  منن  أأجلل  ااآلخرريینن  ووفقا    
  ررفعهھ  هللا؟  9لآليیة    

(  يیعقووبب  ما  االذذيي  ووعدد  هللا  أأنن  يیقوومم  بهھ  منن  أأجلكك  إإذذاا  ووضعتت  نفسكك؟  
  يیررفعكك)  10 4:

حيینما  يیكوونن  يیسووعع  مسيیكرراا  علي٬،  حيیاتي  تكوونن  مرركززةة  على    :  خالصة
خددمة  ااآلخرريینن٬،  نعمة  ااآلخرريینن٬،  محبة  ااآلخرريینن٬،مساعددةة  ااآلخرريینن٬،إإنقاذذ  

  ااآلخرريینن٬،وو  ستكوونن  االنتيیجةعالقاتت  قوويیة  وو  مووحددةة  مع  ااآلخرريینن.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  1االمسيیح  فّي  ال  يیحبب  االمالل.االجززء    11االددررسس  
  االقدديیمة  في  االططمع  مقابلل  ررجلل  االقددااسة  االجدديیدداالططرريیقة  

أأنن  ال  تسلكوواا  في  ما  بعدد  كما  يیسلكك  سائرر    :  فأقوولل  هھھھذذاا  وو  أأشهھدد  في  االرربب  4: 17-24أأفسسس  
ااألممم  أأيیضا  ببططلل  ذذهھھھنهھمم٬،إإذذ  هھھھمم  مظظلموو  االفكرر٬،  وو  متجنبوونن  عنن  حيیاةة  هللا  لسببب  جهھلل  االذذيي  

اا  نفووسهھمم  للددعاررةة  ليیعملووأأسلموواا    -إإذذ  هھھھمم  قدد  فقددوواا  االحسس-فيیهھمم  بسببب  غالظظة  قلووبهھمم.  االذذيینن
كلل  نجاسة  في  االططمع.  وو  أأما  أأنتمم  فلمم  تتعلموواا  االمسيیح  هھھھكذذاا٬،إإنن  كنتمم  قدد  سمعتمووهه  وو  علمتمم  
فيیهھ  كما  هھھھوو  حقق  في  يیسووعع٬،أأنن  تخلعوواا  منن  جهھة  االتصررفف  االسابقق  ااإلنسانن  االعتيیقق  االفاسدد  
بحسبب  شهھووااتت  االغرروورر٬،وو  تتجددددوواا  بررووحح  ذذهھھھنكمم٬،  وو  تلبسوواا  ااإلنسانن  االجدديیدد  االمخلووقق  

  هللا  في  االبرر  وو  قددااسة  االحققبحسبب  

ووااحددةة  منن  أأقددمم  مشاكلل  االططبيیعة  االساقططة  لإلنسانن  هھھھي  حبهھ  للمالل.يیسعى  
ااإلنسانن  لجمع  االثررووةة  منن  أأجلل  االشعوورر  باألمنن  االذذيي  ال  يیعططيیهھ  إإال  هللا  
فقطط.ااإلنسانن  االجدديیدد  في  االمسيیح  يیجعلنا  نتعلمم  أأنن  نحبب  هللا  وو  ليیسس  حبب  

  االمالل

وو  االعهھدد  االجدديیدد  حوولل  ااإلنسانن  االعتيیقق  ااألمثلة  االتاليیة  هھھھي  منن  االعهھدد  االقدديیمم  
    :  وو  االجدديیدد

  اابررااهھھھيیمم  وو  لووطط

  13: 10-13تكوويینن  

لقدد  بارركك  هللا  اابررااهھھھيیمم  وو  اابنن  أأخيیهھ  لووطط.لمم  يیتمكنوواا  منن  ااالستمرراارر  في  
االعيیشش  على  ااررضض  ووااحددةة  بسببب  حجمم  قططعانهھمم.لذذلكك  سمح  اابررااهھھھيیمم  للووطط  

االوواادديي  االخصبب  االمحيیطط   :  أأنن  يیختارر  أأيي  ططرريیقق  يیرريیدد  االذذهھھھابب  إإليیهھا
بالمددنن  االشرريیررةة  لسددوومم  وو  عمووررةة  أأوو  االوواادديي  االجافف  على  االجانبب  
ااآلخرر.ااختارر  لووطط  أأنن  يیعيیشش  في  االمددنن  االشرريیررةة  ألنهھ  ررأأىى  أأنن  هھھھذذاا  

  سيیجعلهھ  أأكثرر  ثررااءاا.



بوورركك  اابررااهھھھيیمم  منن  قبلل  هللا  منن  خاللل  ثررووااتت  في  ااألغنامم  وو  ااألبقارر٬،  وو  
االخددمم  لكنهھ  كانن  على  ااستعدداادد  أأنن  يیخسرر  االمالل  لكي  يیقوومم  ما  هھھھوو  

  لقدد  ااختارر  هللا  بددلل  االمددنن  االشرريیررةة  وو  االغنيیةصحيیح.

في  االمددنن  االشرريیررةة  لسددوومم.لقدد  اانتهھتت    فقدد  لووكك  ززووجتهھ  وو  اابنيیهھ  ااالثنيینن
  حيیاتهھ  عارريیا  فقيیرراا  يیعيیشش  في  كهھفف

ما  االشئ  تلذذيي  أأصبح  فيیهھ  لووطط  وو  ززووجتهھ  مشهھوورريینن  كما  جاء  في  لووقا  
  االبحثث  عنن  إإنقاذذ  أأنفسهھمم  بددلل  تقدديیمهھا  ؟    33-34 17:

  

  

  

  

  

  وو  بلعامم  إإسرراائيیلل

  22: 1-41االعدددد  

غاددررتت  إإسرراائيیلل  مصرر  وو  جررتت  االحمايیة  االتي  بارركهھا  هللا  بسببب  االقيیاددةة  
ااإللهھيیة  االعظظيیمة  لمووسى.  نجاحح  االجيیشش  ااإلسرراائيیلي  أأررعبب  االمووؤؤاابيیيینن.  
االملكك  باالقق  منن  االمدديیانيیيینن  يیستأجرر  بلعامم٬،  ووهھھھوو  رراائي  سمعتهھ  معررووفة  

لبلعامم  منن  قبلل  هللا  )  قيیلل  22: 1-7بسببب  قووااهه  االخاررقة٬،  ليیلعنن  ااسرراائيیلل(
).  وو  لكنن  عنددما  8_13أأنن  ال  يیرردد  على  ااستددعاء  االملكك  باالقق  (  ااآليیاتت  

سألل  بلعامم  مررةة  أأخررةة٬،  ثمم  أأخذذ  ووعدد  باالقق  بلعامم  بالغنى  وو  االثررووةة  االعظظيیمة٬،
).في  االططرريیقق٬،  ررأأىى  حمارر  بلعامم  14-20االسماحح  بأنن  يیذذهھھھبب  (  ااآليیاتت  

ُ  21-27مالكا  خفيیا  يینتظظرر  لقتلل  بلعامم٬،  (ااآليیاتت   عططى  للحمارر  )  لقدد  أأ



االقددررةة  على  االكالمم٬،  وو  فجأةة  بلعامم  كانن  بمستططاعهھ  ررؤؤيیة  االمالكك  يیحملل  
).لقدد  تمم  تحذذيیرر  بلعامم  مررةة  أأخررىى  أأنن  يیتكلمم  فقطط  28-34سيیفا  مسلووال  (  

)  بلعامم  35-41بما  يیقوولهھ  هللا  لهھ  أأنن  يیقوولهھ٬،  ثمم  تابع  ططرريیقهھ  لمقابلة  باالقق  (  
مم  قتلل  في  ليیيینن٬،  ثنصح  االمدديیانيیيینن  في  االكيیفيیة  االتي  يیهھززموونن  بهھا  ااإلسرراائيی

  االنهھايیة  بسيیفف.

بلعامم  كانن  يیعررفف  إإررااددةة  هللا  لمنهھ  عادد  يیسألل  مررةة  أأخررىى٬،  وو  مررةة  أأخررىى  
  بسببب  االططمع.

  هھھھوو  االجرريي  ووررااء  االكسببفي  سببب  خططأ  بلعامم؟    11ماذذاا  تقوولل  يیهھووذذاا  

محبة  عنن  ططرريیقق  بلعامم؟    15 2:ماذذاا  يیقوولل  بططررسس  في  ررسالتهھ  االثانيیة  
  أأجوورر  االشرر

                                                
  يیشع  وو  جيیحززييإإل

 5: 20-27ملووكك  2

كانن  جيیحززيي  خاددما  للنبي  إإليیشع٬،إإليیشع  كانن  قدد  شفى  نعمانن٬،  ررجال  غنيیا  
منن  سوورريیا٬،  أأشفاهه  منن  االجذذاامم٬،  لكنهھ  ررفضض  قبوولل  االمالل  منهھ  لخددمتهھ.بعدد  

أأنن  ترركهھ  نعمانن٬،جيیحززيي  جررىى  إإليیهھ  وو  ططلبب  منهھ  االفضة  وو  االمالبسس  االتي  
هھھھاتهھ    قددمهھا  لهھ  نعمانن  بكلل  سرروورر.  عنددما  عادد  جيیحززيي  أأخفى

  ااألشيیاء.ووصلل  االخبرر  إإلى  إإليیشع  فحوولهھ  إإلى  أأبررصص  إإلى  أأنن  ماتت.



لمم  يیكنن  أأليیشع٬،  االنبي٬،  ررجال  غنيیا  وو  لكنن  كانن  لهھ  منززلل  وو  خددمم.  كانن  فررحا  
  بهھذذاا  االذذيي  لهھ.لمم  يیكنن  يینظظرر  إإلى  فضة  ووااحدد  أأخررىى  بتاتا.

                                                                
  يیسووعع  وو  االفرريیسيیيینن

 23: 14متى  

حشدد  منن  ررجالل  االدديینن  وو  االمعلميینن  االذذيینن  كانوواا  كانن  االفرريیسيیوونن  هھھھمم  اال
يیظظلموواا  االشعبب  وو  يیسررقوواا  منن  االمحتاجيینن  لخددماتهھمم  االدديینيیة.  كانن  يیسووعع  

  يیووبخهھمم.

  تقوولل  "  2: 20لقدد  أأعططى  يیسووعع  نفسهھ٬،  كلل  نفسهھ٬،  منن  أأجلي.  غالططيیة  
مع  االمسيیح  ُصلبتت  فاحيیا  ال  اانا  بلل  االمسيیح  يیحيیا  في٬،  فما  ااحيیاهه  ااالنن  في  

اااليیمانن٬،  اايیمانن  اابنن  هللا٬،  االذذيي  ااحبني  وو  ااسلمم  نفسهھ  االجسدد  فانما  ااحيیاهه  في  
منن  ااجلي"إإنن  حبب  هللا  هھھھوو  دداائما  يیبحثث  عنن  أأنن  يیعططي.  يیسووعع  هھھھوو  مثالنا  

  االعظظيیمم  للمحبة  وو  االعططاء.

-24(  اانظظرر  أأفسسس  تعلمم  تشغيیلل  ااإلنسانن  االجدديیدد  وو  تعططيیلل  االططمع  
17 :4(  

  ااألممممنن  االذذيي  يیسيیرر  في  ططرريیقق  ااألشيیاء  االجسدديیة٬،ااألررضيیة  وو  االمادديیة؟  

  فهھمهھمم  مظظلمم  بسببب  أأنهھمم  بعيیددوونن  عنن  هللالماذذاا  يیفعلوونن  ذذلكك؟  



ما  هھھھي  االنتيیجتانن  ااالثنتانن  االلتانن  تقعانن  للذذيینن  يیعيیشوونن  في  االظظلمة  وو  
  االقذذااررةة  وو  االططمعاالجهھلل؟

  يیسووعع  االمسيیحمنن  االذذيي  غيیررنا  لكي  ال  نسيیرر  هھھھكذذاا؟  

هھھھلل  نحنن  بحاجة  إإلى  تعططيیلل  ااإلنسانن  االعتيیقق  أأوو  فقطط  محاددثة  ااإلنسانن  
  ددثةاالمحا  االعتيیقق؟

لماذذاا؟  ألنن  ااإلنسانن  االعتيیقق  قدد  ماتت  مع  االمسيیح  في  االصليیبب.  ااآلنن  أأنا  
في  عاددااتهھ  االقدديیمة  االتي  اانا  متعوودد    االسيیررأأحتاجج  فقطط  أأنن  ااتعلمم  أأنن  أأتووقفف  

  عليیهھا.

  ما  االذذيي  يیجبب  أأنن  أأعططلهھ  وو  ما  االططي  يیجبب  أأنن  أأشغلهھ؟

لي    عق  كيیفف  أأستططيیع  تشغيیلل  ااإلنسانن  االجدديیدد؟  يیجبب  أأنن  أأتجدددد  في  ررووحح
  ذذهھھھني

؟  االبرر  وو  االقددااسة  تيیجة  االتي  ستكوونن  ااذذاا  شغلتت  ااإلنسانن  االجدديیددما  االن
  االحقيیقيیة

هھھھناكك  صررااعع  ددااخلي  بيینن  عاددااتي  االقدديیمة  وو  بيینن  إإنساني  االجدديیدد  في  
لل  هھھھوو  عنددما  أأتعلمم  االسيیرر    أأقلل  أأق  االنموو  في  االمسيیحاالمسيیح  االذذيي  يیعيیشش  في.

  نحوو  ما  أأنا  متعوودد  عليیهھ٬،  وو  أأكثرر  أأكثرر  نحوواالتمثلل  بيیسووعع.

عع  االناسس  إإلى  ططلبهھ  قبلل  أأيي  شئ  ووفقا  لمتى  ما  االذذيي  ددعى  يیسوو
  ملكووتت  هللا؟33 6:

  ءجميیع  تلكك  ااألشيیالقدد  قالل  يیسووعع  بأننا  لوو  ططلبنا  أأووال  ملكووتت  هللا  فإنن  
  ستزُزاادد  لنا.ما  هھھھي  هھھھاتهھ  ااإلشيیاء  االتي  يیقصدد؟

  هللا  ااآلببمنن  يیجبب  على  االشخصص  االذذيي  يیططلبب  ملكووتت  هللا  أأنن  يیثقق  فيیهھ  ؟

 :  خالصة



  28: 20  وو  ااألمثالل15: 27ااقررأأ  ااألمثالل  

  تتبع  االمالل  بددللبالمالل.  إإنهھ  خططأ  أأنن  تُبارركك  منن  قبلل  هللا  إإنهھ  ليیسس  خططأ  أأنن  
  هللا.

 :  أأسئلة  تططبيیقيیة

يیُقالل  أأنن  بعضض  االناسس  يیعتررفوونن  بأنهھمم  فخوورريینن  لكنهھمم  ال  يیعتررفوونن  بأنهھمم  
  جشعوونن٬،لماذذاا؟

  ما  هھھھي  االعالقاتت  أأوو  االحيیووااتت  االتي  ررأأيیتت  أأنهھا  ددُمررتت  بسببب  حبب  االمالل؟

  ال  تحبب  االمالل  منذذ  أأنن  خلّصكك؟  هللا  في  أأنن  كيیفف  ساعددكك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2االمسيیح  فّي  ال  يیحبب  االمالل.  االجززء    12االددررسس  

  كنيیسة  جدديیددةة٬،  مشكلل  قدديیمم

وو  مناززعاتت  أأناسس  فاسدديي  االذذهھھھنن  وو  عاددمي  االحقق٬،يیظظنوونن      6: 5-11تيیمووثاووسس  1
أأنن  االتقووىى  تجاررةة.تجنبب  مثلل  هھھھؤؤالء.وو  أأما  االتقووىى  مع  االقناعة  فهھي  تجاررةة  

لعالمم  بشئ٬،ووووااضح  أأننا  ال  نقددرر  أأنن  نخررجج  منهھ  بشئ.فإنن  عظظيیمة.ألننا  لمم  نددخلل  اا
كانن  لنا  قووتت  وو  كسووةة٬،فلنكتفف  بهھما.وو  أأما  االذذيینن  يیرريیددوونن  أأنن  يیكوونوواا  

أأغنيیاء٬،فيیسقططوونن  في  تجرربة  وو  فخ  شهھووااتت  كثيیررةة  غبيیة  وو  مضررةة٬،تغررقق  االناسس  
في  االعططبب  وو  االهھالكك.ألنن  محبة  االمالل  أأصلل  لكلل  االشرروورر٬،  االذذيي  إإذذ  اابتغاهه  قوومم  

٬،وو  ططعنوواا  أأنفسهھمم  بأووجاعع  كثيیررةة.وو  أأنا  أأنتت  يیا  إإنسانن  هللا  ضلوواا  عنن  ااإليیمانن
  فاهھھھرربب  منن  هھھھذذاا٬،  وو  تبع  االبرر  وو  االتقووىى  وو  ااإليیمانن  وو  االمحبة  وو  االصبرر  وو  االووددااعة

  يیرركث  في  االعالمم  أأنحاء  جميیع  في  تتكرررر  االتي  االقصة  هھھھذذهه  مؤؤخرراا  سمعتت
سيیددةة  شابة  ااختبررتت  حيیاةة  صعبة  في  االعالمم  فإصبحتت  ااآلنن    :  ااألحيیانن  منن

اا  في  االكنيیسة  وو  االمسيیحيیيینن.لقدد  أأعلنتت  إإيیمانهھا  وو  تعمددتت.  لقدد  عضوواا  جدديیدد
ثمم  تصططددمم    !  أأحبتت  دداائررتهھا  منن  االناسس  االتي  بددأأتت  تعررفف  أأنهھمم  مختلفيینن

بالووااقع٬،  فإذذاا  بهھا  تكتشفف  أأنن  عدددداا  منن  االناسس  في  االكنيیسة  لهھمم  حبب  عميیقق  
للمالـ  حتى  بيینن  االقاددةة.وو  بعدد  تجرربة  قصيیررةة  اانسحبتت    وو  ترركتت  االكنيیسة  وو  

لمم  تكنن  مسيیحيیة  إإنن  كانن  االمسيیحيیوونن  هھھھكذذاا.  االقوولة  االتي  قالتهھا    أأعلنتت  أأنهھا
كما  سمعتت  ذذلكك  كانتت  "  ال  يیووجدد  هھھھناكك  شئ  مثلل  االمسيیحيیة.إإنهھا  ليیستت  

 إإال  تجاررةة  دديینيیة  كبيیررةة"

٬،  فإنن  حبب  االمالل  هھھھوو  مشكلل  قدديیمم.إإنهھ  يیعوودد  كما  ررأأيینا  في  االددررسس  االسابقق
ووبب  إإلى  بعدد  خلقق  االخيیرر  وو  ااالمتالكك.إإنهھ  مشكلل  قدديیمم  وو  عميیقق  في  قل

االناسس٬،بحيیثث  ال  يیذذهھھھبب  بسهھوولة.هھھھذذاا  االددررسس  سووفف  يیعلمنا  أأنهھ  حتى  في  
االكنيیسة  ااألوولى  االقدديیمة  مع  يیسووعع  وو  تالميیذذهه٬،  كانن  هھھھناكك  مشكلل  مع  حبب  
  االمالل.إإنهھ  ال  يیجبب  أأنن  نتفاجأ  منن  أأننا  ال  ززلنا  نتصاررعع  ضدد  االجشع  االيیوومم.

  حالة  يیهھووذذاا



  27: 3-٬5،  متى  12: 3-8ااقررأأ  يیووحنا  

في  االكنيیسة  ااألوولى  االتي  جمعهھا    كانن  يیهھووذذاا  قسس  مساعدد  ررئيیسي
يیسووعع.إإنهھ  قدد  تددرربب  أأفضلل  تددرربب.لقدد  عمدد  االناسس  كما  تعلمم  أأنن  يیفعلل  منن  

يیسووعع.لقدد  بشرر  وو  لقدد  أأُعططي  لهھ  حتى  قووىى  مميیززةة  منن  ططررفف  يیسووعع  
ليیشفي  وو  يیططررحح  أأررووااحح  شرريیررةة.وو  لكنن  في  قلبهھ  كانن  يیحبب  االمالل  أأكثرر  منن  

  نفسهھ.  قططعة  منن  االفضة  وو  فقدد  حيیاتهھ  وو  30هللا.  لقدد  باعع  يیسووعع  بب

هھھھلل  يیجبب  أأنن  يیُفاجئنا  عنددما  نررىى  أأناسا  لهھمم  ددررجاتت  االمسؤؤووليیة  في  
  االكنيیسة  يیحبوونن  االمالل؟

  ماذذاا  ستكوونن  نهھايیة  االناسس  االذذيینن  هھھھمم  هھھھكذذاا؟

  حالة  االحاكمم  االشابب

 19: 16-22ااقررأأ  متى  

يیبددوو  االشابب  االغني  ررووحيیا  أأكثرر  وو  صاددقا.لقدد  كانن  سؤؤاالهھ  مشررووعا.لهھ  مالل  
حيیاتهھ.في  االنهھايیة  مضى  بعيیدداا    لكنهھ  يیفعلل  ما  يیبددوو  لهھ  أأنن  صحيیح  في

  حززيینا  النهھ  كانن  لهھ  االكثيیرر.فقدد  حيیاتهھ  منن  أأجلل  االمالل

لماذذاا  ووضع  يیسووعع  هھھھذذاا  االشررطط  لهھذذاا  االررجلل  االشابب  لكي  يیعططي  كلل  ما  لهھ  
  يیسووععفي  حيینن  أأنهھ  لمم  يیفعلل  هھھھذذاا  مع  أأيي  منن  تالميیذذهه  في  أأيي  ووقتت  مضى؟  
  يیعررفف  قلبب  ااإلنسانن  وو  هھھھوو  يیعررفف  أأنع  سيیختارر  مالهھ  مقابلل  يیسووعع.

يیقع  لإلنسانن  االذذيي  يیحبب  االمالل  وو  يیأتي  إإلى  يیسووعع  وو  االكنيیسة  وو  فجأةة  ماذذاا  
  سيیمضي  حززيینايیكتشفف  أأنهھ  لنن  يیصبح  غنيیا  بقددوومهھ؟  

  حالة  االمعلميینن  االكذذبة  في  االكنيیسة  ااألوولى

 1: 1-10ااقررأأ  تيیططسس  



هھھھناكك  أأناسس  ااددعوواا  أأنهھمم    :  إإنن  كنيیسة  االعهھدد  االجدديیدد  لهھا  نفسس  االمشكلل
معلميینن  وو  كانوواا  يیعلموونن  فقطط  منن  أأجلل  االخصوولل  على  االمالل.لقدد  كانوواا  

  يیعلموونن  لكي  يیدُدفع  لهھمم  االمالل  عندد  االتعليیمم  وو  ليیسس  منن  أأجلل  كلمة  هللا.

كانن  ضدد  قانوونن  هللا  في  االعهھدد    16-19االتثنيیة    :  هھھھذذاا  ليیسس  مشكال  جدديیدد
فإنن  سببب    3: 11-12االقدديیمم  للقاضي  أأنن  يیأخدد  مكافأةة.وو  لكنن  ووفقا  لميیخا  
فكانوواا  يیحكموونن  ووفقا  ددمارر  إإسرراائيیلل  كانن  هھھھوو  ووجوودد  معلميینن  مأجرريینن.

للذذيي  يیددفع  أأكثرر.كانوواا  يیعلموونن  أأنن  هللا  قالل  أأيي  شئ  يیرريیدد  االناسس  أأنن  يیددفعوواا  
  منن  أأجلهھ  لكي  يیقوولوونهھ.

إإنهھ  منن  االمهھمم  جدداا  أأننا  ال  نتهھمم  االقساووسة  وو  االووعاظظ  بالووعظظ  منن  ااجلل  
جلي  أأنهھمم  هھھھكذذاا.هھھھاتهھ  قائمة  على  'االرربح  االقبيیح'  حتى  يیكوونن  جدد  ووااضح  وو  

    :  بعضض  خصائصص  االررجالل  االذذيي  يیبشرروونن  منن  ااجلل  حبهھمم  للمالل

 أأنهھمم  عنيیدديینن  وو  جامحيینن   -1
 يیتحددثوونن  ددوونن  جددووىى  وو  مخاددعيینن -2
 اانهھمم  يیقلبوونن  بيیووتا  باكملهھا -3
 يیعلموونن  ااالشيیاء  االتي  ال  يینبغي -4

ما  االذذيي  يیجبب  فعلهھ  عنددما  نتأكدد  منن  تحدديیدد  االشخصص  االذذططي  يیبشرر  منن  
  أأنن  نووقفف  فمهھ.ح  ؟  أأجلل  االرربح  االقبيی

سحبب  ؟    6 5:تيیمووثاووسس    1ما  االشئ  ااآلخرر  االذذيي  يیجبب  فعلهھ  ووفقا  لل  
  أأنفسنا  منهھمم

    :  االحلل

 6: 5-11تيیمووثاووسس   1



إإنن  االحلل  لمشكلل  حبب  االمالل  في  قيیاددةة  االكنيیسة  هھھھوو  تددرريیبب  ررجالل  هللا  
.وو  منن  محبة  االمالل  االفرراارراالشبابب  (  قسيیسيینن٬،مبشرريینن٬،إإنجيیليیيینن)  على  

 :  يیقتررحح  بوولسس  االنقاطط  االتاليیة  كمحفزز  للفرراارر  منن  محبة  االمالل

يیجبب  عليینا  ااإلنفصالل  عنن  االناسس  االذذيینن  يیعتبرروونن  أأنن  االتقووىى  هھھھي  منن     -1
 (صناعة  االمالل)االتجاررةةأأجلل  

(    بقناعة(  االعلمم٬،االمحبة٬،ططاعة  هللا)  االتقووىىيیجبب  أأنن  نعيیشش  كما  لوو  أأنن   -2
 االعظظيیممسعيیدداا  باألشيیاء  االمادديیة  االتي  أأعططاكك  هللا)  هھھھي  االمكسبب  

  ى  "مكاسبب  كبيیررةة"  قبلل  أأنن  تعررفف  االمسيیح؟ما  االذذيي  ستفعلل  للحصوولل  عل

لذذاا٬،ماذذاا  يیقوولل  هھھھذذاا  عنن  االجهھدد  االذذيي  يیجبب  أأنن  تبذذلهھ  في  االسعي  نحوو  االتقووىى  
  وو  االقناعة؟

يیعططي  بوولسس  ثالثث  أأسبابب  حوولل  لماذذاا  يینبغي  أأنن  نسعى  نحوو  االتقووىى  مع  
  االقناعة  وو  ليیسس  االمالل٬،هھھھلل  يیمكنكك  االعثوورر  عليیهھا  في  االمقططع؟

 ضي  معككألنهھ  ال  يیمكنكك  أأنن  تأخذذ  االغنى  ااألرر  -أأ
أأوولئكك  االذذيینن  يیسعوونن  ووررااء  االثررااء  هھھھمم  يیسعوونن  ووررااء  ددماررهھھھمم  مثلل    -بب

 كميینن.

هھھھلل  يیمكنكك  تسميیة  االررجالل  االذذيینن  تمم  ددماررهھھھمم  بسببب  االمالل  كما  جاء  في  
االددررسس  االسابقق؟  كيیفف  يیكوونن  االسعي  منن  أأجلل  االمالل  مثلل  ووضع  قددميیكك  في  

  فخ؟

 ألنن  حبب  االمالل  هھھھوو  أأصلل  كلل  االشرروورر    -تت

  ي  حبب  للمالل؟ما  هھھھي  بعضض  االخططايیا  االتي  في  أأساسهھا  هھھھ

ااألكلل  وو  ما  ااألشيیاء  االتي  يیجبب  على  ررجلل  هللا  أأنن  يیكوونن  فررحا  بهھا؟  
  االمالبسس



 يیتبع  وو  أأنن  يیفررررجلل  هللا  يیجبب  عليیهھ  أأنن       -3

  ؟11كيیفف  سيیبددوو  عليیهھ  لوو  أأنن  ررجلل  هللا  فرر  وو  ااتبع  كما  جاء  في  ااآليیة  

هھھھلل  '  ااهھھھرربب  منن  هھھھاتهھ  ااألشيیاء'  تعني  أأنن  االمسيیحي  ال  يیجبب  أأنن  يیعملل  
  ماذذاا  ال؟لكسبب  االمالل؟لماذذاا  أأوو  ل

  هھھھلل  أأنتت  هھھھارربب  منن  حبب  االمالل  وو  متبع  االبرر؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  االمسيیح  فّي  يیهھرربب  منن  االّشهھووةة  :  13االددررسس  
  االهھرربب  منن  االشهھووااتت  االشبابيیة

ل ا ِلُكلِّ َعمَ فَِإْن َطهََّر َأَحٌد نـَْفَسُه ِمْن هِذِه٬، َيُكوُن ِإنَاًء لِْلَكَراَمِة٬، ُمَقدًَّسا٬، نَاِفًعا لِلسَّيِِّد٬، ُمْستَـَعد 
َها٬، َواتْـَبِع اْلِربَّ َواِإلميَاَن َواْلَمَحبََّة َوالسَّ  َالَم َمَع الَِّذيَن َصاِلٍح. أَمَّا الشََّهَواُت الشََّبابِيَُّة فَاْهُرْب ِمنـْ

 21-22 : 2تيموثاوس  2 َيْدُعوَن الرَّبَّ ِمْن قَـْلٍب نَِقيٍّ 
 

ّية اليت ب أكرب مشكلة و خطيف هذا الّدرس سوف نتعّلم كيف ُيساعدنا املسيح على َجتنُّ 
خطّية الشهوة اجلنسية. لقد تسّببت هذه اخلطّية يف طالق العديد من  : يُواجهها الرجال

م٬،بَعادهم عن األطفال٬، عدم تأهيلهم للخدمة و الكرازة يف الكنيسة٬،و  الّرجال من زوجا
أة واحدة و زّوج امر فقد الكثري من الثروات.غري أنه  إذا كان الّرجل يستطيع أن ُحيّب و يت

ـ فإنّه قد أجنز شيئا عظيما جيلب به الشرف لنفسه٬، و عائلته٬، و  يظّل وفّياً هلا مدى حيا
 إهله.

 : 2: 17-18امأل فراغات اُجلمل التالية ُمستعمًال عربانيني 
ب على يف التجربة لكن املسيح تغلّ أخفقنا  حنن أيضا. لقد ُجّرِبنااملسيح كما  ُجرِّبلقد 
عن خطايا الّشعب.اآلن٬،  كّفراملوت على الّصليب٬، و هكذا   أمل بة من خاللالتجر 

 .املسيح الذي فينا : ُمساعدتنا و قّوتنا يف التجربة تأيت من هذا
 ماذا قال بولس لتيموثاوس أنه ينبغي له أن يفعل حينما يشعر بتجربة حنو الّشهوات الّشبابية؟

 اهلرب
 ب الّشهوات الشبابية" أو " قاِوم الشهوات الّشبابية"؟ملاذا يف رأيك مل يُقل بولس " حارِ 

   12-14 :  10كورنثوس  1
لِكنَّ َهللا أَِمٌني٬، ِإًذا َمْن َيُظنُّ أَنَُّه قَاِئٌم٬، فَـْليَـْنظُْر َأْن َال َيْسُقَط. ملَْ ُتِصْبُكْم َجتْرِبٌَة ِإالَّ َبَشرِيٌَّة. وَ 

َفَذ٬، َما َتْسَتِطيُعوَن٬، َبْل َسَيْجَعُل َمَع التَّْجرِبَ  الَِّذي َال َيَدُعُكْم ُجتَرَّبُوَن فَـْوقَ  ِة أَْيًضا اْلَمنـْ
 لَِتْسَتِطيُعوا َأْن َحتَْتِمُلوا. ِلذِلَك يَا َأِحبَّاِئي اْهرُبُوا ِمْن ِعَباَدِة اَألْوثَانِ 



م ؟  12 10:ما نوع الرجال الذي يسقط وفقا لكورنثوس األوىل  الرجال الذين يظّنون أ
 اء.أقوي

 ؟ 13ما األشياء الثالثة اليت قاهلا هللا عن اخلطّية اليت ُتسّببها الرغبة اجلنسية يف اآلية 
ا أشياء ُمشرتكة بني مجيع الرجال -1 ّ  إ
 جتربة فوق مما حنتملهللا أمني٬، حىت ال يُعطينا  -2
 منفذا للهرب.هللا يُوّفر وسيلة و  -3

ية على دة و حمّبة بعض الّرغبات اجلنسعباكيف أن اخلطّية اجلنسية هي مثل عبادة األوثان؟ 
 حساب هللا.

 املرأة الغريبة يف سفر األمثال
إن سفر األمثال اإلصحاح اخلامس و الّسابع يتحّدث عن خطر وقوع الّرجل يف امرأة 

أجنبية. اقرأ جّيدا اإلصحاحني اخلامس و السابع.كم عدد األمثلة من هذه األشياء الثالثة 
 هذه اإلصحاحات؟ ُميكنك العثور عليه يف

  خططووااتت  االشهھووةة  االجنسيیة االفقررةة نتائج  االشهھووةة  االفقررةة
االمررأأةة  ااألجنبيیة  تبددأأ  االتحددثّث  بكلماتت   5: 4على  سبيیلل  االمثالل   االعاقبة  ُمرّرةة  وو  مرريیررةة

  ررقيیقة  وو  ُحلووةة
على  سبيیلل  

   3  :  5  :  االمثالل
    
    
    
    
    
    
    

 
ع  االرّرغبة  ما  االذذيي  يیرريیددهه  هللا  منّا  أأنن  نقووبب  بهھ  م

 االجنسيیة
 االفقررةة

  اامررأأةة  شبابي  :  االفررحح  دداائما  مع  مررأأةة  ووااحددةة على  سبيیلل  
  :  االمثالل

18 : 5 
  
  
  
  
  
  
  



  : ثالثة أشياء ُتساعدنا على اهلرب من الشهوة
 حينما نُدرُك اخلطوات اليت تبدو عليها الّشهوة -1
 حينما نُدرك ما هي نتائج الّشهوة -2
 هللا مّنا أن نفعله مع رغباتنا اجلنسية.حينما نعرف ما يُريده   -3

  : ُمناقشة
قّدس عن رجال استسلموا للّشهوة 

ُ
هل ُميكنك التفكري يف بعض األمثلة من الكتاب امل

 اجلنسية و ما الذي كّلفتهم به هذه اخلطّية؟
 االمررجع االشخصيیة االكُلفة  أأوو  االثّمنن

  شمشوونن   14-16قضاةة  
  ددااوودد   11-12صمووئيیلل    2
 11: 4أأوولل    ملووكك سليیمانن 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  االمسيیح  فّي  يیُعاني  بسرروورر  :  14االددررسس  
  نن٬،  حتى  تكوونوواا  ُمبتهھجيینن  منن  بعدد.اافررحوواا  ااآل

ًضا َبْل َكَما اْشتَـرَْكُتْم ِيف آَالِم اْلَمِسيِح٬، افْـَرُحوا ِلَكْي تـَْفَرُحوا ِيف اْسِتْعَالِن َجمِْدِه أَيْ  "
 4: 13بطرس  1ُمْبَتِهِجَني." 

 

م ظّ إّن رغبتنا الطبيعّية هي جتّنب أي معاناة. إنّنا ال نريد أن نكون غري مرتاحني.إننا نُن
حياتنا لكي نتجّنب األمل.إننا غالبا ما نتخُذ قرارات تتأّسُس على فكرة واحدة ٬، " هل 

هذا القرار سوف يُيسّبب يل األمل؟" .إّن جزء كبري من العامل يعتقد أن األمل٬، العاناة٬، أو 
اإلضطهاد هو نتيجة القيام بشئ سيّء و شّرير.إنّه إله اآلهلة الذي يدينهم على ما فعلوه 

'شئ خاطئ يأيت إليك ألّنك  : أشياء خاطئة.يف آسيا ٬، هذا ُيسّمى ب " الكارما " من
بالّضرورة ُقمت بشئ خاطئ'.إّن هذا هو ما اعتقد به أصدقاء أيوب عن األمل الذي كان 

ميرُّ به أيوب. لقد قالوا " أيوب٬، إّنك بالضرورة ّقمت بالّشّر ألّن هللا يبتليك باألمل".لقد  
بّشرين املسيحّيني يقولون أّن املسيحّيني ينبغي أن كانوا خاطئني.ب

ُ
ل إّن حّىت بعض امل

 يكونوا دائما يف صّحة جّيدة و أغنياء.

عندما يأيت إلينا األمل٬، فإّن رّد فعلنا الطّبيعّي هو اإلحساس بالضيق٬، الغضب٬، و التعاسة. 
ا.إنه يف من أملن إنّنا نبحث عن الناس إللقاء الّلوم.إننا أيضا نبحث عن حلول لكي خنرج

نفسنا اجلسديّة حنن على استعداد أن نقوم بأّي شئ للوصول إىل مكان خايل من 
األمل.جزء كبري من العامل يقوم بتأدية طقوس و أضحيات خمتلفة لكي يغّريوا حظهم 

 لألحسن.



و لكن املسيحّي لديه أب مساوّي و لديه مسيح حّي يعيش داخله. إن هللا له عدة 
عاناة.إنّه يريدنا أن نتعّلم طُرقه و أفكاره عن املعاناة. إن هذه الدروس أهداف من امل

عاناة.
ُ
عاناة و تعّلم الفرح يف امل

ُ
 سُتساعدك على فهم امل

 رجل األوجاع : املسيح

عاناة هو رؤية كيف فِهم املسيح املعاناة.
ُ
 منُذ أن يعيش املسيح فينا٬، فإّن مفتاح فهم امل

يئ األو  53إشعياء  أنه سيكون؟  3ل للمسيح. أي نوع من الّرجال تقول  اآلية تصف ا
 رجل األوجاه٬،خمترب احلزن

 ماذا كانت نتيجة معاناة املسيح وفقا لآليات التالية؟

 53: 5إإشعيیاء    شفانا
 53: 11إإشعيیاء    بّررر  كثيیريین
 20: 28متى   فدىى  كثيیريین

 2: 9عبرراانيیيینن   ذذااقق  االموتت  من  أأجلنا
 1: 20-21كوولووسي   صالحنا  مع  ااآلبب

 2: 14-15كوولووسي    سّمر  خطايیانا  على  االصليیب  وو  اانتصر  على  قوىى  االّشر
   
  

  يیحملل  صليیبهھ  :  االمسيیح  في ّ 
ما  االذذيي  قالل  يیسووعع  أأنن  االشخصص  سيیحتاجج  ليیفعلل  لكي  يیتبعهھ  ووفقا  لمررقسس  

  يیحملل  صليیبهھ؟    34 8:

؟    20-19 15:لماذذاا  أأُناسس  هھھھذذاا  االعالمم  يیكررهھھھووننا  وو  يیُبغضووننا  ووفقا  ليیووحنا  
  لسنا  منن  االعالمم٬،  إإننا  منن  االمسيیح  وو  هھھھمم  قدد  ااضططهھددووهه.ألننا  

ما  ااالشيیاء  االتي  يینبغي  للمسيیحّي  أأنن  يیتووقّع  أأنن  تحددثث  لهھ  ألجلل  االمسيیح  
  ؟  21: 12-18ووفقا  للووقا  



1-    
2-    
3-    

ما  هھھھي  االنتيیجة    االُمؤؤقّتة  االمووعووددةة  للعيیشش  حيیاةة  صالحة  وو  تقيیّة  في  
  -------------؟  3: 12    االمسيیح  ووفقا  لتيیمووثاووسس  االثانيیة

ا  يینبغي  أأنن  يیكوونن  رردد ّ فعلل  االمسيیحي  حوولل  ااإلضططهھاددااتت  وو  االِمحنن  م
  -------؟    4: 12-13االنارريیة  منن  أأجلل  ااسمم  االمسيیح  ووفقا  لبططررسس  ااألوولى  

هھھھناكك  سببيینن  مذذكوورريینن  في  هھھھذذهه  ااآليیاتت  عنن  أأنن  االمسيیحّي  يیستططيیع  االفررحح  
  في  االِمحنن  وو  االتجارربب.  ما  هھھھي؟

 مجدد  هللا  االمكشووفف  عنن  عووددةة  االمسيیح  سيیجعلنا  فررحيینن   -1
 نا  االررووحح  االقددسسل -2

االخالصص  للعدديیدد  منن    :  كانتت  للمسيیح  نتيیجة  عظظيیمة  بسببب  معاناتهھ
ااألبناء.االكتابب  االمقددسس  يیخبررنا  أأنهھ  ستكوونن  هھھھناكك  نتيیجتيینن  ررئيیسيیتيینن  لمعاناتنا  

    :  منن  أأجلل  االمسيیح
 12: 24-26يیوحنا   لإلتيیانن  بثمر  كثيیر

  صبررنا٬،  كمالنا  1: 2-4يیعقووبب  
  

  بوولسس  يیفررحح  في  معاناتهھ  :  مثالل
 1: 24-29كوولووسي    ااقررأأ

  حبهھ  للكنيیسة؟    24ما  االذذيي  جعلل  بوولسس  يیفررحح  في  معاناتهھ  ووفقا  لآليیة  

مناددااةة  ٬،    ؟28ما  ااألنشططة  االتي  تسبّبتت  لبوولسس  أأنن  يیتألمّم  ووفقا  لآليیة  
  إإنذذاارر٬،تعليیمم  أأيي  إإنسانن.



عملل  هللا  ؟    29ما  االذذيي  جعلل  بوولسس  قاددرراا  على  عملهھ  االّصعبب  ووفقا  لآليیة  
  االقوويّي  فيیهھ.

إإحضارر  كلل  ؟    28االنهھائي  منن  االمعاناةة  ووفقا  لآليیة    ماذذاا  كانن  هھھھددفف  بوولسس
  إإنسانن  كامال  في  االمسيیح  يیسووعع

لل٬،  أأططفاهھھھلل  يیمكنن  االتفكيیرر  في  أأشيیاء  جيیدّدةة  أأخررىى  تأتي  منن  خاللل  االمعاناةة؟  
  االفووزز  بحددثث  رريیاضي٬،كسبب  االمالل٬،االخ

هھھھلل  قرّرررتت؟  أأ  يینبغي  لتابع  االمسيیح  أأنن  يیتووقّع  حيیاةة  غيیرر  مؤؤلمة؟أأجبب  عنن  
-----------أأوو  ال    -------------نعمم    :  مم  أأددناهه  وو  رُرددّ  ااألسئلة  االتاليیة  في  االقس

-  

منن  االذذيي  يیمكنن  لنا  أأنن  نثقق  فيیهھ  ليیُقوّويینا  عنددما  نعاني  في  خددمتنا  للرربب؟  
  يیسووعع  االمسيیح

    :  مناقشة

  كيیفف  يیجبب  أأنن  نستجيیبب  للمعاناةة  منن  أأجلل  االخددمة  االتبشيیرريیة؟

  

  

  

  

  

  

  

  



  االمسيیح  فّي  ال  يیخافف  :  15االددررسس  

  ال  خووفف  في  االمحبّة

  

    4: 17-18نا  يیووح  1

َذا َتَكمََّلِت اْلَمَحبَُّة ِفيَنا: َأْن َيُكوَن لََنا ثَِقٌة ِيف يـَْوِم الدِّيِن٬، ألَنَُّه َكَما ُهَو ِيف هذَ  ٬، هَكَذا ِ ا اْلَعاملَِ
نَّ اْخلَْوَف َلُه ألَ  َحنُْن أَْيًضا. َال َخْوَف ِيف اْلَمَحبَِّة٬، َبِل اْلَمَحبَُّة اْلَكاِمَلُة َتْطرَُح اْخلَْوَف ِإَىل َخارِجٍ 

 َعَذاٌب. َوأَمَّا َمْن َخاَف فَـَلْم يـََتَكمَّْل ِيف اْلَمَحبَِّة. 

دعا يسوع تالميذه ب " القطيع الصغري" و عّلمهم كيف يتبعون الرّاعي و ال خيافوا. لقد 
عاش مثل هللا وسط الّناس و كإنسان كامل مل خيَش أبداً الّشّر الذي سعى الّناس القيام به 

 له.إّن مثل هذا اإلله هو يعيش فيك.

" ال ختف ألين أنا معك " رّمبا هذه هي الوصّية األكثر ترديدا و تكرارا من كّل كلمة هللا.إّن 
ألن هذا  ! هللا ال يريد ألبنائه أن خيافوا من العدّو أو من املستقبل أو من املوت أو أي شئ

ى لّرؤيا٬، هذا الّدرس ال يرّكز فقط علاملوضوع هو منتشر جّدا من سفر التكوين إىل سفر ا
فقرة معّينة. بدال من ذلك٬، فإن هذا الّدرس يساعدك على دراسة و اختبار العديد من 
الوصايا املتعّلقة ب " ال ختف" من كّل الكتاب املقدس.احبث يف كّل فقرة٬، أجب عن 

اية الدرس٬، فإّنك ال تن  أبداً أن أباك سَ السؤال التفسريي٬، و ضع تعليقك اخلاّص بك. يف 
 ! السماوّي ال يريدك أن ختاف

 : بعد قراءة ما يقوله الكتاب املقدس حول اخلوف٬، ناقش األسئلة التالية مع ُمعّلمك

  ٬، كم تتصارع مع اخلوف؟ 10إىل  1على درجة من 



 هل ختاف أقّل مما كنت متعود عليه؟ 

 هل تعّلمت أن تتصّرف و تعمل حىت ولو كنت خائفا من ذلك؟ 

 ي بعض الطرق اليت ميكن أن تُغّري تفكريك لكي ُيصبح أقل خوفا؟ما ه 

 
 االفقررةة االسّؤؤاالل  االتفسيیرريي ّ  ااإلجابة االتططبيیقق

  15: 1تكوويینن   .كيیفف  ووصفف  هللا  نفسهھ  إلبررااهھھھيیمم؟ ترُرسس  لهھ  وو  أأجررهه  االعظظيیمم 

معررفة  أأنن  هللا  سمع  صووتت  وو  نددااء   
 اابنهھا

ما  االذذيي  منن  شأنهھ  أأنن  يیساعدد  هھھھاجرر  لكي  
    21: 17تكوويینن   .ال  تخافف؟

 
معررفة  أأنن  هللا  فعلل  أأشيیاء  عظظيیمة  مع  
أأبيیهھ  وو  أأنهّھ  سيیفعلل  نفسس  االشئ  معهھ  هھھھوو  

 أأيیضا

ما  االذذيي  منن  شأنهھ  أأنن  يیساعدد  إإسحقق  لكي  
  26: 24تكوويینن   .ال  يیخافف؟

اامتحانهھمم  هھھھوو  منن  هللا  لكي  يیختبررهھھھمم  وو   
 ليیسس  منن  االشيیططانن  لتددميیررهھھھمم

ما  االذذيي  منن  شأنهھ  أأنن  يیساعدد  إإسرراائيیلل  
    20: 20جج  خرروو يیة؟لكي  ال  يیخافف  في  االبرر ّ 

يیساعدد  إإسرراائيیلل    ننما  االذذيي  منن  شأنهھ  أأ لقدد  ووعددهھھھمم  هللا  باإلنصارر 
    1: 21تثنيیة   لكي  ال  يیخافف  قبلل  االذذهھھھابب  إإلى  االمعرركة؟

    31: 6تثنيیة   حارربب  إإلى  جانبب  إإسرراائيیلل؟منن  االذذيي   هللا  نفسهھ 

هللا  قدد  قرّررر  ُمسبقا  منن  االذذيي  سيیرربح   
    8: 1يیشووعع   .لماذذاا  لمم  يیكنن  يیشووعع  يیخافف؟ االمعرركة

    10: 25يیشووعع   ماذذاا  سيیقوولل  قائدد  عظظيیمم  حوولل  االخووفف؟ سووفف  يیكرررر  كالمم  هللا  "  ال  تخافوواا" 

لقدد  أأثبتت  لهھمم  منن  خاللل  أأعمالهھ   
 االعظظيیمة  أأنهھ  سيیساعددهھھھمم

ليیهھمم  ع  كيیفف  أأثبتت  هللا  إلسرراائيیلل  أأنهھ  يیجبب
    6: 8-10االقضاةة   .أأنن  يیثقوواا  بهھ؟

قالل  لهھمم  بأنن  ال  يیخافوواا  ألنهھ  سيیظظلل   
 أأميینا  معهھمم.

سرراائيیلل  بعدد  أأنن  قاموواا  ماذذاا  قالل  هللا  إل
 بالشّرر؟

-25صمووئيیلل    1
20 :12    

  فتح  هللا  عيینيیهھ  ليیررىى  حمايیتهھ  ما  االذذيي  ساعدد  خاددمم  االيیشع  على  أأنن  ال  
 6: 15-17ملووكك    2 يیخافف؟

ألنن  عيینيیهھ  ترركززاانن  على  االرربب  وو  ليیسس   
 27: 3-4مززااميیرر   ما  االذذيي  تسببّب  لددااوودد  في  أأنن  ال  يیخافف؟ على  االجنوودد  االذذيینن  ضددهّه

حززحتت  ااالررضض٬،  وولوو  ال  نخافف  وولوو  تزز 
 46: 2مززااميیرر   إإلى  أأيي  مددىى  يینبغي  لنا  أأنن  ال  نخافف؟ اانقلبتت  االجبالل  االى  قلبب    االبحارر

حيینما  ااررتكبب  االناسس  ااألشرراارر  االشرّر٬،   ألنهھمم  يیعلموونن  أأنن  هللا  سيیأتي  ليینتقمم 
 35 : 4إإشعيیاء   لماذذاا  لمم  يیخفف  خدداامم  هللا؟

  "  الما  كانن  أأساسس  ووصيیة  هللا  إلسرراائيیلل   لقدد  كانوواا  شعبهھ  االُمختارر 
 43: 1إإشعيیاء   تخفف"

هھھھلل  هھھھناكك  أأيي  إإلهھ  إإلى  جانبب  إإلهھنا  يیمتلكك   ال 
  االقووةة  وو  االسلططة    خاررجج  سلططتهھ؟  44: 8إإشعيیاء  

ماذذاا  سيیفعلل  االشخصص  االذذيي  يیثقق  في  هللا   يیبتهھج  وويیفررحح 
 2: 21يیووئيیلل   بددال  منن  االخووفف؟

  االعهھدد  االجدديیدد  

ألنهھ  لمم  يیرريیدد  أأخدد  مرريیمم  ززووجة  لهھ  ألنهھا   
 ررووحح  االقددسسحاملل  لكنهھا  حاملل  منن  اال

  بماذذاا  كانن  خائفف  يیووسفف  خائفف  
 لماذذاا  ال  يیجبب  أأنن  يیكوونن  خائفف؟                                وو  1: 20متى  

لماذذاا  ال  يیجبب  عليینا  أأنن  نخافف  االشيیططانن   ألنن  لهھمم  االقددررةة  فقطط  على  قتلل  االجسدد. 
 10: 28متى   .أأوو  االناسس؟

ما  االذذيي  سيیتسببّب  في  عددمم  خووفف  هھھھاتهھ   قيیامة  االمسيیح  منن  ااألمووااتت 
 28: 5متى   االنساء؟

ألنهھا  ووجددتت  نعمة  عندد  هللا  فاختاررهھھھا   
 1: 30لووقا   لماذذاا  ال  يینبغي  اانن    تكوونن  مرريیمم  خائفة؟ ليیوُولدد  االمسيیح  منهھا

االبشاررةة  االتي  سمعووهھھھا  هھھھي  فررحح  عظظيیمم   
 2: 10لووقا   لماذذاا  ال  يیجبب  على  االرّرعاةة  أأنن  يیخافوواا؟ يیكوونن  لجميیع  االشعبب

هھا  يیما  كانتت  االمناسبة  االتي  أأمرر  يیسووعع  ف ددعووتهھما  إإلى  االخددمة 
 5: 10لووقا   يیعقووبب  وو  يیووحنا  لكي  ال  يیخافا؟



ألنهھ  لهھمم  قيیمة  لذذىى  هللا  وو  كلل  شعوورر   
  ررؤؤووسهھمم  ُمحصاةة  12: 7لووقا   لماذذاا  ال  يینبغي  لشعبب  هللا  أأنن  يیخافف؟

ألنن  لهھمم  ررااعي  صالح  االذذيي  يیعططيیهھمم   
 12: 32لووقا   لماذذاا  ال  يینبغي  لقططيیع  هللا  أأنن  يیخافف؟ االملكووتت

  حكلل  أأوولئكك  االذذيینن  يینتظظرروونن  االمسيی 
    12: 15يیووحنا   منن  االذذيي  يینبغي  لهھ  أأنن  ال  يیخافف؟ االملكك

ما  نووعع  االرّرووحح  االذذيي  ال  يیمتلكهھ   ررووحح  االعبوودديیة  للخووفف 
    8: 15ررووميیة   االمسيیحّي؟

ما  نووعع  االرّرووحح  االذذيي  نمتلكهھ  نحنن   منن  االقووةة٬،  االمحبة٬،االنصح 
    1: 7تيیمووثاووسس    2 .كمسيیحيیيّینن؟

  )  !؟  ال  نثقق  في  هللا  معيیننا  (  نن  كلل  ما  يیفعلهھ  لماذذاا  يیجبب  أأنن  نخافف  م
    13: 6عبرراانيیيینن   .االناسس  لنا.

 4: 18يیووحنا    1 ما  االذذيي  يیططررحح  االخووفف؟ االمحبة  االكاملة 

  ما  االذذيي  يیفعلهھ  االخووفف  بنا؟ إإنهھ  يیعذذبنا 
  4: 18يیووحنا    1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 املسيح ّيف ُجمتهد : 16الدرس 

 حارّين يف الروح

 

  1: 36-38مرقس 

لَِنْذَهْب «فَـَقاَل َهلُْم: ». ْطُلُبوَنكَ ِإنَّ اجلَِْميَع يَ «َوَلمَّا َوَجُدوُه قَاُلوا َلُه: فَـَتِبَعُه ِمسَْعاُن َوالَِّذيَن َمَعُه.
 ».ْيًضا٬، َألّينِ ِهلَذا َخَرْجتُ ِإَىل اْلُقَرى اْلُمَجاِوَرِة َألْكرَِز ُهَناَك أَ 

 
كان يسوع ُجمتهدا بشكل ال يُقارن حينما كان يتمّشى بني الناس على األرض.لقد كان 

لكي خيدم الناس ال لكي خيدموه.لقد قّدم قواه العقلية و  : يعرف ملاذا جاء على األرض
ى ن إشراف علاجلسدية هلذا اإلصرار بدون كلل وال توّقف.لقد كان قائدا.لقد عمل بدو 

هّمة. لقد كا دائما واثقا من أّن اآلب سيقوده للتغّلب على العدّو.لقد عاش حياة ُمنتصرة 
ُ
امل

و نشيطة . لقد كان يسوع ُجمتهداَ ملقاومة التجربة و طاعة اآلب حيثما سقط و فشل أبونا 
 آدم.

اّد. إنه مل اجلاآلن هذا املسيح هو فينا٬، إنه يريدنا أن نتخّلص من كل كسٍل و نتعّلم الع
اء األعمال اليت نبدأها.إنه يريدنا أن  يريدنا أن نتخّلص من عدم املسؤولية و نتعّلم إ

نستيقظ كل صباح بإثارة و خطّة لكي نعيش لنقول لآلخرين عن حمبة هللا العظيمة هلم يف 
ُمَتَكاِسِلَني  يـْرَ غَ  املسيح.لقد عّلم بولس املسيحّيني اجلدد أنه ينبغي هلم أن يعيشوا لإلجنيل "

 ) 12: 11ِيف االْجِتَهاِد٬، َحارِّيَن ِيف الرُّوِح٬، َعاِبِديَن الرَّبَّ ( رومية 
مجتهد و اإلنسان الكسول يف سفر 

ُ
إّن هذا الّدرس يُلقي بنظرة حول الفرق بني اإلنسان امل

من و زّ األمثال. استعمل هذا الّدرس لكي تضع اليوم خمّططاً لكي تكون ُجمتهداً من ناحية ال
 ! مجيع املوارد األخرى اليت أعطاها لك هللا



هو قراءة املثل العربي يف العمود األوسط. ُمثّ حماولة ملء الفراغ ِبكيف ناقضت  1 # اخلطوة
ا اإلنسان الكسول  جتهد ما جاء يف املثل. مث اشرح ما العادة اليت يّتصف 

ُ
عادة اإلنسان امل
 وفقا لنفس املثل.

 
 
 
 
 
 

 عاددااتت  ااإلنسانن  االُمجتهھدد االمثلل   عاددااتت  ااإلنسانن  االكسوولل
 
 اَْلَباُب َيُدوُر َعَلى  26: 14أأمثالل   

َصائِرِِه٬، َواْلَكْسَالُن َعَلى 
  ِفرَاِشِه.

ي  باكرراا  ف  يیستيیقظظااإلنسانن  االمجتهھدد  
 االصباحح  وو  يیذذهھھھبب  للعملل

 
 

    6: 6-7مثالل  أأ

ِاْذَهْب ِإَىل النَّْمَلِة أَيـَُّها 
ْن اْلَكْسَالُن. تََأمَّْل طُرُقـََها وَكُ 

 َحِكيًما.
ْو َعرِيٌف أَ  الَِّيت لَْيَس َهلَا قَاِئدٌ  ٧۷

 َأْو ُمَتَسلٌِّط٬،
  

ااإلنسانن  االمجتهھدد  ال  يیحتاجج  إإلى  منن  
.  حافززهه  للعملل  يیأتي  منهھ  يیُحفزّزهه  للعملل
 منن  ددااخلهھ.

 

    8:6أأمثالل  

ا٬، َوتُِعدُّ ِيف الصَّْيِف طََعاَمهَ 
 .َوَجتَْمُع ِيف احلََْصاِد ُأْكَلَها

ِإَىل َمَىت تـََناُم أَيـَُّها  ٩۹
هَ   ِمْن ضُ اْلَكْسَالُن؟ َمَىت تـَنـْ

 نـَْوِمَك؟

ً  ااإلنسانن  االمجتهھدد  يیُخطّططط  سنة    ُمسبقا



َعاٍس٬، قَِليُل نـَْوٍم بـَْعُد قَِليُل نُـ  ١۱٠۰
 وِد٬،َوَطيُّ اْلَيَدْيِن قَِليالً لِلرُّقُ 

َوُزَك  فـََيْأِيت فـَْقُرَك َكَساٍع َوعَ  ١۱١۱
 َكَغاٍز.

  

 
 

طَرِيُق اْلَكْسَالِن   .  15: 19أأمثالل  
يُق رِ َكِسَياٍج ِمْن َشْوٍك٬، َوطَ 

َهٌج.  اْلُمْسَتِقيِمَني َمنـْ

ااإلنسانن  االمجتهھدد  يیفّكرر  وو  يیتحددثّث  
.  وو  يیصنع  أأهھھھدداافهھباستمرراارر  عنن  

  َ  ُخطَطططا

 
 

نـَْفُس اْلَكْسَالِن  .  13: 4أأمثالل  
ُس َتْشَتِهي َوالَ َشْيَء َهلَا٬، َونـَفْ 

 اْلُمْجَتِهِديَن َتْسَمُن.

وو  يیعملل    يیتصرّرفف ُ ااإلنسانن  االمجتهھدد  
 على  أأهھھھدداافهھ  وو  ُخططططهھ

 
 

 اَْلَكْسَالُن ُخيِْفي  .  26;; 15أأمثالل  
َعَلْيِه  َيَدُه ِيف الصَّْحَفِة٬، َوَيُشقُّ 

 َأْن يـَُردََّها ِإَىل َفِمِه.
 

نن  ع  ال  يیشتكي  بفمهھااإلنسانن  االمجتهھدد  
 عملل  شاقق ّ 

 
 

الرََّخاَوُة الَ  .  12: 27أأمثالل  
َمتِْسُك َصْيًدا٬، أَمَّا ثـَْرَوُة 
اِإلْنَساِن اْلَكرِميَُة َفِهَي 

 الْجِتَهاُد.ا

ااإلنسانن  االمجتهھدد  يیررّكزز  على  االُمهھّمة  
 حتّى  تنتهھي.

 
. 

 

قَاَل اْلَكْسَالُن:   22: 13أأمثالل  
 ِيف اَألَسُد ِيف اْخلَارِِج٬، َفأُقـَْتلُ «

 .».الشََّوارِِع!

ااإلنسانن  االمجتهھدد  ال  يینتظظرر  االووقتت  
لكي  يیكوونن  "  على  ما  يیرُراامم  "  قبلل  

 .االبددء  في  االعملل

 
 

َكْسَالُن: قَاَل الْ 26: 13أأمثالل  
ْبلُ «  ِيف اَألَسُد ِيف الطَّرِيِق٬، الشِّ

   .  ».الشََّوارِِع!

ااإلنسانن  االمجتهھدد  يیبحثث  دداائما  عنن  
في  كلّل    االجيیدّدلكلّل  مشكلل  وو    االحلل ّ 

 مووقفف  صعبب.

 
اَْلَكْسَالُن الَ  .  20: 4أأمثالل   

سانن  االمجتهھدد  هھھھوو  على  ااستعدداادد  ااإلن
على  االمددىى  لتقدديیمم  االتضحيیاتت  

االقصيیرر  حتّى  يیتمّكنن  منن  االتمتّع  وو  



َتاِء٬،  َحيُْرُث ِبَسَبِب الشِّ
 فـََيْستَـْعِطي ِيف احلََْصاِد َوالَ 

 يـُْعَطى.

 االفررحح  بالُمكافآتت  على  االمددىى  االططوّويیلل

 

      24: 30-34أأمثالل  

َكْرِم َعبَـْرُت ِحبَْقِل اْلَكْسَالِن َوبِ 
 الرَُّجِل النَّاِقِص اْلَفْهِم٬،

فَِإَذا ُهَو َقْد َعَالُه ُكلَُّه  ٣۳١۱
ُج رِيُص٬، َوَقْد َغطَّى اْلَعْوسَ اْلقَ 

َوْجَهُه٬، َوِجَداُر ِحَجاَرتِِه 
 انـَْهَدَم.

. ُمثَّ َنظَْرُت َوَوجَّْهُت قـَْلِيب  ٣۳٢۲
 رَأَْيُت َوقَِبْلُت تـَْعِليًما:

ِليٌل٬، نـَْوٌم قَِليٌل بـَْعُد نـَُعاٌس قَ  ٣۳٣۳
 وِد٬،َوَطيُّ اْلَيَدْيِن قَِليالً لِلرُّقُ 

اٍء َوَعَوُزَك  َكعَ   فـََيْأِيت فـَْقُركَ  ٣۳٤ دَّ
 َكَغاٍز.

  

ااإلنسانن  االُمجتهھدد  يیحتفظظ  بالمعيیشة  
 ةوو  االمنططقة  االعمليیّ    االنظظيیفة  وو  االُمررتّبة

 

اَْلَكْسَالُن ُخيِْفي   19: 24أأمثالل  
َىل َيَدُه ِيف الصَّْحَفِة٬، َوأَْيًضا إِ 

  َفِمِه الَ يـَُردَُّها.

ااإلنسانن  االمجتهھدد  هھھھوو  دداائما  نشطط٬،  ال  
 ال  االموواارردد.االووقتت  أأبدداا ً وو  يیضيیع

 

يَُد اْلُمْجَتِهِديَن  .  12: 24أأمثالل  
َتُسوُد٬، أَمَّا الرَّْخَوُة فـََتُكوُن 

 َحتَْت اْجلِْزيَِة.

ااإلنسانن  االمجتهھدد  يیعررفف  كيیفف  يیُحفزّز  
معهھ  منن  أأجلل    آلخرريینن  للعمللوو  يینظّظمم  اا

 مهھّمة  مشترركة

 
 

اَْلَكْسَالُن َأْوفـَُر   .  26: 16أأمثالل  
 ِمَن هِ ِحْكَمًة ِيف َعيـَْينْ نـَْفسِ 

َعِة اْلُمِجيِبَني ِبَعْقل  .السَّبـْ

 منن  ااآلخرريینن  يیتعلمّمااإلنسانن  االمجتهھدد  



 
 

َشْهَوُة اْلَكْسَالِن  .  21: 25أأمثالل  
اِن تـَْقتـُُلُه٬، َألنَّ َيَدْيِه تَْأبـَيَ 

 الشُّْغَل.

  في  ناجحا  ااإلنسانن  االمجتهھدد  سيیكوونن
 عملهھ  وو  سووفف  يیززددهھھھرر.

 

  :  مناقشة

ثلة  منن  االكتابب  االمقددسس  عنن  االنّاسس  هھھھلل  يیمكنكك  االتفكيیرر  في  بعضض  ااألم
االُمجتهھدديینن؟  هھھھلل  يیمكنكك  االتفكيیرر  في  بعضض  ااألمثلة  االكتابيیة  عنن  االناسس  

  االكسووليینن؟

ماذذاا  عنكك  إإذذنن؟  ما  هھھھي  االمجاالتت  االثالثة  ااألوولى  في  حيیاتكك  االتي  تحتاجج  
  أأنن  تكوونن  ُمجتهھدداا ً فيیهھا؟

1-    
2-    
3-    

  

  

  

  

  

  

 

  



  االمسيیح  االذذيي  فّي  يیتكلمّم  بالحقّق  وو  االّصددقق  :  17االددررسس  

  لفُف  للّضرررريیح

َا هللاُ اْلُمنَـزَُّه َعِن اْلَكِذِب٬، قَـ    1: 2تيیططسس   ْبَل َعَلى َرَجاِء اْحلََياِة األََبِديَِّة٬، الَِّيت َوَعَد ِ
 اَألْزِمَنِة اَألزَلِيَِّة٬،

لقد تعّلمنا يف الّدرس األول أن الّسبب يف أّن هللا ال ميكن أن يكذب هو أنه صادق و 
و صادق و ميكن اإلعتماد عليه و الوثوق به يف كل شئ قاله حّق.هللا هو دائما أمني 

ّتخذة جسدا للتحّدث إلينا 
ُ
لنا.رسالته األكثر وضوحا لنا هي عندما أرسل  كلمته امل

) . يسوع هو هللا و كل شئ قاله هو حق.إنه 1: 14مباشرة كإنسان لصديقه ( يوحنا 
ه مل يقم بوعوٍد  لِيكسرها.إن ).إنّ  1: 4هو هو األمس٬، و اليوم٬، و إىل األبد ( رؤيا 

الّسبب يف أنه ميكننا الوثوق فيه و اتّباعه هو أنّه مل و ال يتغّري.إّن الّسبب يف أنين أعرف 
ا كل الذين آمنوا به يف كلمته.  أن يل حياة ابدية هو أنه وعد 

ّولين اآلن أنا لدّي املسيح يعيش ّيف و يتسّبُب يل بالّشعور بالعار حول أكاذييب و هو حيُ 
ا أصدقاؤنا٬،عائلتنا٬، و   إىل أن ُأصبح و أكون ُمتحدِّثاً باحلّق.واحدة من الطّرق اليت يعرف 
كل العامل أّن لدينا املسيح يعيش فينا هو أن نتعّلم قول احلّق دائما.هذا الّدرس سُيساعدك 

فاظ حلعلى اقتالع عادات الكذب اليت تشّكلت فينا يف ماضينا و يُعّلمنا قول احلّق و ا
 على وعودنا.

 

 الّصراع بني الكّذاب القدمي و اإلنسان الّصادق



  هللا صادق و مجيع الناس  ؟  4 3:ما هو الفرق بني هللا و كل الناس وفقا لرومية
 كّذابني

  ؟ إبليس  8: 44من هو أول كّذاب وفقا ليوحنا----- 

--إبليس ---؟  45-42 8:من كان أبونا قبل أن نولد ثانية يف عائلة هللا وفقا ليوحنا 
-- 

  أن نكذب  ---ماذا تعّلمنا من أبينا؟--- 

  
   اية كل الكّذابني وفقا لرؤيا  حبرية النار ؟ 8 21:ما هي 

  
  

 عادات اإلنسان اجلديد املخلوق يف املسيح يسوع 

  
 إنّنا مجيعا قد تعّودنا أن نكون كّذابني يف طريقنا إىل حبرية النار.اآلن لقد ّمت غسلنا و مل 

د.إنّه قد ّمت تطهرينا بدم املسيح. لدينا اآلن روح  نُعد ُملزمني باهلالك بل الّنعمة و ا
جديد يعيش فينا. و لكن ال يزال لدينا عادات اإلنسان القدمي الذي كان ُمتعوِّداً على 

 الكذب. اآليات التالية سُتذّكرنا بكيفية قول احلّق و الّصدق يف مجيع األوقات

  
   عادات املسيحّي الذي يثبت املسيح فيه.إنّه الوصف لُكّل  كينونة  15ر يصف املزمو

يسوع أي ما يكونه يسوع و ما يريده منا أن نكونه.هناك حوايل عشرة عادات  
مذكورة يف هذا اإلصحاح.نصف هاته العادات هلا عالقة مه ما يقوله هذا الّرجل.هل 

 ا و ضعها هذا الّرجل؟ميكنك العثور على اخلمس عادات الفمية اليت طّوره



 مزمور لداود 15املزمور 

٬، َمْن يـَْنزُِل ِيف َمْسَكِنَك؟ ١۱  يَا َربُّ
 َمْن َيْسُكُن ِيف َجَبِل ُقْدِسَك؟ 
٢۲  ،٬  السَّاِلُك بِاْلَكَماِل٬، َواْلَعاِمُل احلَْقَّ

ْدِق ِيف قَـْلِبِه.  َواْلُمَتَكلُِّم بِالصِّ
 الَِّذي َال َيِشي بِِلَسانِِه٬،  ٣۳

  َيْصَنُع َشرا ِبَصاِحِبِه٬،َوالَ 
 َوَال َحيِْمُل تـَْعِيريًا َعَلى َقرِيِبِه. 
نَـْيِه٬، ٤  َوالرَِّذيُل ُحمْتَـَقٌر ِيف َعيـْ
 .  َوُيْكرُِم َخائِِفي الرَّبِّ

.ُ  َحيِْلُف لِلضََّرِر َوَال يـَُغريِّ
 ِفضَُّتُه َال يـُْعِطيَها بِالّرِبَا٬،  ٥

 َلى اْلَربِيِء.َوَال يَْأُخُذ الّرِْشَوَة عَ 
ْهِر.   الَِّذي َيْصَنُع هَذا َال يـَتَـَزْعزَُع ِإَىل الدَّ

 
 يتكّلم عن الّصدق الذي له نفسه يف قلبه.إنّه  2اآلية  .1

 يف قلب اإلنسانأين يتّم تطوير الكذب يف البداية؟ 
" كلمة هللا ليست  : ؟ مثالما هي بعض األكاذيب اليت تتشّكل عادة يف قلبك

هللا ال حيبين " ٬، " أنا ليست جّيداً مبا يكفي" ٬، " ال أحد يهتّم يب  صحيحة " ٬، "
 " ٬، ال أحد سيعرف أبًدا إن عملُت هذه اخلطّية " ..اخل

 



ما  هھھھي  ااألفكارر  االصادّدقة  االمقابلة  االتي  نحنن  بحاجة  إإلى  االتحددثث  بهھا  إإلى  
"  كلمة  هللا  هھھھي  صحيیحة  وو  صاددقة  "  ٬،  "  هللا  يیحبني  "  ٬،  "    :  مثاللأأنفسنا؟  

  "  ٬،"  شعبب  هللا  يیحبّني  وو  أأنا  أأحبهّھمم"٬،"  ليیستت  هھھھناكك    أأنا اابنن  ُمخلَّصٌص  
  خططيیّة  تظظلّل  سرّراا ً "  ٬،  االخ

 هھھھوو  ال  يیتحددثّث  بسووء  عنن  ااآلخرريینن  ووررااء  ظظهھووررهھھھمم    3ااآليیة   .2
 

لماذذاا  هھھھوو  ُمخالفف  لططبيیعة  هللا  فيینا  أأنن  نتحددثّث  بسووء  عنن  ااآلخرريینن  
  ووررااء  ظظهھووررهھھھمم؟

 خرريینن  عنددما  يیسمعهھلقدد  تووقفّف  عنن  االكالمم  االشّرّريیرر  عنن  ااآل  3ااآليیة   .3
 

لماذذاا  هھھھوو  هھھھوو  سيیّئ  ااإلستماعع  إإلى  االنّميیمة  مثلما  هھھھوو  سيیّئ  االتحددثّث  
  بهھا؟

 لقدد  أأكررمم  االنّاسس  االّصالحيینن  بلسانهھ .4
الحظظ  أأنن  هھھھذذاا  االرّرجلل  لمم  يیتحددثّث  فقطط  بسووء  عنن  ااآلخرريینن.بلل  أأيیضا  
قدد  ااستبددلل  االكالمم  االّسيیئ  بالكالمم  االصالح  وو  االجيیدّد  وو  قدد  أأكررمم  االنّاسس  

نن  هھھھمم  بعضض  االناسس  االصالحيینن  االذذيینن  تعررفهھمم  وو  االصالحيینن  بلسانهھ.م
  كيیفف  يیمكنكك  تططبيیقق  تكرريیمهھمم  بكلماتكك؟

 عنددما  يیقوومم  بووعدٍد٬،  فإنهھ  يیفي  بهھ٬،  حتى  وو  إإنن  كانن  سيیكلّفهھ  غاليیا .5
  12 5:لماذذاا  ال  يیحتاجج  االمسيیحّي  ألنن  يیحلفف  أأوو  يیعدد  ووفقا  ليیعقووبب  

ألنهّھ  كلل  مررةة  يیتكلمم  فيیهھا  يیقوولل  االحقّق.  إإنهّھ  ال  يیقوولل  نعمم  وو  يیعني  بهھا  ؟
  .أأوو  ال  وو  يیعني  بهھا  نعممال  

يُت أَْفَضُل ِمَن اْلِغَىن اْلَعِظيِم٬، َوالنِّْعَمُة الصَّاحلَُِة أَْفضَ  "  22: 1ااألمثالل   ُل ِمَن اَلصِّ
 اْلِفضَِّة َوالذََّهِب."

 ال٬، دون مبلغ من املالكم تبيع ُمسعة جّيدة؟ 



 : ماذا سيفعل اإلنسان الصاحل يف املواقف التالية

 سليم لقمة العيش.لقد اتّفق مع زبون أن يأخذ محولة مببلغ سامي يقود شاحنة ت
.لقد أدرك الحقا أنّه مل يقم باملبلغ الكايف بسبب السعر املرتفع للغاز.ماذا  $ 100

 ينبغي له أن يفعل ؟

 أن حيافظ على كلمته. سحب احلمولة بالسعر الذي اتفق عليه مسبقا.  : اإلجابة
 اية  سامي وعد ابناءه بأنه سيأخذهم إىل احلديقة للعب كرة القدم يف عطلة 

اية األسبوع وجد نفسه جّد متعب بسبب عمل طويل  األسبوع.عندما أتى مطلع 
األسبوع بأكمله و أنه يفّضل الراحة يف املنزل.ما الذي ينبغي لسامي أن يفعل؟ 

 أن يكون مثاال على الوفاء و الّصدق مع أبنائه و يأخذهم إىل احلديقة. : اإلجابة

 
رّمبا سامي يشعر بالتعب حقا و أن لديه فقط بضع دوالرات يف جيبه٬، و لكن لديه 

عائلة و الناس و الزبناء الذين يعرفونه يعرفون أنه رجل يقول الصدق.أبناءه سيقلدونه و 
يتعلمون قول احلق و الصراحة.كما أن زبناءه سينشرون مسعته اجليدة لآلخرين و 

 لعمل. سامي هو رجل غّين و سعيديعطونه املزيد من النجاح يف ا
 

  : مناقشة
و اليت توّد اإلشتغال  15ما هو الشئ اهلام من األشياء اخلمس املذكورة يف املزمور 

 عليه؟
 
 
 



 املسيح الذي ّيف خيضع للّسلطة : 18الدرس 
 لَِتُكْن َال ِإرَاَدِيت َبْل ِإرَاَدُتكَ 

ا لن ختضعلقد سقطت حّواء من جّنة عدن و من نعمة هللا بسبب   الشيطان الذي وعدها بأ
َلْن َمتُوتَا! بِل «فَـَقاَلِت اْحلَيَُّة لِْلَمْرأَِة:  بعد  إن أكلت من فاكهة الشجرة.تذّكر ما قاله هلا "

َر  ِ َعارِفَـْنيِ اْخلَيـْ َفِتُح أَْعيُـُنُكَما َوَتُكونَاِن َكا -5"( تكوين الشَّرَّ وَ هللاُ َعاِملٌ أَنَُّه يـَْوَم تَْأُكَالِن ِمْنُه تـَنـْ

) .إن طبيعة سقوط اجلنس البشري يف اخلطيئة  كانت يف أنه مل نُرد اخلضوع إىل  3: 4
 الّسلطة٬، حىت سلطة هللا.

إذن  ففي العائالت٬،احلكومات٬،و الكنائس٬، فإّن أكثر مشكل مشرتك يأيت من  هذه الرغبة 
وق و السلطة اليت يضعها ف لكل شخص أن ال خيضع ألي أحد آخر,حىت هللا . إن سلطة هللا

رؤوسنا هو محايتنا ٬، لكن حنن غالبا ما نقوم برفضها.يسوع٬، مع ذلك٬، كان خاضعا للسلطات 
ر  و يشرح  يف السماء و على األرض٬، و هكذا ترك لنا منطا لنّتبعه.إن هذا الّدرس هو سُيفسِّ

عطاة.
ُ
 لك أوال كيف عّلمنا يسوع أن خنضع  و سلطات هللا امل

 

 خيضع للسلطاتيسوع 

هّم أن تنتبه إىل أن  هناك مستويان اثنان للسلطة
ُ
.املستوى األول هو السلطة العليا.إنه من امل

يسوع قد خضع للمستويان معا للسلطة حىت يكون هناك صراع.امأل الفراغات يف اجلدول 
 أسفله.اكتب مجلة قصرية قرب كل آية تصف فيها كيف خضع يسوع للّسلطات.

 
 



 مستويیاتت  االسلطة Passage سوعع؟كيیف  خضع  يی
  4: 34يیوحنا   غذااؤؤهه  هھھھو  االقيیامم  بمشيیئة  ااآلبب   االسلططة  ااإللهھيیة  :  1االمستوىى  

  5: 30يیوحنا   إإنهھ  ال  يیسعى  سوىى  لمشيیئة  ااآلبب  ال  مشيیئتهھ
  22: 42لوقا   إإنهھ  كانن  يیطيیع  ااآلبب  حتى  مع  االظرووفف  االصعبة

لقد  كانن  هللا  لكنهھ  توااضع  وو  ووضع  نفسهھ  على  ططريیق  
 االموتت

  2: 8ي  فيیلب

-52لووقا   لقد  كانن  هللا  لكنهھ  خضع  لآلباء  ااألررضيیيین  كطفل
42 :2 

  االسلططة  االعائليیة  :  2االمستوىى  

كشابب  بالغ  ٬،  كانن  ليیسوعع  مسؤووليیة  كبيیرةة  ااتجاهه  أأبيیهھ  
 االسماوويي ّ 

-50متى  
46 :12 

 االصرااعع

-22متى   كانن  هھھھو  هللا  لكنهھ  ددفع  االضراائب  للحكومة  االبشريیة
15 :22 

  يیةاالسلططة  االمددن  :  2االمستوىى  

لقد  أأّكد  يیسوعع  أأنن  تقاليید  االناسس  ليیست  على  نفس  مستوىى  
 ااألهھھھميیة  ألوواامر  وو  ووصايیا  هللا

 االصرااعع 15: 1-9متى  

 

 جيب أن خنضع للسلطات

كما قّدم لنا املسيح مثاال٬، لذلك فنحن نرى كيف جيب أن خنضع للسلطات.امأل اجلدول 
 ع للّسلطات.ا أن خنضالتايل. اكتب مجلة قصرية بقرب كل آية تصف فيها كيف جيب علين

 مستويیاتت  االسلطة االفقرةة كيیف  يینبغي  لنا  أأنن  نخضع؟
االمسيیح  هھھھو  فوقق  كل  االقوااتت  وو  كل  

 ااألشيیاء  قد  ُخلقت  بوااسطتهھ  وو  من  أأجلهھ
-17كوولووسي  

16 :1  
  االسلططة  ااإللهھيیة  :  1االمستوىى  

  االسلططة  االعائليیة   :  2االمستوىى   6: 1أأفسس   يینبغي  لألبناء  أأنن  يیططيیعوواا  وواالدديیهھمم
ووجج  أأنن  يیُحبب  ززووجتهھ  وو  يینبغي  للزز

 االززووجة  يینبغي  أأنن  تخضع  لززووجهھا
  5: 22-30أأفسس  

االزووجة  وو  االزووجة  يینبغي  لهھما  أأنن  
يیتوقفا  عن  االخضوعع  لواالديیهھما  عندما  

 يیتزوّوجا
 االصرااعع 5: 31أأفسس  

سنحتاجج  إإلى  تركك  عائالتنا  من  أأجل  
 ااِتباعع  االمسيیح

 االصرااعع 19: 29متى  

  االسلططة  االمددنيیة  :  2االمستوىى   13: 1-7ررووميیة   



نحن  ندفع  االضراائب  وو  نخضع  
   عيیّن  ذذلكللحكومة  ألنن  هللا

ال  يینبغي  لنا  ططاعة  االسلطاتت  إإنن  
كانواا  يیقولونن  لنا  بعدمم  االتبشيیر  باسم  

 االمسيیح
 االصرااعع 4: 18-20أأعمالل  

يیسوعع  هھھھو  ررأأسس  االكنيیسة٬،  ووجميیع  
 االمؤمنيین

  سلططة  االكنيیسة  :  2االمستوىى   1: 19-23أأفسس  

نحن  على  ااستعداادد  التباعع  أأوولئك  
يین  االسيیاددةة  عليینا  في  االكنيیسة  كما  االذ

 ااتبعواا  االمسيیح

  13:  عبراانيیيین
17*7   

 

إإننا  على  ااستعداادد  ألنن  نخضع  
لبعضنا  االبعض  ألنن  هللا  يیقاوومم  االمفتخريین  
وو  االمتكبريین  االذيین  ال  يیريیدوونن  االخضوعع  

 لآلخريین

  5: 5بططررسس    1

 

 
 : الحظ شيئني حول اجلدول أعاله

 هللاكل السلطة هي نابعة من  .1

االسلططة  ااإللهھيیة

ةاالسلططة  االعائليی
االززووجج

االوواالدديینن
سلططة  االددوولة  

ةاالسلططة  االكنسيی



ك سلطة بشرية فوق سلطة بشرية أخرى.على سبيل املثال ٬، الكنيسة ليست ليست هنا
 سلطة فوق املنزل و العائلة ٬، و الدولة ليست سلطة فوق الكنيسة.

 اخلاص هدفهاكل سلطة هلا  .2

الكنيسة هي فوق األمور الروحية و ليس هلا احلق لشن حرب.الدولة هي فوق املسائل 
وق إلميان أو تربية األبناء.األزواج و الوالدْين هم فاملدنية و ليس هلا احلق يف تشريع ا

 الشؤون العائلية و ليس هلم احلق حلكم الكنيسة.

 كنيسة حمّلية  : يف حياتهروحية  كل إنسان له سلطة .3

 يسوع مل لكن خيضع للكنيسة احملّلية ألنه هو من أسس الكنيسة وهو رأس الكنيسة
  : مناقشة

 عليها حول اخلضوع أكثر؟ ما هي الناحية اليت حتتاج العمل
ناقش بعض األحداث اليت رمبا مل تكن ُمتفقا فيها مع السلطات ٬، العائلية٬،احلكومية٬، 

 و الكنيسة. كيف أَمكنَك التعامل معها؟
 كيف تعتقد أنه جيب أن تتعامل معها اآلن  بعد أنت درست هذا الّدرس؟

 

 

  

  

  

  

  



 : املسيح فيا يغلب التجربة 19الدرس 

" مل تصبكم جتربة اال بشرية و  13: 10كورنثوس األوىل  ب من التجربةوسيلة للهرو 
لكن هللا امني الذي ال يدعكم جتربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة ايضا 

 املنفذ لتستطيعوا ان حتتملوا"
كل البشر هم جمربون بالشر. يف بعض األحيان العامة و صاخبة و يف أحيان أخرى 

ه جزء ثابت من الذين يعيشون احلياة املسيحية ئة. ومع ذلك٬، فإنتكون خاصة و هاد
يف العامل الساقط. مع املسيح فينا٬، نستطيع التغلب على التجربة. هذه القدرة على 

و أيضا هي  ثابتةهزمية قبضة الشيطان اليت يف حياتنا هي حتررنا و متنحنا سعادة 
 ئة.شهادة لعامل ساقط ال يزال يعمل حتت عبودية اخلطي

و هذه املعركة مع الشيطان لن تنتهي طاملا نعيش يف هذا اجلسد. و لن نكون بال 
خطيئة كليا. ولكن ميكننا أن نتعلم أن نتغلب على الشرير يف حياتنا اليومية حياة و 

التغلب  منشي يف النصر. و هذا الدرس سيكشف كيف جيربنا الشيطان و كيف ميكننا
 على هذه التجربة يف املسيح.

 وا معا:ؤ ر إق
 7-1: 3تكوين 

 11-1: 4مىت 
 امأل اجلدول التايل:

 أدم الثاين ادم األول
 كل اخلليقة.املسيح كان ملك   اجلنة.أدم كان ملك 
 لربية.جرب املسيح يف ا جنة مجيلة.جرب ادم يف 

 ضعفه.جرب املسيح ملا كان يف  أوج قوته.جرب ادم ملا كان يف 
لك قد ه ماربح التجربة و غلب املسيح  مكانه. خسر أخطأ أدم و

 و أكثر.



 يه.للذين فاحلياة انتصار املسيح جلب  املوت و العار.جلبت خطية ادم 
 روحنا اجلديدة.املسيح ميلك يف  اجلسد القدمي.طبيعة ادم متلك يف 

 
 املعركة العظمى:

 املسيحاملنتصر:  -1
 روح هللامن الذي قاد يسوع إىل اخلالء ليجَرب ؟ 

. 14-13: 1 ال ميكن أن  جيَرب كما أنه ال جيربنا بالشر وفقا ليعقوب تذكر أن هللا
 الشيطان جيربنا بالشر ليبعدنا عن هللا.

؟  15: 4إذن كيف متت جتربة املسيح  إذا كان هو هللا و هللا ال جيَرب وفقا لعربانيني 
 غالب و أرانا كيف نغلب. رئيس كهنةهللا صار انسان ليكون 

يوما قبل  40 أن ينتظر حىت كان يسوع وحده٬، و كان قد صام ملاذا اختار هللا
 ضعفه هزم الشيطان السماح بتجربته؟ ألن املسيح يف

 جيربنا الشيطان يف حياتنا يف نقط ضعفنا. 
 
  لشيطاناخلاسر: ا-2

ويشار له بالشيطان (رؤيا  مالك خملوق.الشيطان هو  14: 11كورنثوس   2وفقا ل 
 ) 8: 5بطرس  1و األسد الزائر ()٬، احلية القدمية 2: 20

اية املطاف؟  10: 20وفقا ل رؤيا   خيسر٬، هل سيخسر الشيطان أم يفوز يف 
ليت ولكن يتأثر العامل من آثار اخلطيئة ا كل مكان يف مجيع األوقاتالشيطان ليس يف  

 روجها. 
حنن ال نضاهي الشيطان يف شيء دون املسيح٬، ولكن مع املسيح ال ميكن أن خنسر 

 15-14: 2مام الشيطان. كولوسي أ
 عقولنالساحة ملعركة: حوار يف -3 



ا:   الحظ األفكار اليت جرب الشيطان املسيح 
 )3: 4هل من اخلطأ صنع اخلبز٬، أو أكل اخلبز ؟ (مىت التجربة األوىل:

 قبل هللا الذي عينه هللا.٬، غالبا ما تكون التجربو شيئا جيدا ال
 با و يف توقيته. تتجذر التجربة يف عدم الثقة

هل من اخلطأ أن يُظِهر يسوع للناس انه هو هللا من خالل  التجربة الثانية :
 املعجزات؟

 )6-4:5مىت (
 بالطرق اخلاطئةالتجربة غالبا ما حتصل على األشياء اجليدة  ٬،ال

 تتجذر التجربة يف عدم الثقة با و يف طرقه.
 أخر جبانب هللا؟ هل من اخلطأ عبادة شخص  التجربة الثالثة:

 لسرقة العبادة من هللا.٬، التجربة هي دائما نعم
 

مثال: لقد أعطى هللا الرجال الرغبات اجلنسية. تلك الرغبات هي جيدة وطبيعية. 
التجربة األوىل تؤدي إىل الزواج من الشخص اخلطأ. التجربة الثانية تؤدي إىل 

 .التجربة الثالثة تؤدي إىل الشذوذ اجلنسي. االغتصاب.
 عدم حمبة هللا.تتجذر التجربة يف 

اخلالق يف \يسوع يرينا كيفية عبادة هللا. بينا نتبع املسيح نتعلم كيف نعبد هللا األب
 اجلسد.

 ويسوع.كانت هذه التجربة حمادثة بني الشيطان 
 أنا.التجربة هي حنن يف حمادثة بني الشيطان و 

 
 سالح الفائز

 كلمة هللا؟  ٬10، و ٬7، 4الشيطان وفقا لآليات ماذا استخدم يسوع للدفاع ضد جتربة 



رب.أعلى يف احملادثة دع كلمة هللا تتحدث بصوت   من ا
له و كل ما ٬، كل ما ميثصليبهو املسيح كيف ميكننا أن حنب هللا بعقولنا؟ فكر يف 

 كلمته.عمله.له . أحب و تأمل يف  
 

 أسئلة املناقشة
 حني تكون عرضة للتجربة؟ما هي املنطقة يف حياتك اليت تشعر بضعفها 

 كيف ُجربت  للحصول على شيء جيد قبل توقيت هللا؟
 كيف ُجربت للحصول على شيء جيد بالطريق اخلطأ ؟

 هل ُجربت لفعل خطأ؟
ا على حنو أفضل بإعالء   ضع دائرة على واحدة من الطرق التالية اليت تريد القيام 

 كلمة هللا يف قلبك و عقلك:
 يوميا                احلفظ                    التأمل يف اليومقراءة الكتاب املقدس 

 حوارات حول الكلمة                    حضور الكنيسة 
ا على حنو أفضل  ضع دائرة على واحدة أو اثنتني من الطرق التالية اليت تريد القيام 

 يف رفض و خفض صوت جتربة الشيطان:
 غض نظري عن النساء الغريبات                نقص قضاء الوقت بعض الرفاق      

 تغيري عادات وسائل اإلعالم اإلجتماعية     
جتنب االستماع إىل الناس الذين يسببون يل اخلوف أو الشك                               

 أخرى
 
 
 
 
  



 : املسيح فيا هو شاكر20الدرس 

يجة "  " مفتاح حياة 

يِع ٍء٬، َأْن تـَُقاَم طَِلَباٌت َوَصَلَواٌت َوابِْتَهاَالٌت َوَتَشكَُّراٌت َألْجِل مجَِ َفَأْطُلُب أَوََّل ُكلِّ َشيْ 
"1: 2تيموثاوس 1 النَّاِس"  

 املفدي. فكر يف ذلك! كنا قبال للخاطئقلب شاكر هو النهاية اخلارقة للطبيعة  
بنه٬، ا بعيدين عن هللا و ال نسحق شيء ولكن حببه العظيم الذي به أحبنا٬، أرسل لنا

وطرح موتنا هللا عليه٬، و أعطانا احلياة بقيامته٬، غفر خطايانا بربه٬، و اآلن يعطي لنا 
دفعة مقدمة من الروح القدس فينا إىل حني يكمل وعوده إىل األبد يف السماء! ليس 
لدينا شيء نشكوا إىل هللا! ال٬، جيب أن نقدم الشكر! قلب شاكر هو قلب فرحان. 

به. إميانه جذاب لآلخرين من حوله. هذا الدرس هو شخص شاكر بفرح تكون قر 
 األخري يف هذه السلسلة ألنه هو أعظم موقف ميكن لشخص أن ميتلكه:

 الشكر

 

 إىل اآلب. الصالةالشكر هو جزء مهم من  -1

)٬، و  36: 15(مىت  الطعام)٬، من أجل 25: 11(مىت  عالنهيسوع شكر األب إل  
 )41: 11(يوحنا سماعه ل

   

 .136إىل هللا. إقرأ املزمور الرتنيم هو جزء مهم من احلمد و  الشكر -2

  ألن رمحته عظيمة تدوم إىل األبد.ملاذا شكر املرمن هللا؟ 

نشاط: كتبت هذه الرتنيمة من قبل يهودي يف العهد القدمي حول كيف كان هللا جيدا 



م أن همعهم. عن ماذا قد تتكلم ترنيمتك لو كتبت واحدة؟ إقرأ تطور ما كان علي
 يشكروا هللا من أجله و أكتب ترنيمت الشكر اخلاصة بك.

 

  الكرازة:الشكر هو جزء مهم من  -3 

اخبار  ٬1، 50: 22صموئيل  2. إقرأ لشكر هللاإخبار اآلخرين عن هللا هو وسيلة 
 1: ٬105، 18: ٬35، 49: ٬18، مزمور 8: 16األيام 

 

 53-21: 18. إقرأ القصة يف مىت نغفرالشكر جيعلنا  -4

  والشكر ال يسكنا يف نفس القلب.املرارة 

 هل أخطأ شخص ما ضدك أكثر مما أخطأت ضد هللا الذي غفر لك؟

 كيف ميكن الغفران  لشخص ما أن يكون شهادة للمسيح؟

 

 7-2:6. قراءة العقيد يف املسيح النموشكر هو نتيجة  -5

 

 كر ؟كيف ميكن لتجُذر يف املسيح والنمو فيه أن يسبب أن منتلئ بالش

 

 .إخوته يف املسيحشكر بولس هللا يف كل رسالة من أجل  -6

: ٬1، فيلييب  16: ٬1، أفسس 14: 2كورنثوس   ٬2، 4: 1كورنثوس   ٬1، 8: 1رومية 



 ٬1، 3: 1تسالونيكي  ٬2، 2: 1تسالونيكي ٬1،             3: ٬1، كولوسي 3
 . ٬4، فيليمون 3: 1تيموثاوس  ٬2، 12: 1تيموثاوس 

 ت ألخ يف املسيح أنك تشكر هللا من أجله؟مىت كانت آخر مرة قل

للقول على اهلاتف أو يف احملادثات الشخصية: " أشكر هللا من أجلك  ةعادإبين 
 أخي"

  

  15: 3. إقرأ كولوسي أمرالشكر هو  -7

 15: 9كورنثوس   2 هديته اليت ال توصفجيب أن نشكر هللا على 

 17: 3سي كولو   كل ما نقوم بهحنن مأمورون لتقدمي الشكر يف  

 18: 5  كل شيءحنن مأمورون أن نشكر هللا على  

 1: 2تيموثاوس  1 اجلميعجيب ان نشكر هللا من أجل 

 

اية قصد اإلنسان.  إقرأ رؤيا  -8  . 17: 11و  9: 4الشكر هو تنوير هللا و 

 هل أنت شخص تنمو يف الشكر؟

 

 تكون؟٬، كم ستقول أنك شاكر؟ كيف شاكر حتب أن 10إىل  1على مقياس من 

 ضع دائرة أين أنت وأين تريد أن تكون أدناه:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 االررووحي  االنموو  خططة  بناء:    ملحقق  "أأ"

 

  االرريیاضيیيینن  جميیع.  قوويي  منذذ  االووالددةة  رريیاضي  مثلل  شيء  هھھھناكك  ليیسس -1
.  ووااتتسن  وو  ألشهھرر  عملوواا  بجهھدد  ااالوولمبيیة  في  اااللعابب  االذذيینن  يیتنافسوونن

  فسككن  عنن  للددفاعع  ررووحيیا  قوويیة  تكوونن  أأنن  في  تررغبب  كنتت  إإذذاا  ووبالمثلل٬،
  حيیاةة٬،اال  هھھھذذهه  في  هللا  بقووةة  ليیستعملكك  وو  االشيیططانن  هھھھجماتت  ضدد  عائلتكك  وو

  االشاقق  االررووحي  االعملل  منن  سنووااتت  وو  ألشهھرر  تخضع  أأنن  إإلى  ستحتاجج
 .االررووحيیة  وواالمماررسة

  هھھھوو  االهھددفف.  االررووحي  االنموو  خططة  معا  نضع  سووفف  االددررسس٬،  هھھھذذاا  في   -2
  تحسيینناال  إإلى  تحتاجج  االتي  االررووحيیة  ااتتاالعادد  مجاالتت  على  االتعررفف
  ددتمررنن  أأح\ماررسس  إإذذاا.  أأسابيیع  رربعةاالتمرريینن  عليیهھا  أل  على  وواالترركيیزز

  وو.  عاددةةهھھھذذهه  االتمرريینن  أأوو  االمماررسة    لشهھرر  االررووحي  على  ااالنضباطط
  منن  حاالمسيی  مثلل  تصبح  االتغيیرر  في  ططرريیقكك  أأنن  تساعددككس  االعاددااتت  هھھھذذهه

 .االخاررجج  االى  االددااخلل
االتي    االررووحيیة  ااالنضباططاتت  منن  مةقائ  يیلي  ما  ااقررأأ  في:  1  االخططووةة -3

  سةخم  ااختيیارر  يیمكنكك  هھھھلل.  كيیفف  نشارركك  فيیهھا  االمقددسس  االكتابب  يیعلمنا
ضع  دداائررةة    ؟ةةعاددك  حيیاتكك  في  هھھھاتططوويیرر  في  تررغببنقطط    ستة  أأوو

 .حوولهھا
 االخططووااتت: -4

 :االمقددسس  االكتابب  قررااءةة  
  كلمةاال  في  يیوومم  كلل  االووقتت  بعضض  يیقضي  أأنن  يیجبب  مسيیحي  كلل    -أأ

  ددأأبأأ  لمم  وولكني  يیوومم  كلل  فصليینن  قررأأاا  اانن  ااحاوولل  اانا.  هللا  منن  يیسمعل
  ررااقأأوو  متى  في  أأبددأأ.  فقطط  ووااحدد  فصلل  مع  بددأأتت  لقدد.  االططرريیقة  بهھذذهه

ووسطط  هھھھذذهه    في  االقدديیمم  االعهھدد  مضيیفا  االررؤؤيیا  منن  خاللل  االكتابب  حتى
  هھھھذذاا  على  مررااتت  عشرر  منن  أأكثرر  االمقددسس  االكتابب  قررأأتت  لقدد.  االقررااءةة



  قررأأتت  هھھھلل  عنكك؟  ماذذاا.  االماضيیة  االعشرر  االسنووااتت  مددىى  على  االنحوو
 يیوومم؟  كلل  تقررأأ  هھھھلل  ؟هھكل  االمقددسس  االكتابب

 االيیووميیاتت    -بب
االيیووميیة  منن    أأفكارركك  كتببحيیثث  ت  ٬،ررووحي  اانضباطط  هھھھي  االيیووميیة

  ددتساع  االكتابة  عاددةة  .هللا  إإلى  صالةة  رربما  وو  االكتابب  حوولل  ما  تقررأأهه
 .االمسيیح  على  فكاررااأل  ترركيیزز  على

 صالةةاال    -تت
  على  مؤؤخرراا  تمم  تشجيیعي.  في  محاددثة    ااالستجابة  هھھھي  االصالةة
  وو  ذذلكك  فعللب  بددأأتت  .االووااحدد  االيیوومم  في  مررااتت  ثالثث  هللا  إإلى  ةةاالصال
  عندد  يهھھھمووم  تررككأأوو  ااسبحهھ  حيینن  أأقووىى  نمووأأ  أأنن  هھھھذذاا  لي  سمح
  أأنن  يیمكنن  هھھھلل  االيیوومم؟  في  ددقائقق  خمسس  تصلي  هھھھلل  عنكك؟  ماذذاا.  قددميیهھ
 تبددأأ؟

 االتمارريینن  االرريیاضيیة  -ثث
  عنددما.  تصددقوواا  ال  أأوو  صددقوواا  االررووحح٬،  ساعددت  االجسدديیة  االرريیاضة
  أأنن  لإلنسانن  جيیدد  مررأل  اانهھ.  هللا  هھھھيیكلل  نررعى  نحنن  االرريیاضة  نماررسس

 .يیووميیا  االتمارريینن  منن  ددقيیقة  30  على  حصلليی
 ظظاالِحف    -جج

  ععيیسوو.  قلووبنا  في  أأنن  نحفظظ  كلمة  االرربب  كلمةاال  في  مأموورروونن  نحنن
.  يیططانناالش  ضدد  نفسهھ  عنن  للددفاعع  االمحفووظظة  في  قلبهھ  كلمةاال  ستخددمماا

.  في  سنة  آآيیاتت  52  حفظظ  ككيیمكن  أأسبووعع٬،  كلل  آآيیة  تتحفظظ  كنتت  إإذذاا
  سنة  في  ااآليیة356  ستظظهھررت  أأنن  ككيیمكن  يیوومم  كلل  آآيیة  حفظظت  كنتت  إإذذاا

 !ووااحددةة
 ااآلخرريینن  خددمة    -حح

هھھھذذاا  غيیرر    .يیوومم  كلل  بططرريیقة  ما  ززووجتي  بخددمة  ملتززمم  أأنا  كززووجج٬،
  ككيیمكنمنن    ٬،يیوومم  كلل  ررىىوو  منن  ت  تعيیشش  مع  منن  عنكك؟  ماذذاا.  ززووااجنا



  مع  عالقتكك  على  ؤؤثرريی  أأنن  هھھھذذاا  شأنن  منن  أأنن  تعتقدد  كيیفف  خددمم؟ت  أأنن
  االشخصص؟  هھھھذذاا
 
 ااألبووةة  -خخ

  نجلسس.  يیوومم  كلل  أأحضنهھمم  وو  أأحبهھمم  يأأن  ططفاليأل  قووللأأنن  أأ  ملتززمم  أأنا
.  االمقددسس  االكتابب  منن  معا  ااآليیة15  نقررأأ  وو  ااألسبووعع٬،  في  ليیالل  خمسس
  االوواالدديینن  بيینن  قوويیة  عالقةبناء    وو  ألططفاللل  قوويي  بناء  هھھھوو  هھھھذذاا

لتهھتمم  بهھمم  منن    لكك  هللا  ممووهھھھبهھ  ننيیاالذذ  ااالططفالل  عنن  ماذذاا.  وواالططفلل
  أأنن  شأنهھا  منن  االتيتططوويیررهھھھا  وو    نككيیمك  االتي  االعاددااتتهھھھي  ما  ؟أأجلهھ

  قوويي؟اال  نموواال  على  تساعددهھھھمم
  

 االكررااززةة:  -دد
.  ننيیاالكثيیررأأنن  أأشارركك  االمسيیح  مع    ددووننب  تمررأأنن    حيیاتيل  أأرريیدد  ال  أأنا

أأنن  أألززمم    خاللل  منن  هھھھوو  ذذلكك  فعلل  منن  تأكدد  أأنن  أأستططيیع  ووااحددةة  ططرريیقة
  عنكك؟  ماذذاا.  أأسبووعع  كلل  شخصص  مع  االمسيیح  نفسي  على  أأنن  أأشارركك

  في  مررةة  أأوو  يیووميیا  ووااحددةة  مررةة  لمسيیحاالتشارركك    االووقتت  لدديیكك  هھھھلل
  ااألسبووعع؟

 
 االكنيیسة  حضوورر    -ذذ

  نحنن.  ووحددنا  نكوونن  عنددما  ررووحيیا  نموون  أأنن  نامكنت  ططرريیقة  تووجدد  ال
منن    االمسيیح  في  ووأأخووااتنا  إإخووتنا  مع  اأأسبووعيی  أأنن  نلتقي  إإلى  بحاجة

  جتمعت  هھھھلل.  معا  االتسبيیح  وو  وواالصالةة  ٬،االكررااززةة  سماعع  ٬،أأجلل  االشرركة
  يیاممالقب  تلتززمم  أأنن  ككيیمكن  هھھھلل  سبووعع؟ااأل  في  ووااحددةة  مررةة  االكنيیسة  مع

  ووااحدد؟  شهھرر  لمددةة  بذذلكك
 

 صيیامم  -رر



  في  يیووميینن  ووااصام  ااألوولى  االكنيیسة  في  االمسيیحيیيینن  منن  االعدديیدد
  ماذذاا.  االططعامم  تناوولل  منن  بددال  للصالةة  االووقتت  تكرريیسسل  ااألسبووعع
  مررةة  أأنن  تصوومم  ككمكنيی  صمتت  فيیهھا؟  هھھھلل  مررةة  آآخرر  كانتت  متى  عنكك؟
  شهھرر؟  لمددةة  ااألسبووعع  في  ووااحددةة

 
 .بكك  ةخاص  ررووحي  نموو  خططة  أأكتبب:  2  االخططووةة -5

ة  االخاصة  بي  االتي  عملتهھا  االررووحيی  االنموو  لخططة  مثاال  تجددس  أأددناهه  -أأ
  6  تتكتب.  هھاتحسيین  االى  بحاجة  أأنا  مجاالتت  ستة  أأساسس  على

  أأسبووعع  لمددةة  على  مماررستهھا  لمساعددتي  مخطططط  وو  محددددةة  هھھھددااففأأ
 .أأسابيیع  أأرربعة  لمددةة  االمخطططط  هھھھذذاا  ططبعتت.  ووااحدد

  كتابة  منن  بددال.  محددددةة  هھھھي  االخططة  هھھھذذهه  في  ااألهھھھدداافف  أأنن  الحظظ  -بب
  االيیوومم  في  فصليینن  ااقررأأ"  كتبتت  ٬،"  أأكثرر  االمقددسس  االكتابب  قررااءةة"

منن    االمجاالتت  ستة  أأساسس  على  االخاصص  مخططططكك  ااعملل."  االووااحدد
  تجعلل  ال.  هھفيی  تنموو  أأنن  ترريیدد  كنتت  وو  االتي  االمذذكوورر  أأصلل  عشررةة

 .محددددةة  جعلهھات  أأنن  تأكدد  وو  جدداا  كبيیررةة  أأهھھھدداافكك

 :االمثالل  سبيیلل  على
7االيیومم   6االيیومم    5االيیومم    4االيیومم    3االيیومم    2االيیومم    1االيیومم     االهھدفف 

:  ااقررأأ  فصليینن  في  االكلمة  كلل  يیوومم.1االمجالل           

ددقائقق  5مررااتت  في  االيیوومم  لل    3:  صلي  3االمجالل           

مم؟ايیأأ  6للددقيیقة    30:  هھھھلل  ماررستت  االرريیاضة  لل  4االمجالل         

معهھا؟:  هھھھلل  خددمتكك  ززووجتي  االيیوومم  بمحاددثة  رراائعة  6االمجالل           

:  هھھھلل  قررأأتت  االكتابب  وو  صليیتت  مع  عائلتي؟7االمجالل           

:  هھھھلل  االكلل  كانوواا  مشارركيینن  في  االخددمة  هھھھذذاا  ااألسبووعع؟9االمجالل           

  



 أأخخ.  شرريیكك  مع  جتمعااوو  مخططططكك  تقددمم  وو  تططوورر  ررسمماا:  3  االخططووةة   -6
  ووضع.  في  االيیوومم  االذذيي  أأكملتت  هھھھددفف  منن  أأهھھھدداافكك  فيیهھ  عالمة  ضع -

  االخاصص  االمخطططط  منن  خالللتقررأأ    أأسبووعع  كلل  ساعة  لقضاء  خططة
  ططرريیقق  عنن.  أأيیضايیعملل  مع  االمخطططط    شرريیكك  مع  االررووحي  لنموول  بكك

  اشجعت  وو  االبعضض  بعضكما  أأجلل  منن  ما  أأنن  تصليیايیمكنك  بذذلكك  االقيیامم
 !االمسيیح  في  االنموو  على  االبعضض  بعضكما

  االمسيیح  في  أأقووىى  أأنكك  تجدد  سووفف  االعاددااتت  هھھھذذهه  منن  ووااحدد  شهھرر  بعدد -
  !مضى  ووقتت  أأيي  منن


