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 مقدمة : 1الدرس 

 

 

 

 

 

 2:2تيموتاوس  2

 

 

 "و ما سمعته مني بشهود كثيرين، أودعه أناسا أمناء، يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا"

يعلم آخرين. و هؤالء اآلخرين الذين علمهم تيموثاوس هم أيضا من المفترض أن لقد علم بولس تيموثاوس و قال له أن 

المضاعفة لصنع  إنك اآلن تتدرب لكي ندربك حتى تدرب آخرين لكي يخدموا الرب.إن هاته هي القوة يعلموا آخرين.

اط و إلنضبلقواعد ا اإلنضباط كما علمنا يسوع المسيح. و مع ذلك، هناك شئ واحد جد مهم تعتمد عليه كل صناعتنا قواعد

 …………………… : هو

 ما هو مستوى " الكينونة" ؟

 .………أي نوع من الناس تأمرنا أن ندربهم؟  2: 2تيموثاوس  2

 .……………………تظهر عليه تلك الصفة  . األمانة تعني كيف…………………تعني ما يحتوي عليه إنسان ما أمين 

 3: 3 بطرس 1لكل ما يمكن أن تكونه أو تفعله.…………  التي ال يعرفها إال هللا. إنه …………إن مستوى الكينونة هو أناك 

 هو ضمان على الفشل و اإلخفاق.  ………… ………………يعرفها أحد.إن إهمال نمو التي ال …………إنه هو أناك 

 …………ِمن ما أقوم به ينبع 

 ِمن َمْن ُهَو. هللا هو مثالنا. ما يقوم به ينبع

                                        من هو هللا ؟ ما الذي يقوم به هللا ؟

 ……  4: 16 يوحنا 1 …… 3: 16يوحنا

 …… 4: 8رؤيا  …… 3: 5صفنيا 

 …… : 33 3يوحنا  …… 1: 2تيطس 

      

 داود : مثال من العهد القديم

 على  الصفة التي قال هللا أنها كانت أهم جزء في اإلنسان؟ ضع دائرة

  ٍ  

 ربتد 

 ـدمإخــ

 ــلافعــ

 ـــنكـــ



 القدرة على الخطابة    القوة الجسدية   القدرة على اإلنتاج

 الغنى المادي.................................................  الشعبية مع الناس     

 المستوى التعليمي

 11: 4ملوك 1يمان؟ في ماذا كان اإلختالف الكبير بين داود و سل

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

 الفريسيين : مثال من العهد الجديد

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ؟  27 23:في ماذا كان يركز رجال الدين كما جاء في متى 

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

 .........؟35 12:أين يجب أن يقع التحول الحقيقي على حسب متى 

 ................................؟ 5: 17كورثوس  2إذن، من أنا كمسيحي على حسب 

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

 ......... ......... .................. ......... ؟ 2: 10لماذا خلقني هللا خليقة جديدة على حسب أفسس 

ف نتقل إلى كيت هاته المجموعة من الدروس سوف تبدأ معك بمن هو أنت في المسيح يسوع كخليقة جديدة.بعد ذلك سوف

 ! يمكن لهذا أن يؤثر في كل ما تقوم به، تفكر فيه، و تقوله.إن هللا قد جعلك شخصا جديدا تماما

 ! تكونهاآلن ابدأ عيش ما جعلك هللا أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أنا في المسيح : 2الدرس 

 كامل في المسيح

بما أنني اآلن خليقة جديدة مخلوقة في المسيح يسوع، فإنني أحتاج إلى فهم ما يعنيه كل هذا لكي أفهم كيف سيقوم هذا 

 بتغيير كل ما أفكر فيه،أفعله، و أقوله.

بالفلسفة و بغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم،و ليس انظروا أن ال يكون أحد يسبيكم  2: 8-10 كولوسي

 .حسب المسيح.فإنه فيه يحل كل ملئ الالهوت جسديا.و أنتم مملوؤون فيه،الذي هو رأس كل رياسة و سلطان

  ؟ 8ما الشئ الذي يجب أن نكون حذرين منه وفقا لآلية......... ......... ......... ......... ......... 

 "؟ماذا تعني كلمة "يسبي 

 ما األشياء التي استخدمها العالم ضد المسيح؟ 

 (3: 5" أنا عقلي " ) ماذا قالت الحية لحواء في تكوين  –......... .........  -1

 " أنا ما يقوله شخص آخر") هل أصبحت حواء مثل هللا فعال؟( -......... ......... .........  -2

 " أنا ما يقوله سلفي و أجدادي" –.................. .........   -3

 " أنا ُمقتصر على هذا العالم المادي"......... ......... ......... .........  -4

 األشياء أن ُتسبيك و ُتفسدك؟ كيف يمكن لهاته 

  من هو المسيح؟......... ......... ......... ......... 

 1 3: 16 تيموثاوس ..... ......... ............. 

  كلمة هللا  1: 14يوحنا......... ......... ......... 

 2  مصالحا العالم لنفسه......... .........هللا كان في  5: 19كورنثوس 

 قم بوضع دائرة في هذا المقطع على كل " فيه "، " به"، أو "معه" : نشاط 

 من أنا في المسيح؟ 

  10اآلية –  ......... ......... .................. 

  أنا  – 10اآلية......... ......... 

  جسم خاطايا جسدي......... .........قد  به -11اآلية 

  خطاياي..................بعد ......... أنا مخلوق حيا  13اآلية 

  على الصليب.............مكتوبة ضدي بعد اآلن. لقد .........ليس لدي أي  14اآلية 

  على رياسات و سلطان العالم .................لقد  15اآلية.......... 

  تربط شيئين معا.فما هما الشيئين اللذين ربطهما بولس هنا؟ أن و . إن كلمة و : 10الحظ الكلمة األولى في اآلية

 بما أنني فيه.......... ......... .........و .........يسوع هو 

 .........المسيح؟  معالمسيح أو  في : ما هو حرف الجر الذي جاء أوال

نشاطاته التي تكون في اط إن الترتيب هو جد مهم.إن كنا متحدين مع المسيح، إذن فنحن متحدين معه في كل نق

 مصلحتنا

 اآلية : نشارك معه في نشاطاته ما هي فوائد المشاركة مع المسيح في هذه األنشطة؟

  ( نشاط من أجل الطالب و األستاذ للتفكير و

 (الكتابة معا

 2: 12كولوسي .........في  •

  • كورنثوس 1؛2: 12كولوسي  .........في



ليس فقط في إنسانيته و تحقيقه للقداسة و القدسية، و لكن فيما فعله هللا في  هذا ،إذن، هو أساس التقديس.إنه متجذر،

المسيح، ألجلنا في التحاد معه.إنها رؤية الواحد لنفسه في هذا السياق التي تمكن الفرد المسيحي من أن ينمو في القداسة 

 ية.الحقيق

 ! اآلن عش ما خلقك هللا أن تكونه ! في المسيح،أنا كامل

 أسئلة تطبيقية : 

 هل يجب علي أن أشعر مرة أنه ينقصني شئ؟.................. 

 كمسيحي،هل تستعمرني الخطية؟............................................. 

 هل سأُحاكم على خطيتي؟.................................... 

 ......... ......... .........أنا   18 1:إشعياء -

 .........هل سيتذكر مرة خطيتي؟  31: 34إرميا  -

 ماذا يعني أنني حي فيه؟ 

  خطايانا نحن قد تم محوها.  . و لكن2: 6كل إنسان سُيحاَكم من أجل خطاياه التي تمت كتابتها كما جاء في رومية

 ......... هل هناك سجل لمخالفاتي أمام هللا؟ 

 ......... .........طرح خطاياي  7: 19ميخا  -

......... ......... ......... ......... كم أنا اآلن بعيد جدا و منفصل عن خطاياي؟  103: 12مزمور  -

......... 

 ................................... ماذا يعني أن خطاياي هي ورتء ظهر هللا؟ 38: 17إشعياء  -

  في نظر هللا خاطئ؟ إذن هل أنا......... ......... 

 ؟8: 37 هل يمكن ألحد أن يهزمنا على حسب ما جاء في رومية  ......... ....................................

......... 

  التالية سوف يبين لك كيف أن ما الذي أكون عليه اآلن يؤثر 22في المسيح. كل واحد من الدروس  أناهذا هو

 له و كيف أخدم هللا و اآلخرين.على ما أفع

 

 

 

 

 

 

 11: 25؛يوحنا 15: 22

  • في ......... 
 2: 11-12تيموثاوس2

  •  في......... 
 2: 11-12تيموثاوس2

 
 .........في   15: 4-10                      *  يوحنا

  •  سوف نتشارك في............ 
.................. 

 3: 1-4كولوسي 



 المسيح في   3الدرس 

 مع المسيح االتحاد

 أنه قد أعطانا من روحه : بهذا نعرف أننا نثبت فيه و هو فينا 4: 13يوحنا  1

أنا  : إن الكتاب المقدس يعلمنا أنه ليس فقط أنني أنا في المسيح بل هو أيضا في بروحه. و هذا ما يسمى االتحاد مع المسيح

فيه، و هو فّي.و على الرغم من أننا وضعنا هذين الدرسين المختلفين، و لكنهما يحدثان في نفس الوقت و لهما أهمية 

 متساوية.

جون موراي كتب أن " االتحاد مع المسيح هو الحقيقة المركزية لعقيدة الخالص كلها.إنه ليس مجرد مرحلة من مراحل 

 جانب من جوانب الفداء" تطبيق الفداء؛ بل هو يكمن وراء كل

أنثوني هويكيما كتب أن " بمجرد أن تنفتح عيونك على هذا المفهوم حول االتحاد مع المسيح، فسوف تجد أنه في كل مكان 

 تقريبا في العهد الجديد".

 : هو ليس مستقبل ُمخلَّص فقط بل حياة جديدة تماما في داخل المؤمن الوعد الذي قدمه هللا ألنبياء العهد الجديد  -1

2-   

قائمة الجوانب .4 .5 .6 7.

المختلفة من العهد 

 : الجديد
 النبوة. 3

1.  1. 
 

10. 
 

9. 
 
 
 
 

-33إرميا .8
31 :33  

1.  1.  1.  1.  
-27حزقيال  .1

25 :36 

 

1-  

 هل الحظت ماذا حدث في داخل المؤمن؟  -2

3-  

المغفرة بال قلب جديد ) أيضا يشار إليه كالروح الجديد و القانون المكتوب في لماذا الغفران ال يكون كافيا؟  -4

األجزاء الداخلية( سوف تسمح بنفس الشخص الشرير، الُمعَدم،الفاسد أن يخطئ مرات عديدة من دون التهديد 

 بالعقاب.

5-  

ن مبه هذا الروح الجديد؟إذن،كيف نبدوعندما يكون لدينا الروح الجديد الذي يعيش فينا؟ ما الشئ الذي سيقوم  -6

 ! سيكون الروح الجديد؟ هاته هي كل األسئلة الُمجاب عنها خالل الوحي الكامل للعهد الجديد

7-  

اآليات أدناه ُتفسر أكثر ما الذي يعنيه أن روح يسوع المسيح تعيش داخلنا كمؤمنين.اقرأ اآليات و اكتب على  -8

 فيك.األقل شيئان حول ما تالحظه عن معنى أن يكون يسوع 

9-   

 اآلية.  10 #1المالحظة. 11 #2مالحظة.12

يجب علينا أن نُميت نفسنا و نسمح  .1 الشخص الذي يكون المسيح معه هو ال  .1  2: 19-20غالطية .1



 ......... .........يحتاج إلى  يسيطر و يقود حياتناللمسيح أن 

أنه  هو فّي يعني.يجعلنا كاملين يسوع فينا .1

 .هو رجاء المجد
األمم هو السر المخفي منذ أجيال ..................  .1

 سابقة و لكن اآلن قد ظهر فينا
 1: 25-28كولوسي .1

مع يسوع على الرغم من .........أنا حي .1

سوف أكون حيا . .........الموت 

 .........يوما ما 

......... ......... وجود روح المسيح فّي يجعلني  .1
......... ......... 

 11: 8-11رومية  .1

يمكنني أن أجرب و أمتحن نفسي ألعرف  .1

 ......... .........أن 
......... ......... يسوع فّي يعطيني ضمان أنني  .1

......... ......... 
 13: 5-6كورنثوس 2  .1

 ......... .........يغمرني كل  .1
......... ......... إنه بواسطة سكنى يسوع في .1

......... ......... ......... ......... 
 3: 16-18أفسس  .1

ال يمكن أن يكون لنا اتحاد مع المسيح  .2

......... ......... ......... بدون 
......... ......... 

 ال يمكن أن يكون لنا اتحاد مع المسيح بدون .3
......... ......... 

 56 6: يوحنا .4

أنا اآلن هو معبد ) مسكن( .......... ..........إن هللا يقدسني من خالل وضع ......... ......... .........هللا يغفر لي 

و طالما أنا أُمّوت ذاتي و أفكاري القديمة و أسمح ليسوع فّي أن يتكلم إلي،يسيطر،يوجهني،و يؤكد لي الروح القدس.

 خالصي فأنا أنمو بقوة في مستوى الكينونة.

م به حينما أسمح للمسيح الذي يعيش هاته المجموعة من الدروس هي مصممة لتعليم المسيحي ما سوف أكون و أقو

 فّي أن يسيطر علّي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المسيح الذي في  يغرس الكلمة 4الدرس 

 عاملين بالكلمة

 لذلك اطرحوا كل نجاسة و كثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم 1: 21يعقوب 

 

(. مباشرة بعد 2: 46أول مرة نرى فيها يسوع المسيح وهو صبي في سن اثني عشر عاما، وهو يتحدث عن كلمة هللا )لوقا 

(.العظة األولى التي بّشر بها 4.4-11معموديته، واجه يسوع تجربة الشيطان ، فلم يكن يخرج من فمه غير كلمة هللا ) لوقا 

( .أنا اآلن لم أعد أعيش و لكن يسوع هو الذي يعيش 4: 17-18عياء ) لوقا يسوع كانت عبارة فقط عن قراءة من سفر إش

و يحيا فّي و هو ينّمي فّي حّبا لكلمته. إن سفر يعقوب يساعدنا على فهم كيفية إيقاف العيش على اإلنسان القديم الذي اعتدنا 

ومية من ر كيف يحفظني هللا و يغّير حياتي اليعليه و البدء في العيش باإلنسان الجديد الذي نحن عليه في المسيح. إنه يفسّ 

 خالل كلمته.

 1: 18-21اقرأ يعقوب 

 ، ما الذي استعمله هللا لكي يعطيني حياة جديدة؟  1: 18وفقا ليعقوب 

  ؟1: 13-14من هو يسوع وفقا ليوحنا 

؟ يف العهد القدمي   8: 10سوع املسيح كما جاء يف عربانيني ما هو الفرق فيما يتعلق مبوقع كلمة اهلل يف العهد القدمي مع موسى و العهد اجلديد مع ي
 أما يف العهد اجلديد ليسوع املسيح فإن كلمة اهلل ُكتبت ............ ُكتبت كلمة اهلل ...............

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

 

  :ُطرق اإلنسان الجديد الذي أكونه اآلن

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

 : طرق اإلنسان القديم الذي تعّودُت عليه 

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

 

 

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

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

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

 



 مثل ما تفعل عندما ترمي المالبس القذرة أو القمامة.......................'' طارح '' تعني أن : دراسة كلمة

لماذا أنت تحتاج إلى " رمي" األشياء القديمة القذرة و تتلّقى األشياء الجديدة الجّيدة؟ أليس كافيا فقط أن تتلّقى  : مناقشة

 الكلمة؟

إن اإلنسان الذي يضع مالبش جديدة فوق مالبس قديمة رائحته ستظل سّيئة. فإنه ليس هناك غرفة في المنزل لألشياء 

 ء القديمة.الجديدة و الجّيدة ، إن ظّلت األشيا

 : اعط سببين اثنين عن لماذا تعّودَت أن تكون سريع الكالم و سريع الغضب قبل أن تعرف المسيح

 .......................... : مثال .1

 .......................... : مثال .2

  كيف هو ُملزم علّي أن أتلّقى الكلمة اآلن كمسيحّي؟

 .......................... .......................... .......................... .......................... : إن تلّقي الكلمة بتواضع يعني

 بتواضع...............، و...... ،........ أتلّقى كلمته ..........، و ...........الجديد،...............إن هللا هو

 لوصف " الكلمة" ؟ 21ما هما الصفتان المذكورتان في اآلية 

1. .......................... 

2. .......................... 

، تصبح متعلّقة بك كامال بحيث تصبح واحدة معك و من المستحيل .........................." المغروسة" تعني  : دراسة كلمة

 نزعها و استخراجها.

 تترّسخ في قلوبنا....................... ثل إن كلمة هللا تؤّثر على حياة المؤمن بطريقة قوية. م

 ..........................ما الذي يمكن لكلمة هللا القيام به و الذي ال تستطيع أي كلمة فلسفية أخرى القيام به؟

 شارك ما ُكنت عليه أول مرة سمعت فيها كلمة هللا.ماذا كنت تعتقد؟ و كيف قد غّيرت قلبك و أعطتك حياة؟ : مناقشة

 .......................... ..........................أن كلمة هللا هي تترسخ في قلبك؟  25 – 23كيف يمكن أن تقول حسب اآليات 

 : ناقش األسئلة التالية – 63: 1-4اقرأ المزمور 

 ما هو الوقت من اليوم الذي يريد داود أن يقضيه مع الرب؟لماذا؟

 الرب؟ما الذي دفع داود لكي يطلب 

 ما كان رد فعل داود عن رحمة هللا؟

 : تطبيق

إن محبة كلمة هللا  و التغّير بواسطتها هو المفتاح للحياة المسيحية الُمنتصرة.إن الكتاب المقدس يعلمنا أن نستمع لكلمة هللا 

النمو و  أساس يومّي. إنالُمبشَّرة لنا عندما نلتقي معا في الكنيسة و أن نقضي بعض الوقت وحيدين مع هللا في كلمته على 

النضج يحدث من خالل جعل هذه األشياء الجّيدة عادًة في حياتنا.إنني لن أنمو جّيدا من خالل الذهاب إلى الكنيسة مرة 

واحدة،و لكن سأنمو جيدا من خالل اإللتزام باللقاء مع الكنيسة كل أسبوع.و أيضا فإنني سأنمو جّيدا من خالل قراءة الكلمة 

 كل يوم.



ي تح يا لكي أقرأ إصحاحا من كلمة هللا كل يوم خالل  لكي أقرأ إصحاحا من كلمة هللا كل يوم  : يوما 30د  إنني سآخذ تحد 

 يوم، و أن أكتب ما علمني هللا في ذلك اليوم 30خالل 

 : توقيع و إمضاء

--- 

 : تعليمات خطوة بخطوة

 رأس الصفحة اكتب في دفتر مالحظاتك تاريخ و مرجع الكتاب على : 1الخطوة 

 صلّي و اطلب من الّرب أن يلتقي بك في كلمته لكي ُيعلّمك،يجعلك تتواضع،ُيشجعك.ثق بأنه سيفعل ذلك. : 2الخطوة 

اقرأ الفقرة ) ُينصح بقراءة إصحاح واحد عند البدء(.في كل مرة تصل لشئ يؤثر بك كشئ توّد حفظه، قم  : 3الخطوة 

 بوضع خط تحته.إن لم تفهم شيئا ضع عالمة استفهام بجانبه.ال تتوقف طويال.واصل القراءة.

 كن قد قرأت العهد الجديد من قبل ،إن الكتاب المقدس هو قصة تحتاج إلى أن ُتقرأ بنظام. تبدأ بسفر متى إذا لم ت : نصيحة

 و استمر هكذا إصحاحا إصحاحا. ال تتخّط أي إصحاح. كل يوم أكمل من النقطة التي تركتها في اليوم السابق.

اكتب.انظر إلى االشياء التي وضعَت تحتها خطا.اختر آية واحدة أو اثنتين ثم انسخهما في دفتر مالحظاتك.اكتب   : 4اليوم 

ا قد علّمه هللا لك.قد يكون شيئا جديدا أو شيئا رائعا عِرفته قبال و قد علِم هللا أّنك بحاجة إلى التذكير بهذا في األسفل شيئ

 الشئ.

.صلّي. صلّي بصوت عال  أو بكتابة صالة قصيرة . في هذه الصالة سوف تقوم باإلستجابة لِما قاله هللا لك.هل 5الخطوة 

اليوم؟هل يمكنك التوبة عن شئ انتهرك عنه هللا اليوم؟هل ُيمكنك حمده على شئ يمكنك أن تشكر هللا على شئ علّمه لك 

 تعلّمته عنه اليوم؟ هل ُيمكنك أن تقول له أّنك تثق به من أجل الوعد الذي أعطاه لك في الكلمة اليوم؟

ير مؤمن.إّن هذا .شارك. أوجد فرصة طوال اليوم لكي تشارك ما قرأته اليوم مع أخ في المسيح أو مع شخص غ6الخطوة 

 سيساعد على أن تتذّكر جّيدا ما قرأته و سيتحّدى أولئك الذين حولك لكي يقرؤوأ كلمة هللا أيضا.

 

يوما سُتساعدك  30دقيقة حسب طول اإلصحاح.إن تكرار هذه العادة لمّدة  20-25إن هاته العملية يجب أن تأخد حوالي 

 هللا حول كّل السفر.لذلك ينبغي أن ُتغّير حياتك. على قراءة سفر مّتى كلّه ، و إجراء ُمحادثة مع

إن تكرار هذه العادة لبقيو حياتك سُتحّول عقلك تماما عن الطريقة التي تعّودتها في التفكير.فيما يلي مثال عن ما تبدو عليه 

 : الصفحة في دفتر مالحظاتك

 

 

 

 

 

 



م بالروح 5الدرس   المسيح في  هو متحكَّ

 "بما للروح"

ا الرُّوُح َفَحَياٌة ِبَسَبِب اْلربِّ.َوِإْن َكا ِطيَِّة، َوأَمَّ  10 : 8برومية  -َن اْلَمِسيُح ِفيُكْم، فَاجلََْسُد َميٌِّت ِبَسَبِب اْلَْ

لقد ( .4: 14َرَجَع َيُسوُع ِبُقوَِّة الرُّوِح ِإََل اجْلَِليِل" ) لوقا  وبعد هذا "( .4: 1َكاَن يُ ْقَتاُد بِالرُّوِح يف اْلبَ رِّيَِّة" ) لوقا بعد أن تعّمد يسوع المسيح "

(.مع المسيح الذي فّي،الُبّد أن أتعلّم كيف أترك روح هللا 26: 41ذهل المسيح إلى الّصليب بقّوة و قيادة روح هللا ) متى 

ي قد تعّود أن ُيسيطر عليها جسدي الخاطئ. تقود و ُتسيطر على كّل أفعالي كما فعل هو أيضا.إن هذا ليس سهال ألن أفعال

 لدّي العديد من العادات الّسّيئة. إن هللا من خالل قلم بولس، ُيعلّمنا كيف " نسلك في الّروح" و " نمتلئ بالّروح ".

 ..................... ، ما الذي أمرنا هللا أن نقوم به ِعوض أن نكون في حالة سكر؟ 18 5:وفقا ألفسس 

متاما  الد من جديد يف املسيح،فإننك تكون مسكونا بالرنوح. إنه يعيش فيك و لن يرحل.إنه يعطيك حبرنية احلياة األبدية. و مع ذلك، فإننه ميألنعندما تو 
من جديد، و  و كلنيا فقط .................. .................. .................. .................. ...........إن املسيحين ميكن أن يولد

 هو يف طريقه إَل السماء يف حني ال يزال يعيش حتت عبودية اْلطيئة دون داٍع.

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

1- .................. 

2- .................. 

3- .................. 

4- .................. 

5- .................. 

يعرف ما يبدو عليه الشخص السكران و كيف يتصرف. هل ُيمكنك تسمية خمس نتائج تحدث حينما تكون إن الجميع 

 ُمسيَطراً من طرف شئ آخر غير هللا؟

1- .................. 

2- .................. 

3-  .................. 

4- .................. 

5- .................. 

 ؟5: 19-21لئا بالّروح وفقا ألفسس ما هي النتائج التي تحدث عندما تكون ُممت

1- .................. 

2- .................. 

3- .................. 

 8: 1-11اقرأ رومية 

 ؟ ......،  8: 3هل ُيمكن للّناموس أن ُيحّررنا من الخطّية وفقا لرومية 



 ..................لم ال؟ 

إن العهد القديم بأكلمه قد اُعِطَي لكي يبّين لنا بأّن الّناموس ال ُيقّدم الّتحّرر من الخطّية بل هو فقك يكشف عن كم أّننا 

ٌم لمي نعيش بانتصار على الخطيئة عن طريق   .................. ُخطاة.العهد الجديد المسيحّي هو ُمصمَّ

 5: 13-26اقرأ غالطية 

َا ُدِعيُتْم لِْلُحرِّيَّةِ تعبير "  ماذا يعني : ُمناقشة  ؟ 13" في اآلية  فَِإنَُّكْم ِإَّنَّ

نحن لسنا تحت الّناموس بعد اآلن ألّننا ُممتحنين  : كيف ُيمكن للحّرية أن ُتستخدم لتكون "فرصة للجسد"؟) تلميح

 لنعيش بدون ناموس، فالّروح يدعونا إلى مستوى أعلى من الّطاعة و الخدمة الّطوعية(

 المرجع ما الذي يقودنا الّروح إلى فعله؟ الذي يقودنا الجسد إلى فعله؟ ما

و .......... الّسعي إلى أن 

 من اآلخرين..........

ن طريق محبة اآلخرين ع

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

 26 و13-14اآلية 

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

 بكلمات من فمي

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

 من فميبكلمات 
 15اآلية 

رغباتنا ................... 

 الجسدية

العواطف و ................

 شهوات الجسد
 24و  21-16اآلية 

 22-23اآلية  .......................صنع  ....................ُصنع 

      

 وفقا للجدول أعاله، كيف ُيمكنني الّتعّرف على المسيحّي الذي يسير في الّروح؟

هل ساعدك روح هللا على الّتغلّب على أعمال الجسد في حياتك الشخصية منُذ أن خلُصت؟ هل ساعدك روح هللا على 

 إنتاج ثمار الّروح التسعة منُذ أن خلُصت؟

 ِإْن ُكنَّا نَِعيُش بِالرُّوِح، فَ ْلَنْسُلْك أَْيًضا حِبََسِب الرُّوِح.". إن كونك خملنصاً هي حالة كينونة.هذا يعين أنين اآلن تقول ، " 25اآلية  : تطبيق
ى  . هذا الننشاط ُيسمن .............يف الرنوح. ُُمتلئا بالرنوح، و مع ذلك، فإننه ليس ...........مقصودة، بل إننه ...........يومين

ري حبسب الرنوح...... ري حيدث خطوة واحدة يف مرنة واحدة.اليوم ميكنك البدء يف السن  ! إليك كيف ! ...............السن

 

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



. إنه ال مُيكنك رؤية كل شئ على هناية الطريق ، ولكن مُيكنك أن ترى ما هو أمامك  ختينل نفسك رجال يف مكان مظلم مع مصباح َومضين
هو مصباحك الذي يبنين لك ما إذا كانت هذه اْلطوة أو تلك هي ُمقادة من طرف  5: 13-23بواسطة مصباحك.إن اجلدول عن غالطية 

 ! ُكنت قد خُلصَت، فتعلنم اإلنصياع و طاعة روح اهلل يف كل خطوةاجلسد أو الرنوح. إذا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1المسيح في  يفكر . الجزء  6الدرس 

 "هادمين ظنونا"

"الننا و ان كنا نسلك في الجسد،لسنا حسب الجسد نحارب.إذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية،بل  10: 3-5كورنثوس  2

 قادرة باهلل على هدم حصون.هادمين ظنونا و كل علو يرتفع ضد معرفة هللا،و مستاسرين كل فكر إلى طاعة المسيح"

  : أهمية بما تفكر فيه

؟ 23-20 7:؟ ما الذي ينجس اإلنسان كما جاء في مرقس ............... ...؟ 7 23:من هو اإلنسان على حسب أمثال 

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

 ......... .........؟ 12: 2كيف يمكننا أن ال نشاكل هذا العالم كما جاء في رومية 

 ......... ......... ......... ......... .........؟ 30 12:هل يلعب ذهني دورا في محبة هللا على حسب مرقس 

 الهجوم على العقل

 

 ..................هل يمكنك التفكير في شخص من العهد القديم الذي تغلبت عليه أفكار الشيطان؟

 ......... ......... ......... .........؟ 3: 1-4ما هي األفكار التي دخلت عقل حواء و أتلفته كما جاء في تكوين 

 كيف مجد الشيطان أفكاره نحو معرفة هللا؟

 ......... ......... ......... ......... .........ى أكد و أثبت يسوع المسيح أنه يمكنه التغلب على أفكار الشيطان؟ مت

كيف تغلب          

 يسوع على الفكرة؟

ما هي الفكرة التي 

 عززها الشيطان؟

الشيطان  أرادما الذي 

 للقيام به تجربة يسوع
 اآلية

 
 

 
 4: 3متى  

 
 

 

 

 
 4: 6 متى

 
 

 

 

 
 4: 9متى 

 

 10: 3-5كورنثوس  2الفوز في معركة الذهن 



 ......... ......... ......... .........أين هي هجمات الشيطان الموجهة صوب حياة المسيحي؟ 

 ظنون،معرفة،فكر : سطر على الكلمات التي لها عالقة بالعقل في اآليات التالية

......... ......... ......... ......... سالحنا  ! الشيطان الموجودة في العقل؟نعمهل لدينا األسلحة الكافية لهدم حصون 

.......... 

بحسب ما رأيناه في المعركة التي حربها يسوع مع الشيطان، ماهو السالح الذي كان يستخدمه لمحاربة األفكار الخاطئة؟ 

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

......... ......... ......... ......... ......... ي تطلب المجد ضد معرفة هللا؟ ما الذي يلزمنا القيام به ضد الظنون الت

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

أنت مسيطر على أفكارك،أنت مسؤول أن تجعل أفكارك تطيع المسيح. يسوع المسيح فيك يعطيك القوة التي تجعل أفكارك 

 تطيع يسوع المسيح.

 ......... ......... ......... ......... ......... .........رف هل أفكاري تطيع المسيح؟ كيف يمكنني أن أع

هل هاته الفكرة هي منسجمة مع طاعة يسوع المسيح؟ هل هاته الفكرة هي من هللا  : سؤال مطروح على كل فكرة تراودك

 أن من العدو؟

 عرفة هللابعض التخيالت و الظنون الشائعة التي تعلي من النفس ضد م

 الحظ الفرق بين هاته اآليتين و بين األفكار التي غالبا ما تأتي في عقلك. هل أنت تناضل مع أي من هاته األفكار الخاطئة؟

 و نحن نعلم أـن كل األشياء تعمل للحسن و الخير للذين يحبون هللا، هم مدعوون حسب قصده 8: 28رومية 

 ذاهب إليه"" يجب على هللا أن يعرف ما الذي أنا 

 " يجب على هللا أن ال يهتم بي بسبب هاته الصعوبة التي أواجهها"

 كال،في كل هاته األشياء نحن غزاة و فاتحون من خالله الذي أحبنا 8: 37رومية 

 " هذا صعب جدا، العدو هو قوي جدا لكي أغلبه" " ال توجد طريقة لكي يساعدني هللا من خاللها في هاته الحالة"

 رية أسئلة حوا

 ما هي بعض األفكار في حياتك التي تمجد النفس ضد معرفة هللا؟

 

 

 

 

 

 

 



 2المسيح في  يفكر .الجزء  7الدرس 

 "ففي هذه افتكروا"

افرحوا.ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس.الرب قريب.ال  : في الرب كل حين،وأقول أيضا افرحوا 4: 4-8فيليبي 

تهتموا بشي، بل في كل شئ بالصالو و الدعاء مع الشكر،لتعلم طلباتكم لدي هللا. و سالم هللا الذي يفوق كل عقل،يحفظ 

طاهر،كل ما  قلوبكم و أفكاركم في المسيح يسوع.أخيرا أيها اإلخوة،كل ماهو حق،كل ماهو جليل،كل ماهو عادل،كل ماهو

 هو مسر،كل ما صيته حسن،إن كانت فضيلة و إن كان مدح،ففي هذه افتكروا.

إنه ال يكفي أن تتوقف فقط عن اإليمان بأكاذيب الشيطان. بل البد لي اآلن من استبدال أكاذيب الشيطان بمعرفة هللا الحقيقية 

  : يفية التفكير في األفكار الصحيحةو المحبوبة في المسيح. بولس قدم لكنيسة فليبي بعض التعاليم حول ك

  : تعاليم لتغيير الذي تفكر فيه

 ..................هل "االبتهاج" هو مسألة شعور أو قرار وفقا ل اآلية الرابعة؟

 لماذا في نظرك يكرر الكتاب المقدس هذا األمر؟

 ......... .........لهل هناك أشياء يجب على المسيحي أن يكون قلقا بشأنها وفقا لآلية السادسة؟

 ......... ......... ..............................ما هو البديل بشأن القلق حول المشاكل بالنسبة للمسيحي؟

 ......................................................ما هي نتيجة أن تقرر عدم المبادالة بالقلق و أن تدع القلق هلل في الصالة؟

نا الكلمتين السابقتين الموجودتين في اآلية السابعة حول طريقة هللا في اإلبقاء على السالم في قلوبنا و كيف علمت

 .............................................عقلنا؟

 . .................. ......... ......... ......... ......... ......... ........ماذا تعني كلمة " الحفاظ و اإلبقاء" ؟ 

 : 4: 8 تصفية فيلبي

 وفقا لآلية الثامنة، ما هي أنواع األفكار التي ينبغي أن نسمح أو نرفض أن تبقى في عقولنا؟

 فكر في هاته األشياء ارفض هاته األفكار

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

حقيقي،صادق،عادل،طاهر،محبوب،له  : ألنه.................. ......... ......... أن تفكر في هاته األشياء هو أن تفكر في 

متلئ ،ألنه هو الم......... .........نتائج خيرة،مملوء بالفضيلة،و ممتلئ مجدا.أن تفكر في األشياء األخرى هو أن تفكر في 

 أكاذيب،ظالم،قذر،له نتائج قبيحة،شرير،بدون فضيلة و ال مجد.

حينما كنا ال نزال في الخطية و رغم ......... ......... .........ا كما فكر فيها أن تفكر في هاته األشياء هو أن تفكر فيه

و كلما طرحت خارجا األفكار القديمة إلنساني العتيق المملوك للشر،  ،......... ......... .........ذلك أحبنا.كلما 

.المسيح فّي ......... ......... ......... .......... كلما فكرت أكثر مثل المسيح كلما ......... ......... ......... .........كلما

  ! يفكر

 : عهد شخصي للتفكير في األشياء الصحيحة

1-   

 سوف أثق في هللا لكي يحقق فّي خطته اإللهية لحياتي في صالحي وفقا لمحبته لي  -2

3-   

هللا خالل كل اليوم،في هللا، كلمته،وعوده،قوته، و  سوف أركز تفكيري في كل الوقت حينما أكون وحدي نحو  -1

 ! أتوقع منه أن يفعل أيضا فيما

2-   

سوف أتوقع تماما أن أرى هللا يفعل ما وعد به.سوف أطرح كل فكر شرير،مشكك، من ذهني و لن أكرره بتاتا   -3

 على فمي.

ني باإليمان. سوف أفكر سوف لن أسمح للناس أو للظروف أن تسبب لي الخوف بل على العكس سوف أمأل ذه  -1

 في قدرة هللا و سلطته على كل شئ.لقد أعطاني يسوع القدرة على االنتصار في كل شئ بما فيها الموت.

سوف أخدم الرب من خالل خدمة اآلخرين. سوف لن أسمح ألفكار التنافسية أن تسيطر على تفكيري. لن أسعى  -1

 هللا على األرض. إلى أن أكون مهما  و لكن سأسعى إلى أن أمدد ملكووت

 : سئلة تطبيقيةأ

 كيف تغير تفكيرك منذ أن بدأ المسيح يعيش فيك؟

 ما هي بعض األفكار التي دخلت إلى عقلك و التي أحبطتك أو سببت لك ما تعرف أنه خاطئ؟

المواد  : ؟ ) مثال 1: 1ما هي بعض العادات التي تسمح بالتفكير الخاطئ أن يدخل إلى العقل وفقا للمزمور 

 اإلباحية،الموسيقى على نحو خاطئ، األحاديث الشريرة،الرجال األشرار،الخ(

 ؟1: 2ما هي بعض العادات اإليجابية التي تسبب في أن تدخل األفكار الخيرة إلى عقلك وفقا للمزمور 

 كيف يمكن للتفكير في األشياء الخاطئة أن يدمر و يضر عالقاتك في الحياة؟

 في األشياء الصحيحة أن يصلح عالقاتك في الحياة؟كيف يمكن للتفكير 

 

 

 



 المسيح في  يغفر 8الدرس 

 " المغفرة المغفور لها"

 

"مالحظين لئال يخيب احد من نعمة هللا لئال يطلع اصل مرارة و يصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون "عبرانيين 

15 :12 

في المسيح. إن الشيطان كان  .........أي شئ وفقا لمن .................. يجب على كل مسيحي جديد أن يتعلم اآلن أن

. من قبل حينما لم أكن مغفورا له لم أعرف كيف أغفر لآلخرين.إن ها ......... ......... .........يتحكم فّي لكن اآلن 

علم كيف أغفر الغياب للغفران يظهر في المرارة التي أكنها ألي شخص يخطئ اتجاهي. اآلن ألنه ُغفر لي، سأت

 لآلخرين.

 ......... .........ألنه  أغفر

 اقرأ الرسالة التي كتبها بولس إلى فيلمون كاملة : نشاط

 من هو فيلمون؟

 إنه محبوب – 1 اآلية

 انه عامل مع بولس – 1 اآلية

 له كنيسة في بيته – 2اآلية 

 له محبة و إيمان في المسيح و جميع المؤمنين – 5اآلية 

 أُنسيمس؟من هو 

 ابن بولس في اإليمان -10اآلية 

 لقد أُسيئت معاملته و ُسرق من طرف فليمون – 18الآلية 

أنيسمس كان عبدا سرق و هرب بعيدا من سيده.في اإلمبراطورية الرومانية كان الموت هو النتيجة المطلوبة في  : الخلفية

مثل هاته األشياء.و لكن اآلن أنيسمس و فليمون معا هما مؤمنين في المسيح. و بدال من أن يكونا فقط مواطنان رومانيان 

 وف يتعلمان التصرف بطريقة مختلفة.هما اآلن مواطنان سماويان. هما مختلفين و اآلن س

  : الحظ كيف غير اإلنجيل من كيف كان فليمون و بالتالي ذكر بولس فليمون أنه يجب أن يغير ماذا يفعل

ما الذي كنت متعود أن أفعله قبل أن 

 أصبح ما أنا عليه اآلن؟
 من أنا في المسيح؟ ماذا أفعل في المسيح

  10فليمون  

 

   1 3:يوحنا  1

 
  11فليمون 

 
  11-10 6:كورنثوس  1

 

  17 – 12فليمون 

 
 

  6 1:أفسس 

  21 1:كولوسي   15فليمون  • 



 
 

 
  16فليمون  •

 
 

  12 1:يوحنا 

  19-18 فليمون • 
  5: 21كورنثوس 2
 

  
  

 ......... ..................  .............................................؟ 13ماذا يمكن لبولس أن يفعل وفقا لآلية 

 ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........؟ 14لماذا لم يفعل بولس هذا وفقا لآلية 

......... ......... ......... ......... .........  .........؟ 21هل كان لبولس أي شك في أن فليمون يريد أن يغفر وفقا لآلية 

......... 

 فيه..........جديدة و يسوع المسيح  .........كيف كان بولس جد متاكد من هذا؟ فليمون هو 

  : بعض االعتبارات النهائية حول كيف يجب على المسيحي أن يغفر

 

 أسئلة حول الغفران اآلية اإلجابة

ما الذي يجب أن الت يخرج من  • 3: 8كولوسي  •  •

 فم المسيحي؟

 24: 29أمثال  •  •
كيف يرد المسيحي على شخص  •

 أخر؟

•  
 12: 19رومية  •

•  
 هل المسيحي ينتقم؟  •

 ماذا يقع إن لم يغفر المسيحي؟ • 12: 8عبرانيين   •  •

  5: 44متى  •  •
كيف يرد المسيحي عندما يشتمه  •

 شخص ما؟

  18: 22-21متى  •  •
كم مرة يجب على المسيحي أن  •

 يغفر؟

•  •  •  

•  
الذين أخطؤوا نحوك.  هل عندما ستذهب أسفل الالئحة ستقوم بمغفرة الواحد تلو اآلخر باسم ضع قائمة من الناس  : نشاط

 يسوع؟هل ستقول لهم أنك قد غفرت لهم و أنك لم تعد تدين لهم بشئ بسبب الطريقة التي ُغِفر لك بها في المسيح؟

 

 

 

 

 

 



 1المسيح في  يضع اآلخرين أوال . الجزء  9الدرس 

 الفكر"" فليكن فيكم هذا 

 فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا 2: 5فيليبي 

 

إن الصراع بين األفراد الشخصي هو طبيعي في أبناء آدم. قال أيوب أن "االنسان مولود للمشقة كما ان الجوارح الرتفاع 

يل ة المشتركة بينهم.قايين و هاببسبب الطبيع ( ما يعنيه هو ببساطة ان االنسان يعاني من متاعب مع االخرين5: 7الجناح")

وجته، م مع زكانوا أول إخوة و قد انتهوا بصراع حيث قتل قايين هابيل.اليوم كل انسان هو في صراع لكي يعيش في سال

كلما طالت حياة اإلنسان، كلما قصرت دائرة نمو أصدقائه ألنه لديه صراعات مع .ه، و في كنيستهعملابناءه،اصدقائه،في 

الناس.لكن هل هللا خلق االنسان لكي تكون له هاه الصراعات أم ان هذا هو نتيجة خطيئته و سقوطه  عدد اكبر من

 الالحق؟هل هناك اي شئ يمكننا القيام به حول هذا الميل الى االنقسام، الكراهية و القتال؟

 لماذا هناك معارك و انقسامات بين المسيحيين؟

الكنيسة وفقا ليعقوب  من أين تأتي الحروب و الصراعات  التي في

 ...............................................................؟4: 1

روحيا ) غير ناضجين( هم دائما الذين يشاركون في  أي نوع من أنواع االنشطة ......... .........إن المسيحيين الذين هم

 ؟1-4التالية وفقا لرسالة الى كورنثوس االولى 

1-  ......... 

2-  ......... 

3-  ......... 

طالما هناك مسيحيين في الكنيسة غير ناضجين، هناك يكون انواع متنوعة من الصراعو القتال.هذا أمر ال مفر منه 

م الى الكنيسة كاطفال.لذلك الى المسيح و يجلبه ينص الضائعاشخألن تعريف المسيحي الناضج هو انه يربح اال

الكثير من الشهوانية حتى يتعامل معها اعضاؤها.لهذا فإن السؤال التالي هو جد فالكنيسة النامية يكون عندها دائما 

 مهم.

 ماذا يمكنني ان افعل للتقليل من القتال و الصراع مع االخرين الذين يلتفون حولي؟

  2: 1-11فليبي 

في كتابك المقدس.هذا ما ستتعلم ان تفعله في هذا الدرس.دع عقل المسيح يكون فيك. من  5قم بوضع دائرة على اآلية 

 أجل القيام بهذا علينا أن نفهم كيف يفكر المسيح و كيف أن هذا يختلف عن تفكيري.

 ............ .......حتى ينسجم مع ......... .........امتالك عقل المسيح هو اختيار لتجاوز قساوة ما أعتقده 

 أي عقل كان للمسيح؟

 .اآلية السادسة.........إنه عرف من يكون.كان  -1

 أن تكون متواضعا هذا ال يعني أن تكره نفسك أو تهملها.لم يكن المسيح بحاجة الى كره نفسه لمحبتنا.

 ......... ......... .........هل تعرف من أنت؟ أنت

 أخذ شكل عبد . اآلية السابعة  -2

 نفسه"؟أخلى "  كيف  يسوع



 ......... .........على الرغم من أنه كان هللا كلي القدرة، فقد سمح لنفسه أن يكون محدودا 

 ......... ......... ......... .........على الرغم من انه كان هللا كلي الحضور، فقد سمح لنفسه ان يكون 

 ... ......... ......... ......... ...............على الرغم من انه مستحق كل االجالل، فانه قد سمح لنفسه أن 

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... كيف جعل يسوع نفسه خادما؟ 

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

 : لكي أفكر مثل يسوع يجب علي أن

  أتخلى عن كل......... ......... 

  الشخص اآلخر ......... نفسي فيأضع 

 ......... ......... ......... .........مع الشخص اآلهر حتى و إن أساء إلي 

 (1: 20الرسالة الرئيسية في المسيحية هي أن هللا، البار، نزل عندنا،نحن الخطاة، لكي يعطي سالما) كولوسي 

 اخطأ اليه اخ له؟ضع دائرة،إذن،على ما الذي يجب على المسيحي ان يفعله اذا 

A- يبعد نفسه 

B-   يجعل الكل يعرف الشخص  الذي أخطأ إليه و كيف وقع ذلك 

C-  يأتي إلى الشخص المخطئ 

D-  يبحث عن فرصة إلرجاع األذى للشخص اآلخر 

E-  يطلب التعويض و المصالحة 

F-   يغفر بسرعة و بفرح 

 كان مطيعا حتى في الموت على الصليب اآلية الثامنة  -3

 4: 34.يوحنا ......... ......... .........فكر يسوع المستمر هو 

 19: 10. لوقا ......... ......... .........جاء يسوع لفداء و 

  22: 42. لوقا ......... .........دما لم يستطع جسده، فقد حتى عن

الذين ال يعرفهم حتى و لآلخرين  ......... ......... ......... .........الرجل الذي يريد أن يفكر مثل يسوع  : استنتاج

 سماع الحياة األبدية و التصالح مع هللا. حتى يمكنهم ال يحبونه اآلن 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2المسيح في  يضع اآلخرين أوال.الجزء  10الدرس 

 " فليكن فيكم هذا الفكر"

 ال تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ماهو آلخرين ايضا 2: 4فليبي 

قد تناول وجهة الهوتية في موضوع مثل ماذا كان عقل المسيح. هذا الدرس سوف يبحث في كيف يمكن  السابقإن الدرس 

 تطبيق حول كيف يجب أن يكون عقلي منذ أن سكن و عاش المسيح فّي.

 تعطينا وصفا لكيف يبدو حينما يكون عقلي مسيطر من طرف المسيح. 2: 1-4فليبي 

 المسيح؟ كيف يبدو عقلي حينما يسيطر عليه

 ......... ......... ......... ......... ......... .........حينما يكون عندي عقل المسيح، فإنني  -أ

 .؟2ما هو الهدف الذي ينبغي أن يكون في عقلي وفقا لآلية  -ب

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

  : هنا بعض األهداف التي تكون في عقلنا اآلخرين،عندما نحارب و نتقاتل مع 

 هذا النزال......... أريد أن  -1

 ! و أريد أن يعلم الجميع هذا.........أريد أن أكون على -2

 ! الطرف اآلخر كما ينبغي .........أريد أن   -3

 .........لدي  -4

 ! أنا خارج من هنا ! لقد سئمت من هؤالء الناس -5

 التي نفكر فيها عندما نتصارع؟ما هي بعض األشياء األخرى 

 من نفسي......... ......... .........عندما يكون لدي عقل المسيح،فإنني  -ت

 ...........................؟3ما هو عكس تقدير اآلخرين أكثر من نفسي وفقا لآلية 

 ..................ماذا  يسمى حينما تقدر اآلخرين أحسم من نفسك؟

أفضل من يسوع.كيف كان يقدر يسوع اآلخرين أكثر من نفسه؟استعمل اآليات التالية لكي  بكل وضوح،ال أحد هو

 53: 11؛إشعياء 2: 14؛تيطس10: 15 ؛يوحنا22: 27 ؛لوقا20: 28متى  : تحصل على الفكرة

سه من أجل تستحق أن يبذل نف......... ......... .........على الرغم من أن يسوع كان هو هللا، فقد اعتبر  : اإلجابة

 لكي يحصل علي.......... ......... .........ذلك. لقد أعطاني قيمة عالية بحيث أنه 

 كيف يمكنني أن أعطي قيمة لآلخرين من حولي بنفس الطريقة؟

 و ليس نفسي......... ......... ......... .........عندما يكون عندي عقل المسيح، فإنني    -ج

 أشياء اآلخرين و ليس أشياؤنا وفقا لآلية الرابعة؟ماذا تعني ) انظروا( إلى 

الحظ الرسم التوضيحي أدناه.ما هو النموذج الذي يمثل بوضوح عقلية يسوع؟األول أو الثاني؟ لإلجابة على هذا 

 13: 4-14يوحنا  : السؤال المرجو قراءة اآلايات التالية



 

من اآلخرين أن يخدموني، يفكر في، يحترموني،و يعطوني؟  ما النتيجة التي يمكن أن تكون عليها الحياة حينما أتوقع

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



 ........ ........ ........؟ 9ما الذي حصل عليه يسوع حينما بذل نفسه من أجل اآلخرين وفقا لآلية   

 ........ ........( 4: 10ما الذي وعد هللا أن يقوم به من أجلك إذا وضعت نفسك؟ ) يعقوب 

حينما يكون يسوع مسيكرا علي، حياتي تكون مركزة على خدمة اآلخرين، نعمة اآلخرين، محبة  : خالصة

 .اآلخرين،مساعدة اآلخرين،إنقاذ اآلخرين،و ستكون النتيجةعالقات قوية و موحدة مع اآلخرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1الجزء  المسيح في  ال يحب المال. 11الدرس 

 الطريقة القديمة في الطمع مقابل رجل القداسة الجديد

أن ال تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر األمم أيضا ببطل ذهنهم،إذ  : فأقول هذا و أشهد في الرب 4: 17-24أفسس 

 -إذ هم قد فقدوا الحس-هم مظلمو الفكر، و متجنبون عن حياة هللا لسبب جهل الذي فيهم بسبب غالظة قلوبهم. الذين

علمتم  تم قد سمعتموه وأسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. و أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا،إن كن

فيه كما هو حق في يسوع،أن تخلعوا من جهة التصرف السابق اإلنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور،و 

 تتجددوا بروح ذهنكم، و تلبسوا اإلنسان الجديد المخلوق بحسب هللا في البر و قداسة الحق

.يسعى اإلنسان لجمع الثروة من أجل الشعور باألمن واحدة من أقدم مشاكل الطبيعة الساقطة لإلنسان هي حبه للمال

 الذي ال يعطيه إال هللا فقط.اإلنسان الجديد في المسيح يجعلنا نتعلم أن نحب هللا و ليس حب المال

  : األمثلة التالية هي من العهد القديم و العهد الجديد حول اإلنسان العتيق و الجديد

 ابراهيم و لوط

 13: 10-13تكوين 

رك هللا ابراهيم و ابن أخيه لوط.لم يتمكنوا من االستمرار في العيش على ارض واحدة بسبب حجم قطعانهم.لذلك لقد با

الوادي الخصب المحيط بالمدن الشريرة لسدوم و عمورة  : سمح ابراهيم للوط أن يختار أي طريق يريد الذهاب إليها

 المدن الشريرة ألنه رأى أن هذا سيجعله أكثر ثراءا. أو الوادي الجاف على الجانب اآلخر.اختار لوط أن يعيش في

بورك ابراهيم من قبل هللا من خالل ثروات في األغنام و األبقار، و الخدم لكنه كان على استعداد أن يخسر المال لكي 

 يقوم ما هو صحيح.لقد اختار هللا بدل المدن الشريرة و الغنية

 لشريرة لسدوم.لقد انتهت حياته عاريا فقيرا يعيش في كهففي المدن ا فقد لوك زوجته و ابنيه االثنين

........ ........ ........ ........ ؟  17: 33-34ما الشئ تلذي أصبح فيه لوط و زوجته مشهورين كما جاء في لوقا 

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

 

 

 

 

 

 إسرائيل و بلعام

 22: 1-41العدد 

باركها هللا بسبب القيادة اإللهية العظيمة لموسى. نجاح الجيش غادرت إسرائيل مصر و جرت الحماية التي 

اإلسرائيلي أرعب الموؤابيين. الملك باالق من المديانيين يستأجر بلعام، وهو رائي سمعته معروفة بسبب قواه 

(. و 8_13 ( قيل لبلعام من قبل هللا أن ال يرد على استدعاء الملك باالق ) اآليات22: 1-7الخارقة، ليلعن اسرائيل)

-20سأل بلعام مرة أخرة، ثم أخذ السماح بأن يذهب ) اآليات لكن عندما وعد باالق بلعام بالغنى و الثروة العظيمة،

( لقد أُعطى للحمار القدرة على 21-27(.في الطريق، رأى حمار بلعام مالكا خفيا ينتظر لقتل بلعام، )اآليات 14



(.لقد تم تحذير بلعام مرة أخرى أن 28-34المالك يحمل سيفا مسلوال ) الكالم، و فجأة بلعام كان بمستطاعه رؤية 

( بلعام نصح المديانيين في الكيفية التي 35-41يتكلم فقط بما يقوله هللا له أن يقوله، ثم تابع طريقه لمقابلة باالق ) 

 يهزمون بها اإلسرائيليين، ثم قتل في النهاية بسيف.

 عاد يسأل مرة أخرى، و مرة أخرى بسبب الطمع.بلعام كان يعرف إرادة هللا لمنه 

 ........ ........ ........ ........في سبب خطأ بلعام؟  11ماذا تقول يهوذا 

 ................................عن طريق بلعام؟ 2: 15ماذا يقول بطرس في رسالته الثانية 

                                      

 إليشع و جيحزي

 5: 20-27ملوك 2

كان جيحزي خادما للنبي إليشع،إليشع كان قد شفى نعمان، رجال غنيا من سوريا، أشفاه من الجذام، لكنه رفض قبول 

المال منه لخدمته.بعد أن تركه نعمان،جيحزي جرى إليه و طلب منه الفضة و المالبس التي قدمها له نعمان بكل 

 .وصل الخبر إلى إليشع فحوله إلى أبرص إلى أن مات.سرور. عندما عاد جيحزي أخفى هاته األشياء

لم يكن أليشع، النبي، رجال غنيا و لكن كان له منزل و خدم. كان فرحا بهذا الذي له.لم يكن ينظر إلى فضة واحد 

 أخرى بتاتا.

                          

 يسوع و الفريسيين

 23: 14متى 



المعلمين الذين كانوا يظلموا الشعب و يسرقوا من المحتاجين لخدماتهم  كان الفريسيون هم الحشد من رجال الدين و

 الدينية. كان يسوع يوبخهم.

مع المسيح ُصلبت فاحيا ال انا بل المسيح يحيا  تقول " 2: 20لقد أعطى يسوع نفسه، كل نفسه، من أجلي. غالطية 

هللا، الذي احبني و اسلم نفسه من اجلي"إن حب هللا هو في، فما احياه االن في الجسد فانما احياه في االيمان، ايمان ابن 

 دائما يبحث عن أن يعطي. يسوع هو مثالنا العظيم للمحبة و العطاء.

 (4: 17-24) انظر أفسس تعلم تشغيل اإلنسان الجديد و تعطيل الطمع 

 ..............من الذي يسير في طريق األشياء الجسدية،األرضية و المادية؟

 ........ ........ ........ ........ ........ ........لماذا يفعلون ذلك؟ 

 ........................ما هي النتيجتان االثنتان اللتان تقعان للذين يعيشون في الظلمة و الجهل؟

 ........ ........ ........من الذي غيرنا لكي ال نسير هكذا؟ 

 ........ ........ ........ ........ العتيق أو فقط محادثة اإلنسان العتيق؟هل نحن بحاجة إلى تعطيل اإلنسان 

اداته في ع ........لماذا؟ ألن اإلنسان العتيق قد مات مع المسيح في الصليب. اآلن أنا أحتاج فقط أن اتعلم أن أتوقف 

 القديمة التي انا متعود عليها.

 ؟ما الذي يجب أن أعطله و ما الطي يجب أن أشغله

 ........ ........ ........ كيف أستطيع تشغيل اإلنسان الجديد؟ يجب أن أتجدد في روح

 ........ ........ ........؟ ما النتيجة التي ستكون اذا شغلت اإلنسان الجديد

و ه........ ........ ........ هناك صراع داخلي بين عاداتي القديمة و بين إنساني الجديد في المسيح الذي يعيش في.

 عندما أتعلم السير  أقل أقل نحو ما أنا متعود عليه، و أكثر أكثر نحوالتمثل بيسوع.

 ........................؟6: 33ما الذي دعى يسوع الناس إلى طلبه قبل أي شئ وفقا لمتى 

 سُتزاد لنا.ما هي هاته اإلشياء التي يقصد؟. ................ .......لقد قال يسوع بأننا لو طلبنا أوال ملكوت هللا فإن 

 ................من يجب على الشخص الذي يطلب ملكوت هللا أن يثق فيه ؟

 : خالصة

 28: 20و األمثال 15: 27اقرأ األمثال 

 ................. ........ ........ بالمال. إنه خطأ أن ........ ........ ........إنه ليس خطأ أن 

 : أسئلة تطبيقية

 ُيقال أن بعض الناس يعترفون بأنهم فخورين لكنهم ال يعترفون بأنهم جشعون،لماذا؟

 ما هي العالقات أو الحيوات التي رأيت أنها ُدمرت بسبب حب المال؟

 هللا في أن ال تحب المال منذ أن خلّصك؟ كيف ساعدك

 



 2المسيح في  ال يحب المال. الجزء  12الدرس 

 كنيسة جديدة، مشكل قديم

و منازعات أناس فاسدي الذهن و عادمي الحق،يظنون أن التقوى تجارة.تجنب مثل هؤالء.و   6: 5-11تيموثاوس 1

أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة.ألننا لم ندخل العالم بشئ،وواضح أننا ال نقدر أن نخرج منه بشئ.فإن كان 

أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء،فيسقطون في تجربة و فخ شهوات كثيرة غبية و لنا قوت و كسوة،فلنكتف بهما.و 

مضرة،تغرق الناس في العطب و الهالك.ألن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن اإليمان،و 

 تقوى و اإليمان و المحبة و الصبرطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة.و أنا أنت يا إنسان هللا فاهرب من هذا، و تبع البر و ال

 و الوداعة

سيدة شابة اختبرت حياة صعبة  : األحيان من كثير في العالم أنحاء جميع في تتكرر التي القصة هذه مؤخرا سمعت

في العالم فإصبحت اآلن عضوا جديدا في الكنيسة و المسيحيين.لقد أعلنت إيمانها و تعمدت. لقد أحبت دائرتها من 

ثم تصطدم بالواقع، فإذا بها تكتشف أن عددا من الناس في الكنيسة لهم حب  ! الناس التي بدأت تعرف أنهم مختلفين

لقادة.و بعد تجربة قصيرة انسحبت  و تركت الكنيسة و أعلنت أنها لم تكن مسيحية إن كان عميق للمالـ حتى بين ا

المسيحيون هكذا. القولة التي قالتها كما سمعت ذلك كانت " ال يوجد هناك شئ مثل المسيحية.إنها ليست إال تجارة 

 دينية كبيرة"

عود إلى بعد خلق الخير و االمتالك.إنه مشكل قديم و ، فإن حب المال هو مشكل قديم.إنه يكما رأينا في الدرس السابق

عميق في قلوب الناس،بحيث ال يذهب بسهولة.هذا الدرس سوف يعلمنا أنه حتى في الكنيسة األولى القديمة مع يسوع 

 و تالميذه، كان هناك مشكل مع حب المال.إنه ال يجب أن نتفاجأ من أننا ال زلنا نتصارع ضد الجشع اليوم.

 يهوذاحالة 

 27: 3-5، متى 12: 3-8اقرأ يوحنا 

كان يهوذا قس مساعد رئيسي في الكنيسة األولى التي جمعها يسوع.إنه قد تدرب أفضل تدرب.لقد عمد الناس كما تعلم 

أن يفعل من يسوع.لقد بشر و لقد أُعطي له حتى قوى مميزة من طرف يسوع ليشفي و يطرح أرواح شريرة.و لكن 

 قطعة من الفضة و فقد حياته و نفسه. 30المال أكثر من هللا. لقد باع يسوع بفي قلبه كان يحب 

 هل يجب أن ُيفاجئنا عندما نرى أناسا لهم درجات المسؤولية في الكنيسة يحبون المال؟

 ماذا ستكون نهاية الناس الذين هم هكذا؟

 حالة الحاكم الشاب

 19: 16-22اقرأ متى 

ادقا.لقد كان سؤاله مشروعا.له مال لكنه يفعل ما يبدو له أن صحيح في حياته.في يبدو الشاب الغني روحيا أكثر و ص

 النهاية مضى بعيدا حزينا النه كان له الكثير.فقد حياته من أجل المال

لماذا وضع يسوع هذا الشرط لهذا الرجل الشاب لكي يعطي كل ما له في حين أنه لم يفعل هذا مع أي من تالميذه في 

 ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .........أي وقت مضى؟ 

....... .ماذا يقع لإلنسان الذي يحب المال و يأتي إلى يسوع و الكنيسة و فجأة يكتشف أنه لن يصبح غنيا بقدومه؟ 

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

 األولىحالة المعلمين الكذبة في الكنيسة 



 1: 1-10اقرأ تيطس 

هناك أناس ادعوا أنهم معلمين و كانوا يعلمون فقط من أجل الخصول على  : إن كنيسة العهد الجديد لها نفس المشكل

 المال.لقد كانوا يعلمون لكي ُيدفع لهم المال عند التعليم و ليس من أجل كلمة هللا.

هللا في العهد القديم للقاضي أن يأخد مكافأة.و لكن وفقا لميخا كان ضد قانون  16-19التثنية  : هذا ليس مشكال جديد

فكانوا يحكمون وفقا للذي يدفع أكثر.كانوا يعلمون فإن سبب دمار إسرائيل كان هو وجود معلمين مأجرين. 3: 12-11

 أن هللا قال أي شئ يريد الناس أن يدفعوا من أجله لكي يقولونه.

ساوسة و الوعاظ بالوعظ من اجل 'الربح القبيح' حتى يكون جد واضح و جلي أنهم إنه من المهم جدا أننا ال نتهم الق

  : هكذا.هاته قائمة على بعض خصائص الرجال الذي يبشرون من اجل حبهم للمال

 أنهم عنيدين و جامحين  -1

 يتحدثون دون جدوى و مخادعين -2

 انهم يقلبون بيوتا باكملها -3

 يعلمون االشياء التي ال ينبغي -4

 ........ ........ ........ما الذي يجب فعله عندما نتأكد من تحديد الشخص الذطي يبشر من أجل الربح القبيح ؟ 

 ................................؟ 6 5:تيموثاوس  1ما الشئ اآلخر الذي يجب فعله وفقا ل 

  : الحل

 6: 5-11تيموثاوس  1

....... .تدريب رجال هللا الشباب ) قسيسين،مبشرين،إنجيليين( على إن الحل لمشكل حب المال في قيادة الكنيسة هو

 : من محبة المال.و كمحفز للفرار من محبة المال يقترح بولس النقاط التالية........

 )صناعة المال(........ يجب علينا اإلنفصال عن الناس الذين يعتبرون أن التقوى هي من أجل   -1

) سعيدا باألشياء المادية التي أعطاك هللا( ........  ) العلم،المحبة،طاعة هللا( ........يجب أن نعيش كما لو أن  -2

 العظيمهي المكسب 

 ما الذي ستفعل للحصول على "مكاسب كبيرة" قبل أن تعرف المسيح؟

 لذا،ماذا يقول هذا عن الجهد الذي يجب أن تبذله في السعي نحو التقوى و القناعة؟

لماذا ينبغي أن نسعى نحو التقوى مع القناعة و ليس المال،هل يمكنك العثور عليها في يعطي بولس ثالث أسباب حول 

 المقطع؟

 ألنه ال يمكنك أن تأخذ الغنى األرضي معك -أ

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

 

مية الرجال الذين تم دمارهم بسبب المال كما جاء في الدرس السابق؟ كيف يكون السعي من أجل المال هل يمكنك تس

 مثل وضع قدميك في فخ؟

 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........   -ت

 ما هي بعض الخطايا التي في أساسها هي حب للمال؟



 ........ ........ ........ ........ما األشياء التي يجب على رجل هللا أن يكون فرحا بها؟ 

 ........ و أن ........رجل هللا يجب عليه أن    -3

 ؟11كيف سيبدو عليه لو أن رجل هللا فر و اتبع كما جاء في اآلية 

 المال؟لماذا أو لماذا ال؟ هل ' اهرب من هاته األشياء' تعني أن المسيحي ال يجب أن يعمل لكسب

 هل أنت هارب من حب المال و متبع البر؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المسيح في  يهرب من الش هوة : 13الدرس 

 الهرب من الشهوات الشبابية

ا ِلكُ  يِِّد، ُمْستَ َعدًّ ًسا، نَاِفًعا لِلسَّ َر َأَحٌد نَ ْفَسُه ِمْن هِذِه، َيُكوُن ِإنَاًء لِْلَكرَاَمِة، ُمَقدَّ ا الشَّ فَِإْن َطهَّ َها، َواتْ َبِع اْلربَّ لِّ َعَمل َصاِلٍح. أَمَّ َبابِيَُّة فَاْهُرْب ِمن ْ َهَواُ  الشَّ
الَ   21-22 : 2تيموثاوس  2َم َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن الرَّبَّ ِمْن قَ ْلٍب نَِقيٍّ َواإِلميَاَن َواْلَمَحبََّة َوالسَّ

 

رس سوف نتعلنم كيف ُيساعدنا املسيح على ََتنُّب أكرب مشكلة و خطينة اليت يُواجهها الرجال خطينة الشهوة اجلنسية. لقد تسبنبت هذه  : يف هذا الدن
ا .غري أنه  و اْلطينة يف طالق العديد من الرنجال من زوجاهتم،بَعادهم عن األطفال، عدم تأهيلهم للخدمة و الكرازة يف الكنيسة،و فقد الكثري من الثر 

 ائلته، و إهله.فإننه قد أجنز شيئا عظيما جيلب به الشرف لنفسه، و ع إذا كان الرنجل يستطيع أن حُيبن و يتزونج امرأة واحدة و يظلن وفيناً هلا مدى حياهت 
 : 2: 17-18امأل فراغا  اجُلمل التالية ُمستعمالً عربانيني 

 املو  على ......... يف التجربة لكن املسيح تغلنب على التجربة من خالل......... حنن أيضا. لقد .........جلقد.........املسيح كما 
عب.اآلن، ُمساعدتنا و قونتنا يف التجربة تأيت من هذا ........الصنليب، و هكذا   .......................... : عن خطايا الشن

بابية؟ هوا  الشن  ......... ماذا قال بولس لتيموثاوس أنه ينبغي له أن يفعل حينما يشعر بتجربة حنو الشن
بابية"؟ملاذا يف رأيك مل يُقل بولس " ح هوا  الشبابية" أو " قاِوم الشهوا  الشن  اِرب الشن

   12-14 :  10كورنثوس  1
فَ ْوَق َما َتْسَتِطيُعوَن، َبْل َسَيْجَعُل َمَع  َيَدُعُكْم َُتَرَّبُوَن هلَل أَِمنٌي، الَِّذي الَ ِإًذا َمْن َيُظنُّ أَنَُّه قَاِئٌم، فَ ْليَ ْنظُْر َأْن الَ َيْسُقَط. مَلْ ُتِصْبُكْم ََتْرِبٌَة ِإالَّ َبَشرِيٌَّة. َولِكنَّ ا

َفَذ، لَِتْسَتِطيُعوا أَْن حَتَْتِمُلوا. ِلذِلَك يَا َأِحبَّاِئي اْهرُبُوا ِمْن ِعَباَدِة اأَلوْ   ثَانِ التَّْجرِبَِة أَْيًضا اْلَمن ْ
 ......... .................. ......... ؟  10: 12ما نوع الرجال الذي يسقط وفقا لكورنثوس األوَل 

 ؟ 13ما األشياء الثالثة اليت قاهلا اهلل عن اْلطينة اليت ُتسبنبها الرغبة اجلنسية يف اآلية 
1- ........ ......... ......... ......... 

 ......... .........اهلل أمني، حىت ال يُعطينا  -2

 ......... .........اهلل يُوفنر وسيلة و  -3

 ......... ......... ......... ......... ......... .........كيف أن اْلطينة اجلنسية هي مثل عبادة األوثان؟ 
 المرأة الغريبة في سفر األمثال

ث عن خطر وقوع الرنجل يف امرأة أجنبية. اقرأ جيندا اإلصحاحني اْلامس و السابع.ك ابع يتحدن عدد  مإن سفر األمثال اإلصحاح اْلامس و السن
 األمثلة من هذه األشياء الثالثة مُيكنك العثور عليه يف هذه اإلصحاحا ؟

 الفقرة خطوات الشهوة الجنسية الفقرة نتائج الشهوة

المرأة األجنبية تبدأ التحّدث بكلمات  5: 4على سبيل المثال  العاقبة ُمّرة و مريرة

 رقيقة و ُحلوة
على سبيل 

  3 : 5 : المثال

    

    

    

    

    

    

    

 

ما الذي يريده هللا منّا أن نقوب به مع الّرغبة 

 الجنسية
 الفقرة

على سبيل  امرأة شبابي : الفرح دائما مع مرأة واحدة

 : المثال



18 : 5 

  

  

  

  

  

  

  

  : ثالثة أشياء ُتساعدنا على اهلرب من الشهوة
هوةحينما نُدرُك اْلطوا  اليت تبدو عليها  -1  الشن

هوة -2  حينما نُدرك ما هي نتائج الشن

 حينما نعرف ما يُريده  اهلل مننا أن نفعله مع رغباتنا اجلنسية. -3

  : ُمناقشة
هوة اجلنسية و ما الذي كلنفتهم به هذه اْلطنية؟ س عن رجال استسلموا للشن قدن

ُ
 هل مُيكنك التفكري يف بعض األمثلة من الكتاب امل

 المرجع الشخصية الُكلفة أو الثّمن

 14-16قضاة  ......... 

 11-12صموئيل  2 ......... 

 11: 4ملوك أول  ......... 
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 المسيح في  ُيعاني بسرور : 14الدرس 

 ُمبتهجين من بعد.افرحوا اآلن، حتى تكونوا 

 4: 13بطرس  1 َبْل َكَما اْشتَ رَْكُتْم يف آاَلِم اْلَمِسيِح، افْ َرُحوا ِلَكْي تَ ْفَرُحوا يف اْسِتْعاَلِن ََمِْدِه أَْيًضا ُمْبَتِهِجنَي." "

 

ُس نتجننب األمل.إننا غالبا ما ن إنن رغبتنا الطبيعينة هي َتننب أي معاناة. إنننا ال نريد أن نكون غري مرتاحني.إننا نُنظنم حياتنا لكي تخُذ قرارا  تتأسن
لقيام ا على فكرة واحدة ، " هل هذا القرار سوف يُيسبنب يل األمل؟" .إنن جزء كبري من العامل يعتقد أن األمل، العاناة، أو اإلضطهاد هو نتيجة

ى ب " الكارما "بشئ سيءن و شرنير.إننه إله اآلهلة الذي يدينهم على ما فعلوه من أشياء خاطئة.يف 'شئ خاطئ يأيت إليك  :  آسيا ، هذا ُيسمن
رورة ضألننك بالضنرورة ُقمت بشئ خاطئ'.إنن هذا هو ما اعتقد به أصدقاء أيوب عن األمل الذي كان ميرُّ به أيوب. لقد قالوا " أيوب، إننك بال

رن ألنن اهلل يبتليك باألمل".لقد كانوا خاطئني.بل إنن حىتن بعض رين املسيحينني يقولون أنن املسيحينني ينبغي قنمت بالشن بشن
ُ

ة  امل أن يكونوا دائما يف صحن
 جيندة و أغنياء.

يضا نبحث عن أعندما يأيت إلينا األمل، فإنن ردن فعلنا الطنبيعين هو اإلحساس بالضيق، الغضب، و التعاسة. إنننا نبحث عن الناس إللقاء اللنوم.إننا 
يف نفسنا اجلسدينة حنن على استعداد أن نقوم بأين شئ للوصول إَل مكان خايل من األمل.جزء كبري من العامل يقوم حلول لكي خنرج من أملنا.إنه 

وا حظهم لألحسن.  بتأدية طقوس و أضحيا  خمتلفة لكي يغرين

اره عن يريدنا أن نتعلنم طُرقه و أفكو لكن املسيحين لديه أب مساوين و لديه مسيح حين يعيش داخله. إن اهلل له عدة أهداف من املعاناة.إننه 
عاناة.

ُ
عاناة و تعلنم الفرح يف امل

ُ
 املعاناة. إن هذه الدروس سُتساعدك على فهم امل

 رجل األوجاع : المسيح

عاناة هو رؤية كيف فِهم املسيح املعاناة.
ُ

 منُذ أن يعيش املسيح فينا، فإنن مفتاح فهم امل

 رجل األوجاه،خمترب احلزنأنه سيكون؟  3ي نوع من الرنجال تقول  اآلية تصف اجمليئ األول للمسيح. أ 53إشعياء 

 ماذا كانت نتيجة معاناة املسيح وفقا لآليا  التالية؟

 53: 5إشعياء   شفانا

 53: 11إشعياء  .......................

 20: 28متى  .......................

 2: 9عبرانيين  .......................

 1: 20-21كولوسي  .......................

 2: 14-15كولوسي   .......................

   
  

 يحمل صليبه : المسيح في  

 .......................؟  8: 34ما الذي قال يسوع أن الشخص سيحتاج ليفعل لكي يتبعه وفقا لمرقس 

....................... ؟  15: 19-20لماذا أُناس هذا العالم يكرهوننا و ُيبغضوننا وفقا ليوحنا 

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



 ؟ 21: 12-18ما االشياء التي ينبغي للمسيحّي أن يتوّقع أن تحدث له ألجل المسيح وفقا للوقا 

1-   

2-   

3-   

------------؟ 3: 12  الموعودة للعيش حياة صالحة و تقّية في المسيح وفقا لتيموثاوس الثانية ما هي النتيجة  الُمؤّقتة

- 

ما ينبغي أن يكون رّد فعل المسيحي حول اإلضطهادات و الِمحن النارية من أجل اسم المسيح وفقا لبطرس األولى 

 -------؟  4: 13-12

 يستطيع الفرح في الِمحن و التجارب. ما هي؟ هناك سببين مذكورين في هذه اآليات عن أن المسيحيّ 

1-  ........... ....................... ....................... ....................... 

2- ....................... ....................... ....................... 

األبناء.الكتاب المقدس يخبرنا أنه ستكون هناك نتيجتين الخالص للعديد من  : كانت للمسيح نتيجة عظيمة بسبب معاناته

  : رئيسيتين لمعاناتنا من أجل المسيح

 12: 24-26يوحنا  .......................

 1: 2-4يعقوب  .......................

  
 بولس يفرح في معاناته : مثال

 1: 24-29اقرأ كولوسي 

 .......................؟  24ما الذي جعل بولس يفرح في معاناته وفقا لآلية 

 ....................... ....................... ؟28ما األنشطة التي تسّببت لبولس أن يتألّم وفقا لآلية 

 ....................... .............................................. ؟  29ما الذي جعل بولس قادرا على عمله الّصعب وفقا لآلية 

....................... ....................... .......................  28ماذا كان هدف بولس النهائي من المعاناة وفقا لآلية 

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

 ...................... ....................... ........................هل يمكن التفكير في أشياء جّيدة أخرى تأتي من خالل المعاناة؟ 

-----------نعم  : هل قّررت؟ أ ينبغي لتابع المسيح أن يتوّقع حياة غير مؤلمة؟أجب عن األسئلة التالية في القسم أدناه و ُردّ 

 ------------أو ال  --

 عاني في خدمتنا للرب؟ يسوع المسيحمن الذي يمكن لنا أن نثق فيه لُيقّوينا عندما ن

  : مناقشة

 كيف يجب أن نستجيب للمعاناة من أجل الخدمة التبشيرية؟

 

 



 المسيح في  ال يخاف : 15الدرس 

 ال خوف في المحّبة

 

  4: 17-18يوحنا  1

يِن، ألَنَُّه َكَما ُهَو يف هَذا اْلَعاملَِ  َلِت اْلَمَحبَُّة ِفيَنا: أَْن َيُكوَن لََنا ثَِقٌة يف يَ ْوِم الدِّ ا. الَ َخْوَف يف اْلَمَحبَِّة، َبِل اْلَمَحبَُّة اْلَكاِمَلُة ، هَكَذا حَنُْن أَْيضً ِِبَذا َتَكمَّ
ْل يف اْلَمَحبَِّة. َتْطرَُح اْْلَْوَف ِإََل َخارٍِج أَلنَّ اْلَْ  ا َمْن َخاَف فَ َلْم يَ َتَكمَّ  ْوَف َلُه َعَذاٌب. َوأَمَّ

رن  دعا يسوع تالميذه ب " القطيع الصغري" و علنمهم كيف يتبعون الرناعي و ال خيافوا. لقد عاش مثل اهلل وسط النناس و كإنسان كامل مل خيشَ  أبداً الشن
 ا اإلله هو يعيش فيك.الذي سعى النناس القيام به له.إنن مثل هذ

ا هذه هي الوصينة األكثر ترديدا و تكرارا من كلن كلمة اهلل.إنن اهلل ال يريد ألبنائه أن خيافوا من ال دون أو من املستقبل أو ع" ال ختف ألين أنا معك " رمبن
ا من سفر التكوين إَل سفر الرنؤيا، هذا ا ! من املو  أو أي شئ ز فقط على فقرة معيننة. بدال من ذلألن هذا املوضوع هو منتشر جدن رس ال يركن ك، لدن

رس يساعدك على دراسة و اختبار العديد من الوصايا املتعلنقة ب " ال ختف" من كلن الكتاب املقدس.احبث يف كلن فقرة، أجب ع  نفإن هذا الدن
 ! باك السماوين ال يريدك أن ختافالسؤال التفسريي، و ضع تعليقك اْلاصن بك. يف هناية الدرس، فإننك ال تنَس أبداً أن أ

 : بعد قراءة ما يقوله الكتاب املقدس حول اْلوف، ناقش األسئلة التالية مع ُمعلنمك

  كم تتصارع مع اْلوف؟ 10إَل  1على درجة من ، 

 هل ختاف أقلن ُما كنت متعود عليه؟ 

 هل تعلنمت أن تتصرنف و تعمل حىت ولو كنت خائفا من ذلك؟ 

  اليت ميكن أن تُغرين تفكريك لكي ُيصبح أقل خوفا؟ما هي بعض الطرق 

 

 الفقرة الّسؤال التفسيريّ  اإلجابة التطبيق

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

....................... 
 15: 1تكوين  .كيف وصف هللا نفسه إلبراهيم؟

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

....................... 
ما الذي من شأنه أن يساعد 

 .هاجر لكي ال تخاف؟
  21: 17تكوين 

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

....................... 
ما الذي من شأنه أن يساعد 

 .إسحق لكي ال يخاف؟
 26: 24تكوين 

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

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

ما الذي من شأنه أن يساعد 
إسرائيل لكي ال يخاف في 

 البّرية؟
  20: 20خروج 

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

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

ما الذي من شأنه أن يساعد 
إسرائيل لكي ال يخاف قبل 

 الذهاب إلى المعركة؟
  1: 21تثنية 

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

....................... 
من الذي حارب إلى جانب 

 إسرائيل؟
  31: 6تثنية 

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

....................... 
  8: 1يشوع  .لماذا لم يكن يشوع يخاف؟



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

....................... 
ماذا سيقول قائد عظيم حول 

 الخوف؟
  10: 25يشوع 

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

....................... 
جب يكيف أثبت هللا إلسرائيل أنه 

 .عليهم أن يثقوا به؟
  6: 8-10القضاة 

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

....................... 
ماذا قال هللا إلسرائيل بعد أن 

 قاموا بالّشر؟
-25صموئيل  1

20 :12  

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

....................... 
ما الذي ساعد خادم اليشع على 

 أن ال يخاف؟
-17ملوك  2

15 :6 

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

....................... 
ما الذي تسّبب لداود في أن ال 

 يخاف؟
 27: 3-4مزامير 

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

....................... 
إلى أي مدى ينبغي لنا أن ال 

 نخاف؟
 46: 2مزامير 

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

....................... 
حينما ارتكب الناس األشرار 
 الشّر، لماذا لم يخف خدام هللا؟

 35 : 4إشعياء 

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

....................... 
ما كان أساس وصية هللا 

 إلسرائيل " ال تخف"
 43: 1إشعياء 

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

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

هل هناك أي إله إلى جانب إلهنا 
يمتلك القوة و السلطة  خارج 

 سلطته؟
 44: 8إشعياء 

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

....................... 
ماذا سيفعل الشخص الذي يثق 

 في هللا بدال من الخوف؟
 2: 21يوئيل 

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

....................... 
  العهد الجديد

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

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

 بماذا كان خائف يوسف خائف 

لماذا ال يجب أن يكون                 و 1: 20متى 
 خائف؟

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

....................... 
لماذا ال يجب علينا أن نخاف 

 .الشيطان أو الناس؟
 10: 28متى 

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

....................... 
ما الذي سيتسّبب في عدم خوف 

 هاته النساء؟
 28: 5متى 

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

....................... 
لماذا ال ينبغي ان  تكون مريم 

 خائفة؟
 1: 30لوقا 

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

....................... 
لماذا ال يجب على الّرعاة أن 

 يخافوا؟
 2: 10لوقا 

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

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

ما كانت المناسبة التي أمر يسوع 
فيها يعقوب و يوحنا لكي ال 

 يخافا؟
 5: 10لوقا 

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

....................... 
لماذا ال ينبغي لشعب هللا أن 

 يخاف؟
 12: 7لوقا 

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

....................... 
لماذا ال ينبغي لقطيع هللا أن 

 يخاف؟
 12: 32لوقا 

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

....................... 
  12: 15يوحنا  من الذي ينبغي له أن ال يخاف؟

 ..................... 
ما نوع الّروح الذي ال يمتلكه 

 المسيحّي؟
  8: 15رومية 

 ....................... 
ما نوع الّروح الذي نمتلكه نحن 

 .كمسيحّيين؟
  1: 7تيموثاوس  2

  ....................... لماذا يجب أن نخاف من كل ما    13: 6عبرانيين 



 .يفعله الناس لنا. .......................

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

....................... 
 4: 18يوحنا  1 ما الذي يطرح الخوف؟

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

....................... 
 ما الذي يفعله الخوف بنا؟

 
 4: 18يوحنا  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المسيح فّي ُمجتهد : 16الدرس 

 حارنين يف الروح

  1: 36-38مرقس 

ا َوَجُدوُه قَاُلوا َلُه: فَ َتِبَعُه مِسَْعاُن َوالَِّذيَن َمَعُه. ُهَناَك أَْيًضا، أَلينِّ هِلَذا َرى اْلُمَجاِوَرِة أَلْكرَِز لَِنْذَهْب ِإََل اْلقُ »فَ َقاَل هَلُْم: «. ِإنَّ اجلَِْميَع َيْطُلُبوَنكَ »َوَلمَّ
 «.َخَرْجتُ 

 
ى بني الناس على األرض.لقد كان يعرف ملاذا جاء على األرض لكي خيدم الناس ال لكي  : كان يسوع َُمتهدا بشكل ال يُقارن حينما كان يتمشن

ة. لقد كا  همن
ُ

م قواه العقلية و اجلسدية هلذا اإلصرار بدون كلل وال توقنف.لقد كان قائدا.لقد عمل بدون إشراف على امل ائما واثقا من دخيدموه.لقد قدن
.لقد عاش حياة ُمنتصرة و نشيطة . لقد كان يسوع َُمتهداَ ملقاو  قط و فشل مة التجربة و طاعة اآلب حيثما سأنن اآلب سيقوده للتغلنب على العدون

 أبونا آدم.
إهناء األعمال  ماآلن هذا املسيح هو فينا، إنه يريدنا أن نتخلنص من كل كسٍل و نتعلنم العمل اجلادن. إنه يريدنا أن نتخلنص من عدم املسؤولية و نتعلن 

لس املسيحينني نقول لآلخرين عن حمبة اهلل العظيمة هلم يف املسيح.لقد علنم بو اليت نبدأها.إنه يريدنا أن نستيقظ كل صباح بإثارة و خطنة لكي نعيش ل
َر ُمَتَكاِسِلنَي يف االْجِتَهاِد، َحارِّيَن يف الرُّوِح، َعاِبِديَن الرَّبَّ ) رومية  اجلدد أنه ينبغي هلم أن يعيشوا لإلجنيل "  ( 12: 11َغي ْ

رس يُلقي بنظرة حول الفرق بني ا رس لكي تضع اليوم خمطنطاً إنن هذا الدن مجتهد و اإلنسان الكسول يف سفر األمثال. استعمل هذا الدن
ُ

إلنسان امل
 ! لكي تكون َُمتهداً من ناحية الزنمن و مجيع املوارد األخرى اليت أعطاها لك اهلل

جتهد ما جاء يف املثل. ُث اشر هو قراءة املثل العربي يف العمود األوسط. ُُثن حماولة ملء الفراغ ِبكيف ناقضت عا 1 # اْلطوة
ُ

ح ما دة اإلنسان امل
 العادة اليت يتنصف ِبا اإلنسان الكسول وفقا لنفس املثل.

 
 
 

 
 

 

 عادات اإلنسان الُمجتهد المثل  عادات اإلنسان الكسول

 
 

، اَْلَباُب َيُدوُر َعَلى َصائِرِهِ  26: 14أمثال 
 َواْلَكْساَلُن َعَلى ِفرَاِشِه.

 ................اإلنسان المجتهد 

 باكرا في الصباح و يذهب للعمل

 
 

  6: 6-7أمثال 

لْ   ِاْذَهْب ِإََل النَّْمَلِة أَي َُّها اْلَكْساَلُن. تََأمَّ
 طُُرقَ َها وَُكْن َحِكيًما.

 َسلٌِّط،الَّيِت لَْيَس هَلَا قَائٌِد أَْو َعرِيٌف أَْو ُمتَ  ٧
 

اإلنسان المجتهد ال يحتاج إلى من 

حافزه للعمل  ....................

 .يأتي منه من داخله

 

  8:6أمثال 

ْيِف َطَعاَمَها، َوََتَْمُع يف   َوتُِعدُّ يف الصَّ
 احلََْصاِد أُْكَلَها.

َهُض ِإََل َمىَت تَ َناُم أَي َُّها اْلَكْساَلُن؟ َمىَت ت َ  ٩ ن ْ
 ِمْن نَ ْوِمَك؟

اإلنسان المجتهد يُخطّط سنة 

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



ْلَيَدْيِن قَِليُل نَ ْوٍم بَ ْعُد قَِليُل نُ َعاٍس، َوَطيُّ ا ٠١
 قَِليالً لِلرُُّقوِد،

 فَ َيْأيت فَ ْقُرَك َكَساٍع َوَعَوُزَك َكَغاٍز. ٠٠
 

 
 

 َطرِيُق اْلَكْساَلِن َكِسَياجٍ  . 15: 19أمثال 
َهٌج.  ِمْن َشْوٍك، َوَطرِيُق اْلُمْسَتِقيِمنَي َمن ْ

اإلنسان المجتهد يفّكر و يتحّدث 

و يصنع . .........باستمرار عن 

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

 
 

نَ ْفُس اْلَكْساَلِن َتْشَتِهي  . 13: 4أمثال 
 ْسَمُن.تَ  َوالَ َشْيَء هَلَا، َونَ ْفُس اْلُمْجَتِهِدينَ 

و ز.............اإلنسان المجتهد 

 يعمل على أهدافه و ُخططه

 
 

 اَْلَكْساَلُن خُيِْفي َيَدُه يف  . 26; 15أمثال 
 ِمِه.الصَّْحَفِة، َوَيُشقُّ َعَلْيِه أَْن يَ ُردََّها ِإََل فَ 

 

 ..................اإلنسان المجتهد 

 عن عمل شاقّ 

 
 

الرََّخاَوُة الَ مَتِْسُك  . 12: 27أمثال 
ا ثَ ْرَوُة اإِلْنَساِن اْلَكرميَُة َفِهَي  َصْيًدا، أَمَّ

 االْجِتَهاُد.

اإلنسان المجتهد يرّكز على الُمهّمة 

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

 
. 

 

 اأَلَسدُ »قَاَل اْلَكْساَلُن:  22: 13أمثال 
َوارِِع!  ..«يف اْْلَارِِج، فَأُقْ َتُل يف الشَّ

اإلنسان المجتهد ال ينتظر الوقت 

قبل " على ما يُرام " لكي يكون 

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

 
 

اأَلَسُد »قَاَل اْلَكْساَلُن: 26: 13أمثال 
َوارِِع! ْبُل يف الشَّ   . .«يف الطَّرِيِق، الشِّ

اإلنسان المجتهد يبحث دائما عن 

لكّل مشكل و ............

 .في كّل موقف صعب...............

 
 

اَْلَكْساَلُن الَ حَيُْرُث  . 20: 4أمثال 
َتاِء، فَ َيْستَ ْعِطي يف احلَْصَ  اِد َوالَ ِبَسَبِب الشِّ

 يُ ْعَطى.

اإلنسان المجتهد هو على استعداد 

على المدى القصير  ..............

حتّى يتمّكن من التمتّع و الفرح 

 بالُمكافآت على المدى الطّويل

 

   24: 30-34أمثال 

َعبَ ْرُ  حِبَْقِل اْلَكْساَلِن َوِبَكْرِم الرَُّجِل 
 النَّاِقِص اْلَفْهِم،

ْد فَِإَذا ُهَو َقْد َعاَلُه ُكلَُّه اْلَقرِيُص، َوقَ  ١٠
َغطَّى اْلَعْوَسُج َوْجَهُه، َوِجَداُر ِحَجاَرتِِه 

 انْ َهَدَم.

ْهُت قَ ْلِب. رَأَْيُت َوقَ  ١٣ ِبْلُت ُُثَّ َنَظْرُ  َوَوجَّ
 تَ ْعِليًما:

ْلَيَدْيِن نَ ْوٌم قَِليٌل بَ ْعُد نُ َعاٌس قَِليٌل، َوَطيُّ ا ١١
 قَِليالً لِلرُُّقوِد،

اٍء َوَعَوُزَك َكَغاٍز. ١٣  فَ َيْأيت فَ ْقُرَك َكَعدَّ
 

اإلنسان الُمجتهد يحتفظ بالمعيشة 

و المنطقة  ............................

 العمليّة

 
 اَْلَكْساَلُن خُيِْفي َيَدُه يف  19: 24أمثال 

 الصَّْحَفِة، َوأَْيًضا ِإََل َفِمِه الَ يَ ُردَُّها.

اإلنسان المجتهد هو دائما نشط، ال 

الوقت أبداً وال .................

 .الموارد

 
 يَُد اْلُمْجَتِهِديَن َتُسوُد، . 12: 24أمثال 

ا الرَّْخَوُة فَ َتُكوُن حَتَْت اجْلِْزيَِة.  أَمَّ

اإلنسان المجتهد يعرف كيف يُحفّز 

معه من  ................... و ينظّم

 أجل مهّمة مشتركة



 
 

اَْلَكْساَلُن أَْوفَ ُر ِحْكَمًة  . 26: 16أمثال 
َعِة  ب ْ يَنْ نَ ْفِسِه ِمَن السَّ  ْلُمِجيِبنَي بَِعْقل.ايف َعي ْ

من  ..............اإلنسان المجتهد 

 اآلخرين

 
 

، َشْهَوُة اْلَكْساَلِن تَ ْقتُ ُلهُ  . 21: 25أمثال 
ْغَل.  أَلنَّ َيَدْيِه تَْأبَ َياِن الشُّ

 اإلنسان المجتهد سيكون
في عمله و سوف  ................

 .يزدهر

 

 : مناقشة

األمثلة من الكتاب المقدس عن الّناس الُمجتهدين؟ هل يمكنك التفكير في بعض األمثلة هل يمكنك التفكير في بعض 

 الكتابية عن الناس الكسولين؟

 ماذا عنك إذن؟ ما هي المجاالت الثالثة األولى في حياتك التي تحتاج أن تكون ُمجتهداً فيها؟

1-   

2-   

3-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دق : 17الدرس   المسيح الذي في  يتكل م بالحق  و الص 

 يحلُف للّضرر

 ِة،َعَلى َرَجاِء احْلََياِة األَبَِديَِّة، الَّيِت َوَعَد ِِبَا اهللُ اْلُمنَ زَُّه َعِن اْلَكِذِب، قَ ْبَل اأَلْزِمَنِة اأَلزَلِيَّ   1: 2تيطس 

.اهلل هو دائما أمني و صادق و ميكن اإلعتماد بب يف أنن اهلل ال ميكن أن يكذب هو أنه صادق و حقن رس األول أن السن ليه و ع لقد تعلنمنا يف الدن
ث إلينا مباشرة كإنسان لصديقه  ُتنخذة جسدا للتحدن

يوحنا  )الوثوق به يف كل شئ قاله لنا.رسالته األكثر وضوحا لنا هي عندما أرسل  كلمته امل
(.إننه مل يقم بوعوٍد  لِيكسرها.إن  1: 4( . يسوع هو اهلل و كل شئ قاله هو حق.إنه هو هو األمس، و اليوم، و إَل األبد ) رؤيا 1: 14

بب يف أنين أعرف أن يل حياة ابدية هو أنه وعد ِبا كل .إنن السن بب يف أنه ميكننا الوثوق فيه و اتنباعه هو أننه مل و ال يتغرين لذين آمنوا به يف  ا السن
 كلمته.

.وا ثاً باحلقن عور بالعار حول أكاذيِب و هو حُيونلين إَل أن ُأصبح و أكون ُمتحدِّ دة من الطنرق حاآلن أنا لدين املسيح يعيش يفن و يتسبنُب يل بالشن
رس سُيساعدك علاليت يعرف ِبا أصدقاؤنا،عائلتنا، و كل العامل أنن لدينا املسيح يعيش فينا هو أن نتعلنم قول احل ى اقتالع عادا  قن دائما.هذا الدن

لت فينا يف ماضينا و يُعلنمنا قول احلقن و احلفاظ على وعودنا.  الكذب اليت تشكن

 

 الّصراع بين الكّذاب القديم و اإلنسان الّصادق

  ؟  3: 4ما هو الفرق بني اهلل و كل الناس وفقا لرومية.............. ........................ ....................... ......... 
  اب وفقا ليوحنا  .......................؟  8: 44من هو أول كذن

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

  ماذا تعلنمنا من أبينا؟....................... 

  

  ابني وفقا لرؤيا ما هي هناية كل الك  ....................... ؟ 8 21:ذن

  

  

 عادات اإلنسان الجديد المخلوق في المسيح يسوع 

  

 ابني يف طريقنا إَل حبرية النار.اآلن لقد متن غسلنا و مل نُعد ُملزمني باهلالك بل الننعمة و اجمل د.إننه قد متن إنننا مجيعا قد تعوندنا أن نكون كذن
املسيح. لدينا اآلن روح جديد يعيش فينا. و لكن ال يزال لدينا عادا  اإلنسان القدمي الذي كان ُمتعوِّداً على الكذب. اآليا  تطهرينا بدم 

رنا بكيفية قول احلقن و الصندق يف مجيع األوقا   التالية سُتذكن

  

   يسوع أي ما يكونه يسوع و ما يريده منا أن  عادا  املسيحين الذي يثبت املسيح فيه.إننه الوصف لُكلن  كينونة 15يصف املزمور
نكونه.هناك حوايل عشرة عادا   مذكورة يف هذا اإلصحاح.نصف هاته العادا  هلا عالقة مه ما يقوله هذا الرنجل.هل ميكنك العثور على 

 اْلمس عادا  الفمية اليت طونرها و ضعها هذا الرنجل؟



 مزمور لداود 15المزمور 

، َمْن يَ نْ  ٠  زُِل يف َمْسَكِنَك؟يَا َربُّ
 َمْن َيْسُكُن يف َجَبِل ُقْدِسَك؟ 

٣  ، اِلُك بِاْلَكَماِل، َواْلَعاِمُل احلَْقَّ  السَّ
 َواْلُمَتَكلُِّم بِالصِّْدِق يف قَ ْلِبِه.

 الَِّذي الَ َيِشي بِِلَسانِِه،  ١
 َوالَ َيْصَنُع َشرًّا ِبَصاِحِبِه،

 َوالَ حَيِْمُل تَ ْعِيريًا َعَلى َقرِيِبِه. 

نَ ْيِه، ٣  َوالرَِّذيُل حُمْتَ َقٌر يف َعي ْ
 .  َوُيْكرُِم َخائِِفي الرَّبِّ

 حَيِْلُف لِلضََّرِر َواَل يُ َغي ُِّر.

ُتُه الَ يُ ْعِطيَها بِالرِّبَا،  ٥  ِفضَّ
 َوالَ يَْأُخُذ الرِّْشَوَة َعَلى اْلرَبِيِء.

ْهِر.   الَِّذي َيْصَنُع هَذا الَ يَ تَ َزْعزَُع ِإََل الدَّ

 
 ....................... ....................... .......................إننه 2اآلية  .1

 ....................... .......................أين يتمن تطوير الكذب يف البداية؟ 
ل  ....................... ....................... .......................  : ؟ مثالعادة يف قلبكما هي بعض األكاذيب اليت تتشكن

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

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

 ّ .......................  : مثالدقة المقابلة التي نحن بحاجة إلى التحدث بها إلى أنفسنا؟ ما هي األفكار الصا

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

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

 ....................... ....................... ....................... .......................   3اآلية  .2

 

 لماذا هو ُمخالف لطبيعة هللا فينا أن نتحّدث بسوء عن اآلخرين وراء ظهورهم؟

 ....................... ....................... ....................... .......................3اآلية  .3

 

 لماذا هو هو سّيئ اإلستماع إلى الّنميمة مثلما هو سّيئ التحّدث بها؟

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

يتحّدث فقط بسوء عن اآلخرين.بل أيضا قد استبدل الكالم الّسيئ بالكالم الصالح و  الحظ أن هذا الّرجل لم

الجّيد و قد أكرم الّناس الصالحين بلسانه.من هم بعض الناس الصالحين الذين تعرفهم و كيف يمكنك تطبيق 

 تكريمهم بكلماتك؟

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

 5: 12لماذا ال يحتاج المسيحّي ألن يحلف أو يعد وفقا ليعقوب 

 ...................................................................................................................؟

يُت أَْفَضُل ِمَن اْلِغََن الْ  " 22: 1األمثال  َهِب."اَلصِّ احِلَُة أَْفَضُل ِمَن اْلِفضَِّة َوالذَّ ْعَمُة الصَّ  َعِظيِم، َوالن ِّ



 ....................... .......................كم تبيع مُسعة جيندة؟ 
 : ماذا سيفعل اإلنسان الصاحل يف املواقف التالية

 لقد أدرك الحقا أننه مل يقم باملبلغ الكايف بسبب  $ 100مببلغ  سامي يقود شاحنة تسليم لقمة العيش.لقد اتنفق مع زبون أن يأخذ محولة.
 السعر املرتفع للغاز.ماذا ينبغي له أن يفعل ؟

 ....................... ....................... ....................... .......................  : اإلجابة
  للعب كرة القدم يف عطلة هناية األسبوع.عندما أتى مطلع هناية األسبوع وجد نفسه جدن متعب سامي وعد ابناءه بأنه سيأخذهم إَل احلديقة

.......................  : بسبب عمل طويل األسبوع بأكمله و أنه يفضنل الراحة يف املنزل.ما الذي ينبغي لسامي أن يفعل؟ اإلجابة

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

 
ا سامي يشعر بالتعب حقا و أن لديه فقط بضع دوالرا  يف جيبه، و لكن لديه عائلة و الناس و الزبناء الذين يعرفونه يعرفون أنه رجل  رمبن

ملزيد من النجاح ايقول الصدق.أبناءه سيقلدونه و يتعلمون قول احلق و الصراحة.كما أن زبناءه سينشرون مسعته اجليدة لآلخرين و يعطونه 
 يف العمل. سامي هو رجل غينن و سعيد

 
  : مناقشة

 و اليت تودن اإلشتغال عليه؟ 15ما هو الشئ اهلام من األشياء اْلمس املذكورة يف املزمور 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 المسيح الذي فّي يخضع للّسلطة : 18الدرس 
 لَِتُكْن الَ ِإرَاَديت َبْل ِإرَاَدُتكَ 

ر ما قاله هلا "لقد سقطت   حوناء من جننة عدن و من نعمة اهلل بسبب الشيطان الذي وعدها بأهنا لن ختضع بعد هلل إن أكلت من فاكهة الشجرة.تذكن
َفِتُح أَْعيُ ُنُكَما َوَتكُ »فَ َقاَلِت احْلَيَُّة لِْلَمْرأَِة:  ") تكوين ونَاِن َكاهللِ َلْن مَتُوتَا! بِل اهللُ َعامِلٌ أَنَُّه يَ ْوَم تَْأُكاَلِن ِمْنُه تَ ن ْ رَّ َر َوالشَّ ( .إن طبيعة  3: 4-5 َعارِفَ نْيِ اْْلَي ْ

لطة، حىت سلطة اهلل.  سقوط اجلنس البشري يف اْلطيئة  كانت يف أنه مل نُرد اْلضوع إَل السن

 خيضع ألي أحد آخر,حىت اهلل . إنإذن  ففي العائال ،احلكوما ،و الكنائس، فإنن أكثر مشكل مشرتك يأيت من  هذه الرغبة لكل شخص أن ال 
على  وسلطة اهلل و السلطة اليت يضعها فوق رؤوسنا هو محايتنا ، لكن حنن غالبا ما نقوم برفضها.يسوع، مع ذلك، كان خاضعا للسلطا  يف السماء 

ر  و يشرح لك أوال كيف علنمنا يسوع أ رس هو سُيفسِّ عطاة.األرض، و هكذا ترك لنا َّنطا لنتنبعه.إن هذا الدن
ُ

 ن خنضع هلل و سلطا  اهلل امل

 

 يسوع يخضع للسلطات

همن أن تنتبه إَل أن يسوع قد خضع للمستويان معا للسلطة حىت يكون هناك  هناك مستويان اثنان للسلطة
ُ

.املستوى األول هو السلطة العليا.إنه من امل
لطا .صراع.امأل الفراغا  يف اجلدول أسفله.اكتب مجلة قصرية قرب كل آية تصف ف  يها كيف خضع يسوع للسن

 

 

 مستويات السلطة Passage كيف خضع يسوع؟

 السلطة اإللهية : 1المستوى  4: 34يوحنا  .................................................

  5: 30يوحنا  .................................................

  22: 42لوقا  .................................................

  2: 8فيلبي  .................................................

 السلطة العائلية : 2المستوى  2: 42-52لوقا  .................................................

 الصراع 12: 46-50متى  .................................................

 السلطة المدنية : 2المستوى  22: 15-22متى  .................................................

 الصراع 15: 1-9متى  .................................................

 

 يجب أن نخضع للسلطات

م لنا املسيح مثاال، لذلك فنحن نرى كيف جيب أن خنضع للسلطا .امأل اجلدول التايل. اكتب مجلة قصرية بقرب كل آية تصف فيها كيف  كما قدن
لطا .  جيب علينا أن خنضع للسن

 مستويات السلطة الفقرة كيف ينبغي لنا أن نخضع؟

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

... 

 السلطة اإللهية : 1المستوى   1: 16-17كولوسي 

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

... 
 السلطة العائلية  : 2المستوى  6: 1أفسس 



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

... 
  5: 22-30أفسس 

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

... 
 الصراع 5: 31أفسس 

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

... 
 الصراع 19: 29متى 

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

... 
 السلطة المدنية : 2المستوى  13: 1-7رومية 

 الصراع 4: 18-20أعمال  .......................................

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

... 
 سلطة الكنيسة : 2المستوى  1: 19-23أفسس 

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

... 
   7*17 13: عبرانيين

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

... 
  5: 5بطرس  1

 

 

 : الحظ شيئني حول اجلدول أعاله

 ..........كل السلطة هي نابعة من  .1

ليست هناك سلطة بشرية فوق سلطة بشرية أخرى.على سبيل املثال ، الكنيسة ليست سلطة فوق املنزل و العائلة ، و الدولة ليست سلطة 
 فوق الكنيسة.

 اْلاص ..........كل سلطة هلا  .2

 هي فوق املسائل املدنية و ليس هلا احلق يف تشريع اإلميان أو تربيةالكنيسة هي فوق األمور الروحية و ليس هلا احلق لشن حرب.الدولة 
 األبناء.األزواج و الوالدْين هم فوق الشؤون العائلية و ليس هلم احلق حلكم الكنيسة.

السلطة اإللهية

ةالسلطة العائلي

الزوج

الوالدين

سلطة الدولة 

ةالسلطة الكنسي



 كنيسة حملنية  : يف حياته..........كل إنسان له سلطة .3

 رأس الكنيسةيسوع مل لكن خيضع للكنيسة احمللنية ألنه هو من أسس الكنيسة وهو 
  : مناقشة

 ما هي الناحية اليت حتتاج العمل عليها حول اْلضوع أكثر؟
 ناقش بعض األحداث اليت رمبا مل تكن ُمتفقا فيها مع السلطا  ، العائلية،احلكومية، و الكنيسة. كيف أَمكنَك التعامل معها؟

رس؟  كيف تعتقد أنه جيب أن تتعامل معها اآلن  بعد أنت درست هذا الدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : المسيح فيا يغلب التجربة 91الدرس 

" مل تصبكم َتربة اال بشرية و لكن اهلل امني الذي ال يدعكم َتربون فوق ما  01: 01كورنثوس األوَل  وسيلة للهروب من التجربة
 تستطيعون بل سيجعل مع التجربة ايضا املنفذ لتستطيعوا ان حتتملوا"

بالشر. يف بعض األحيان العامة و صاخبة و يف أحيان أخرى تكون خاصة و هادئة. ومع ذلك، فإنه جزء ثابت من كل البشر هم َمربون 
يت لالذين يعيشون احلياة املسيحية يف العامل الساقط. مع املسيح فينا، نستطيع التغلب على التجربة. هذه القدرة على هزمية قبضة الشيطان ا

 سعادة ثابتة و أيضا هي شهادة لعامل ساقط ال يزال يعمل حتت عبودية اْلطيئة.يف حياتنا هي حتررنا و متنحنا 
 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

التغلب على هذه التجربة يف  كيف جيربنا الشيطان و كيف ميكننايف حياتنا اليومية حياة و َّنشي يف النصر. و هذا الدرس سيكشف  
 املسيح.

 إقرؤوا معا:
 7-0: 1تكوين 

 00-0: 4مىت 
 امأل اجلدول التايل:

 أدم الثاني ادم األول
 .…………املسيح كان ملك  .……أدم كان ملك 

 …………جرب املسيح يف  …………جرب ادم يف 
 …………جرب املسيح ملا كان يف  …………جرب ادم ملا كان يف 

 ما قد هلك و أكثر.……التجربة و……املسيح  مكانه. …… أخطأ أدم و
 للذين فيه.……انتصار املسيح جلب  …………جلبت خطية ادم 

 …………املسيح ميلك يف  …………طبيعة ادم متلك يف 
 

 المعركة العظمى:
 ……المنتصر:  -9

 ……من الذي قاد يسوع إَل اْلالء ليجَرب ؟ 
 . الشيطان جيربنا بالشر ليبعدنا عن اهلل.04-01: 0تذكر أن اهلل ال ميكن أن  جيَرب كما أنه ال جيربنا بالشر وفقا ليعقوب 

غالب و أرانا  …………؟ اهلل صار انسان ليكون  01: 4إذن كيف متت َتربة املسيح  إذا كان هو اهلل و اهلل ال جيَرب وفقا لعربانيني 
 كيف نغلب.

 ……………… يوما قبل السماح بتجربته؟ ألن املسيح يف 41اهلل أن ينتظر حىت كان يسوع وحده، و كان قد صام ملاذا اختار 
 جيربنا الشيطان يف حياتنا يف نقط ضعفنا. 
 
 ……الخاسر: -2

رس بط 0(، احلية القدمية و األسد الزائر )2: 21ويشار له بالشيطان )رؤيا  .…………الشيطان هو  04: 00كورنثوس   2وفقا ل 
1 :8 ) 

 ……، هل سيخسر الشيطان أم يفوز يف هناية املطاف؟  01: 21وفقا ل رؤيا 
 ولكن يتأثر العامل من آثار اْلطيئة اليت روجها. ………………………………الشيطان ليس يف 

 01-04: 2حنن ال نضاهي الشيطان يف شيء دون املسيح، ولكن مع املسيح ال ميكن أن خنسر أمام الشيطان. كولوسي 
 ……احة لمعركة: حوار في لس-3 



 الحظ األفكار اليت جرب الشيطان املسيح ِبا: 
 (1: 4هل من اْلطأ صنع اْلبز، أو أكل اْلبز ؟ )مىت التجربة األولى:

 ……………………، غالبا ما تكون التجربو شيئا جيدا ……
 تتجذر التجربة يف عدم الثقة باهلل و يف توقيته.

 هل من اْلطأ أن يُظِهر يسوع للناس انه هو اهلل من خالل املعجزا ؟ التجربة الثانية :
 (6-4:1)مىت 

 …………، التجربة غالبا ما حتصل على األشياء اجليدة ……
 تتجذر التجربة يف عدم الثقة باهلل و يف طرقه.

 هل من اْلطأ عبادة شخص أخر جبانب اهلل؟  التجربة الثالثة:
 …………………، التجربة هي دائما ……

 
مثال: لقد أعطى اهلل الرجال الرغبا  اجلنسية. تلك الرغبا  هي جيدة وطبيعية. التجربة األوَل تؤدي إَل الزواج من الشخص اْلطأ. 

 .التجربة الثانية تؤدي إَل االغتصاب. التجربة الثالثة تؤدي إَل الشذوذ اجلنسي.
 …………تتجذر التجربة يف 

 اْلالق يف اجلسد.\املسيح نتعلم كيف نعبد اهلل األب يسوع يرينا كيفية عبادة اهلل. بينا نتبع
 …………كانت هذه التجربة حمادثة بني الشيطان 

 ……التجربة هي حنن يف حمادثة بني الشيطان و 
 

 سالح الفائز
 ……؟ 01، و 7، 4ماذا استخدم يسوع للدفاع ضد َتربة الشيطان وفقا لآليا  

 رب.من اجمل……يف احملادثة دع كلمة اهلل تتحدث بصو 
 .……، كل ما ميثله و كل ما عمله.له . أحب و تأمل يف ……و  ……كيف ميكننا أن حنب اهلل بعقولنا؟ فكر يف 

 
 أسئلة المناقشة

 ما هي املنطقة يف حياتك اليت تشعر بضعفها حني تكون عرضة للتجربة؟
 كيف ُجربت  للحصول على شيء جيد قبل توقيت اهلل؟

 بالطريق اْلطأ ؟كيف ُجربت للحصول على شيء جيد 
 هل ُجربت لفعل خطأ؟

 ضع دائرة على واحدة من الطرق التالية اليت تريد القيام ِبا على حنو أفضل بإعالء كلمة اهلل يف قلبك و عقلك:
 قراءة الكتاب املقدس يوميا                احلفظ                    التأمل يف اليوم

 حضور الكنيسة  حوارا  حول الكلمة                   
 ضع دائرة على واحدة أو اثنتني من الطرق التالية اليت تريد القيام ِبا على حنو أفضل يف رفض و خفض صو  َتربة الشيطان:

 نقص قضاء الوقت بعض الرفاق                   غض نظري عن النساء الغريبا    
 تغيري عادا  وسائل اإلعالم اإلجتماعية     

 إَل الناس الذين يسببون يل اْلوف أو الشك                               أخرى َتنب االستماع
 
 
 



 : المسيح فيا هو شاكر22الدرس 

 " مفتاح حياة ِبيجة "

يِع النَّاِس" رَاٌ  أَلْجِل مجَِ "0: 2تيموثاوس 0 فََأْطُلُب أَوََّل ُكلِّ َشْيٍء، َأْن تُ َقاَم طَِلَباٌ  َوَصَلَواٌ  َوابِْتَهااَلٌ  َوَتَشكُّ  

قلب شاكر هو النهاية اْلارقة للطبيعة للخاطئ املفدي. فكر يف ذلك! كنا قبال بعيدين عن اهلل و ال نسحق شيء ولكن حببه العظيم الذي  
ن الروح القدس م به أحبنا، أرسل لنا ابنه، وطرح موتنا اهلل عليه، و أعطانا احلياة بقيامته، غفر خطايانا بربه، و اآلن يعطي لنا دفعة مقدمة

فينا إَل حني يكمل وعوده إَل األبد يف السماء! ليس لدينا شيء نشكوا إَل اهلل! ال، جيب أن نقدم الشكر! قلب شاكر هو قلب فرحان. 
شخص شاكر بفرح تكون قربه. إميانه جذاب لآلخرين من حوله. هذا الدرس هو األخري يف هذه السلسلة ألنه هو أعظم موقف ميكن 

 ميتلكه: لشخص أن

 الشكر

 

 إَل اآلب. …………الشكر هو جزء مهم من  -0

 (40: 00)يوحنا  ……(، و ل 16: 01)مىت  ……(، من أجل 21: 00)مىت  ……يسوع شكر األب ل  

   

 .016إَل اهلل. إقرأ املزمور ……الشكر هو جزء مهم من احلمد و  -2

  .…………………………ملاذا شكر املرمن اهلل؟ 

الرتنيمة من قبل يهودي يف العهد القدمي حول كيف كان اهلل جيدا معهم. عن ماذا قد تتكلم ترنيمتك لو كتبت واحدة؟ نشاط: كتبت هذه 
 إقرأ تطور ما كان عليهم أن يشكروا اهلل من أجله و أكتب ترنيمت الشكر اْلاصة بك.

 

  :…………الشكر هو جزء مهم من  -1 

، 08: 11، 44: 08، مزمور 8: 06اخبار األيام  0، 11: 22صموئيل  2أ . إقر …………لإخبار اآلخرين عن اهلل هو وسيلة 
011 :0 

 

 11-20: 08. إقرأ القصة يف مىت ……نالشكر جيعلنا  -4

  والشكر ال يسكنا يف نفس القلب.املرارة 

 هل أخطأ شخص ما ضدك أكثر ُما أخطأ  ضد اهلل الذي غفر لك؟

 مسيح؟كيف ميكن الغفران  لشخص ما أن يكون شهادة لل

 



 7-2:6. قراءة العقيد ………………شكر هو نتيجة  -1

 

 كيف ميكن لتجُذر يف املسيح والنمو فيه أن يسبب أن َّنتلئ بالشكر ؟

 

 .………………شكر بولس اهلل يف كل رسالة من أجل  -6

 2، 2: 0تسالونيكي 0 ،1: 0، كولوسي 1: 0، فيليِب  06: 0، أفسس 04: 2كورنثوس   2، 4: 0كورنثوس   0، 8: 0رومية 
 . 4، فيليمون 1: 0تيموثاوس  2، 02: 0تيموثاوس  0، 1: 0تسالونيكي 

 مىت كانت آخر مرة قلت ألخ يف املسيح أنك تشكر اهلل من أجله؟

 للقول على اهلاتف أو يف احملادثا  الشخصية: " أشكر اهلل من أجلك أخي" ……إبين 

  

  01: 1. إقرأ كولوسي ……الشكر هو  -7

 01: 4كورنثوس   2……………………جيب أن نشكر اهلل على 

 07: 1كولوسي ………………حنن مأمورون لتقدمي الشكر يف 

 08: 1………………حنن مأمورون أن نشكر اهلل على 

 0: 2تيموثاوس  0……………………جيب ان نشكر اهلل من أجل 

 

 . 07: 00و  4: 4الشكر هو تنوير اهلل و هناية قصد اإلنسان.  إقرأ رؤيا  -8

 أنت شخص تنمو يف الشكر؟هل 

 

 ، كم ستقول أنك شاكر؟ كيف شاكر حتب أن تكون؟01إَل  0على مقياس من 

 ضع دائرة أين أنت وأين تريد أن تكون أدناه:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 الروحي النمو خطة بناء:  ملحق "أ"

 

ملوا ع االولمبية في االلعاب الذين يتنافسون الرياضيين جميع. قوي منذ الوالدة رياضي مثل شيء هناك ليس -1

 ضد عائلتك و نفسك عن للدفاع روحيا قوية تكون أن في ترغب كنت إذا وبالمثل،. سنوات و ألشهر بجهد



شاق ال العمل من سنوات و ألشهر تخضع أن إلى ستحتاج الحياة، هذه في هللا بقوة ليستعملك و الشيطان هجمات

 .الروحية والممارسة الروحي

 التي الروحية العادات مجاالت على التعرف هو الهدف. الروحي النمو خطة معا نضع سوف الدرس، هذا في  -2

 لروحيا د على االنضباطتمرن أح\مارس إذا. أسابيع ربعةالتمرين عليها أل على والتركيز تحسينال إلى تحتاج

 من المسيح مثل تصبح التغير في طريقك أن تساعدكس العادات هذه و. عادةهذه التمرين أو الممارسة  لشهر

 .الخارج الى الداخل

 له. كيف نشارك فيها المقدس الكتاب التي يعلمنا الروحية االنضباطات من قائمة يلي ما اقرأ في: 1 الخطوة -3

 .ضع دائرة حولها ؟ةعادك حياتك في هاتطوير في ترغبنقط  ستة أو خمسة اختيار يمكنك

 الخطوات: -4

 :المقدس الكتاب قراءة 

 لك فصلين اقرأ ان احاول انا. هللا من يسمعل كلمةال في يوم كل الوقت بعض يقضي أن يجب مسيحي كل  -أ

 من خالل الكتاب حتى قراأو متى في أبدأ. فقط واحد فصل مع بدأت لقد. الطريقة بهذه بدأأ لم ولكني يوم

 هذا على مرات عشر من أكثر المقدس الكتاب قرأت لقد. وسط هذه القراءة في القديم العهد مضيفا الرؤيا

 يوم؟ كل تقرأ هل ؟هكل المقدس الكتاب قرأت هل عنك؟ ماذا. الماضية العشر السنوات مدى على النحو

 اليوميات  -ب

 .هللا إلى صالة ربما و اليومية من الكتاب حول ما تقرأه أفكارك كتبحيث ت ،روحي انضباط هي اليومية

 .المسيح على فكاراأل تركيز على تساعد الكتابة عادة

 صالةال  -ت

 .لواحدا اليوم في مرات ثالث هللا إلى الصالة على مؤخرا تم تشجيعي. في محادثة هلل االستجابة هي الصالة

 تصلي هل عنك؟ ماذا. قدميه عند يهموم تركأو اسبحه حين أقوى نموأ أن هذا لي سمح و ذلك فعلب بدأت

 تبدأ؟ أن يمكن هل اليوم؟ في دقائق خمس

 التمارين الرياضية -ث

 انه. هللا هيكل نرعى نحن الرياضة نمارس عندما. تصدقوا ال أو صدقوا الروح، ساعدت الجسدية الرياضة

 .يوميا التمارين من دقيقة 33 على حصلي أن لإلنسان جيد مرأل

 ظالِحف  -ج

 عن دفاعلل المحفوظة في قلبه كلمةال ستخدما يسوع. قلوبنا في أن نحفظ كلمة الرب كلمةال في مأمورون نحن

 كل آية حفظت كنت إذا. في سنة آيات 52 حفظ كيمكن أسبوع، كل آية تحفظ كنت إذا. الشيطان ضد نفسه

 !واحدة سنة في اآلية356 ستظهرت أن كيمكن يوم

 اآلخرين خدمة  -ح

 رىو من ت تعيش مع من عنك؟ ماذا. زواجناهذا غير  .يوم كل بطريقة ما زوجتي بخدمة ملتزم أنا كزوج،

 الشخص؟ هذا مع عالقتك على ؤثري أن هذا شأن من أن تعتقد كيف خدم؟ت أن كيمكنمن  ،يوم كل

 

 األبوة -خ

 اآلية15 نقرأ و األسبوع، في ليال خمس نجلس. يوم كل أحضنهم و أحبهم يأن طفاليأل قولأن أ ملتزم أنا

 الاالطف عن ماذا. والطفل الوالدين بين قوية عالقةبناء  و ألطفالقوي ل بناء هو هذا. المقدس الكتاب من معا

 تساعدهم أن شأنها من التيتطويرها و  يمكنك التي العاداتهي ما ؟لتهتم بهم من أجله لك هللا موهبه نيالذ

 قوي؟ال نموال على

 

 الكرازة: -د

 ذلك فعل من تأكد أن أستطيع واحدة طريقة. ينالكثيرأن أشارك المسيح مع  دونب تمرأن  حياتيل أريد ال أنا

 الوقت لديك هل عنك؟ ماذا. أسبوع كل شخص مع المسيح ألزم نفسي على أن أشاركأن  خالل من هو

 األسبوع؟ في مرة أو يوميا واحدة مرة المسيحلتشارك 

 



 الكنيسة حضور  -ذ

 إخوتنا مع اأسبوعي أن نلتقي إلى بحاجة نحن. وحدنا نكون عندما روحيا نمون أن نامكنت طريقة توجد ال

 رةم الكنيسة مع جتمعت هل. معا التسبيح و والصالة ،الكرازة سماع ،الشركةمن أجل  المسيح في وأخواتنا

 واحد؟ شهر لمدة بذلك القيامب تلتزم أن كيمكن هل األسبوع؟ في واحدة

 

 صيام -ر

 تناول نم بدال للصالة الوقت تكريسل األسبوع في يومين واصام األولى الكنيسة في المسيحيين من العديد

 لمدة األسبوع في واحدة مرة أن تصوم كمكني صمت فيها؟ هل مرة آخر كانت متى عنك؟ ماذا. الطعام

 شهر؟

 

 .بك ةخاص روحي نمو خطة أكتب: 2 الخطوة -5

 الى بحاجة أنا مجاالت ستة أساس علىة الخاصة بي التي عملتها الروحي النمو لخطة مثاال تجدس أدناه -أ

 هذا طبعت. واحد أسبوع لمدة ممارستهاعلى  لمساعدتي مخطط و محددة هدافأ 6 تكتب. هاتحسين

 .أسابيع أربعة لمدة المخطط

 اقرأ" كتبت ،" أكثر المقدس الكتاب قراءة" كتابة من بدال. محددة هي الخطة هذه في األهداف أن الحظ -ب

 و التي المذكور من أصل عشرة المجاالت ستة أساس على الخاص مخططك اعمل." الواحد اليوم في فصلين

 .محددة جعلهات أن تأكد و جدا كبيرة أهدافك تجعل ال. هفي تنمو أن تريد كنت

 :المثال سبيل على

7اليوم  6اليوم   5اليوم   4اليوم   3اليوم   2اليوم   1اليوم    الهدف 

: اقرأ فصلين في الكلمة كل يوم.1المجال          

دقائق 5مرات في اليوم ل  3: صلي 3المجال          

م؟ايأ 6لدقيقة  33: هل مارست الرياضة ل 4المجال         

: هل خدمتك زوجتي اليوم بمحادثة رائعة معها؟6المجال          

: هل قرأت الكتاب و صليت مع عائلتي؟7المجال          

: هل الكل كانوا مشاركين في الخدمة هذا األسبوع؟9المجال          

 

 أخ. شريك مع جتمعاو مخططك تقدم و تطور رسما: 3 الخطوة  -6

 تقرأ من خالل أسبوع كل ساعة لقضاء خطة وضع. في اليوم الذي أكملت هدف من أهدافك فيه عالمة ضع -

ما أن يمكنك بذلك القيام طريق عن. أيضايعمل مع المخطط  شريك مع الروحي لنمول بك الخاص المخطط

 !المسيح في النمو على البعض بعضكما اشجعت و البعض بعضكما أجل من تصليا

 !مضى وقت أي من المسيح في أقوى أنك تجد سوف العادات هذه من واحد شهر بعد -


