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 يةاملسيح اتاملعتقد

  واألهدافوصف املقرر (احملتوي) 

 وصف املقرر

ً  المقرر)یقدم ھذا المحتوي (    وع في كل موض األساسیةللتعالیم  فھما
 المس�یح، هللا،ھ�وت المس�یحي مث�ل آلمن الموضوعات الرئیسیة ف�ي ال

  الخ الخالص، الخطیة،

س�یكون  التعل�یم.التي في  األخطاء تجنبة كیفیسوف یتعلم الطالب    
 لآلخرین.لتدریس التعلیم المسیحي  ھالً ؤمالطالب 

 أهداف املقرر

 .المسیحي اإلیمانفي  األساسیةیتعلم التعالیم  أن. ۱

الكت���اب المق���دس كمص���در وس���لطة للتعل���یم بطریق���ة  . أن یس���تخدم۲
 صحیحة.

 في التعلیم. الظاھرة األخطاء علىأن یتعرف  .۳

تعمی��ق الش���ركة  عل��ىاالس��تیعاب ال���ذي یس��اعد  عل��ىأن یحص��ل  .٤
 .مع هللا العالقة)(

 اآلخر.لتعلیم  وموضوعأن یستقبل محتوي  .٥
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  والطالبتوجيهات لقادة الفصول 

مس��توي م��ن  ب��أعلىت��دریس الفص��ل  كیفی��ةالتوجیھ��ات  ھ��ذهتص��ف    
 لطالب���ھالفص���ل االحتف���اظ بھ���ذا المس���توي  ئ���دعل���ي قا یج���بالج���ودة. 

ق���د یتبن���ي الم���درس  .SGCش���ھادة  عل���ىال���راغبین ف���ي الحص���ول 
 وذل��كش��ھادات مختلف��ة  وإعط��ائھم طالب��ھمتطلب��ات تتواف��ق م��ع ق��درة 

 .المتطلبات ھذهبالنسبة للمجموعات االخري التي ال یمكنھا تحقیق 

یك��ون م��ن  وق��ددقیق��ة أو أكث��ر  ۹۰سیس��تغرق ال��درس ف��ي تق��دیرنا    
یج�ب تبن�ي  دراس�ي. فص�لم�رتین لك�ل  أن تجتمع للمجموعة األفضل

بعض التوجیھات إذا اجتمعت المجموعة مرتین حیث لن یكون ھن�اك 
 .في كال المرتین اختبار
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  ولالفص ةدتوجيهات لقا

ال��درس الس��ابق ف��ي بدای��ة ال��درس الح��الي  عل��ىال��ذي  ق��دم االختب��ار   
 أيب��دون  ةم��ن ال��ذاكر اإلجاب��اتك��ل طال��ب أن یس��جل  عل��ى ویج��ب

 وإعطائ�ھیمكن للمعلم السماح للطالب أن یحاول مرة أخ�ري  مساعدة.
 ۱۰(ف��ي حال��ة ع��دم ق��درة الطال��ب ف��ي اجتی��از االختب��ار  إض��افيوق��ت 
 .تقدیریة)دقائق 

 ةاالختبار كأس�ئلمن الدرس السابق بعد  باألھداف ا خاصً قدم سؤاًال    
دقیق�ة  ۱٥للطلب�ة أن تفس�ر ( واسمحعن كل ھدف  قدم سؤال .مراجعة
 .تقدیریة)

 بال�درس. دعبدأ الدرس الح�الي ب�أن یق�رأ الط�الب ال�نص الخ�اص ا   
 ال�درس. ون�صموضوع عن ماذا یتحدث  ختصاربا نالطالب یناقشو

 .تقدیریة)دقائق  ۱۰(

ق�د ی�تمكن بع�ض  ج�زء. وتفسیر لك�لتصفح محتوي الدرس بقراءة    
 ٤٥( ال��درس.م��ن ط��الب الفص��ل ف��ي ت��دریس بع��ض أج��زاء  األف��راد
 .تقدیریة)دقیقة 

أس�فل الص�فحة  (حاش�یة) أن ھناك ھ�امش  تياآلیوضح الشكل    
الكتابی��ة للفص��ل س��واء  ی��ةاآلأح��دھم ق��راءة  عل��ىیج��ب  بش��اھد كت��ابي.

 جزء.كل  دراسةھذا الرمز أو بعد االنتھاء من  على ًرامرو

یقدم السؤال أحیاناً الج�زء  للمناقشة. ھناك سؤاالً أن  ؟زیوضح الرم   
الس�ؤال  للت�و. اس�ألأحیان�اً الج�زء المنتھ�ي  ویراج�عموضوع الدراسة 

ل�یس م�ن الض�روري أن یك�ون ھن�اك  اإلجاب�ة.الطالب یناقشون  ودع
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 اإذا ك�ان الس�ؤال متعلقً� وخاص�ةً في ھذا التوقی�ت  لإلجابةتفسیر كامل 
 كلھ.بالجزء 

م�رات  ۷ األقل علىن یقوموا الطالب أثناء ھذا المنھج أ علىیجب    
ویمك�ن أن  الفص�ل.بتدریس درس أو جزء م�ن درس لم�ن ھ�م خ�ارج 

لدراس�ة الكت�اب  منزلی�ةیتم ذلك في فصل داخ�ل الكنیس�ة أو مجموع�ة 
 خر.آأو بأي وضع 

ر الطالب بھ�ذا الواج�ب ف�ي نھای�ة ك�ل حلق�ة دراس�یة وام�نح لھ�م ذكِّ    
الفرصة أن یقدموا تقاریر إذا قاموا بأي ت�دریس من�ذ الحلق�ة الدراس�یة 

 السابقة.

ً  )اإلیمانالطالب قراءة (قانون  على یجب     درس.في نھایة كل  معا

 اكتابیً� ایحدد في نھایة الحلقة الدراسیة نصً  طالب أنكل  علىیجب    
تاب�ة فق�رة وك ال�نص.الط�الب ق�راءة  عل�ىیجب و النصوصمن قائمة 

 التالی�ة.عن ماذا یقول النص عن الموضوع قبل بدایة الحلقة الدراسیة 
 التالیة.یجب أن یقدموا الفقرات لقائد الفصل في الحلقة الدراسیة 

 

موض�وع ال�درس  اوأیق�رالدراسیة أن  ةنھایة الحلقر الطالب في ذكِّ    
الق���ادم قب���ل الحلق���ة الدراس���یة القادم���ة (الوق���ت التق���دیري للتنبیھ���ات 

 .دقائق) ۱۰ والواجبات

المجموع�ات  وتعل�یم وامتحان�اتمن المھم أن نحتفظ بدفتر حضور    
المكتوب��ة ع��ن النص��وص الكتابی��ة لك��ل ط��الب  والفق��راتالخارجی��ة 
س ال�درس غ�اب الطال�ب ع�ن حلق�ة دراس�یة یج�ب أن ی�در الفصل. إذا
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. یوجد لدرسالتحریریة لھذا ا لعماباأل ویقومالمفقود ویأخذ االمتحان 
بھ��ذا  األخی��رلحف��ظ الس��جالت بع��د نھای��ة ال��درس  اس��تمارة مطبوع��ة

  الكتاب.

 توجيهات للطالب 

ف��ي ك�ل درس قب�ل اجتم��اع  )(المحت�وى یج�ب علی�ك أن تق��رأ الم�ادة   
یمكن���ك المش���اركة ف���ي الح����وار  حت���ى ،)یة(الجلس���ة الص���فّ  الفص���ل

  .أفضل باستیعاب

ال��درس الس��ابق ف��ي بدای��ة ك��ل حلق��ة  عل��ىار ب��ك��ن مس��تعداً لالخت   
 دراسیة.

 لك.المقدمة  متحاناإل أسئلةادرس    

مطبوع��ة م��ن ال��درس وقل��م  ونس��خةالمق��دس  كاب��كتر دائم��اً حِض��أ   
 الدرس.محتوي  علىمالحظاتك الشخصیة  ةلكتاب

المناقش�ة  أس�ئلة عل�ى والردكن مستعداً للبحث عن الشواھد الكتابیة    
 الفصل.قائد كما یوجھ  واالشتراك

أن تقرأ  ویجب اكتابیً  ایجب أن تحدد في نھایة كل حلقة دراسیة نصً    
الفق�رة ع�ن موض�وع ال�درس  ھ�ذهتقول�ھ  وم�افقرة عن�ھ  وتكتبالنص 
قدم نسخة م�ن الفق�رة المكتوب�ة لقائ�د  دراسیة.في نھایة كل حلقة  وذلك

 الفصل.

س��بع م��رات خ��الل ھ��ذا الم��نھج س��واء  األق��ل عل��ىس درِّ یج��ب أن تُ��   
ممك��ن أن ی��تم ذل��ك  الفص��ل.ن ھ��م خ��ارج درس أو ج��زء م��ن درس لَم��
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لدراس��ة الكلم��ة أو ب��أي  منزلی��ة)( ةلفص��ل بالكنیس��ة أو مجموع��ة بیتی��
 خر.آوضع 

 ألحد.بتدریس  بھاقائد الفصل عن كل مرة تقوم  رأخبِ    

 

 

 

 

 

 



  األولالدرس 

 كتاب اهللا 

 أهداف الدرس 

أن یك��ون الطال��ب مس��توعب ال��درس  بیج�� ال��درس،ف��ي نھای��ة ھ��ذا    
 .شرحھ علىوقادر 

 .الخاص واإلعالن عامال اإلعالنمفاھیم ل .۱

 .الكتاب المقدس ةدقل. كیف یبین الدلیل ۲

 .وحي المكتوبلالفھم الصحیح ل .۳

 ؟من الخطأ امً وعصمالوحي الكتابي  لماذا یعتبر .٤

 عن الخطأ. هنزَّ ومُ ومعصوم  بھموحي  مصطلحات،یفھم  .٥

ً عتبر الكتاب المقدس نھائی. لماذا یُ ٦  ؟لإلضافة لوغیر قاب ا

 ؟للتعلیم والنھائي األوليلماذا یُعتبر الكتاب المقدس المنبع  .۷

  ؟عتبر الكتاب المقدس مھماً في حیاة المؤمن الیومیةكیف یُ  .۸

  .الكتاب المقدسقانون اإلیمان الخاص ب .۹

العملیة من ھذا الدرس ھو تعلم الدارس تجنب أخطاء  األھدافأحد    
االستماع لمن ھم في وضع الس�یادة الخاطئ�ة أو م�ن یدرس�ون الكت�اب 

 محددة.المقدس بأغراض 
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 كتاب اهللا 

 مادة احملاضرة مطبوعة 

 ةوبمراجع�ع�ن ال�درس الس�ابق  باختب�اریبدأ الفصل الدراس�ي  عادةً    
مباش�رة لق�راءة ال�نص الكت�ابي  )اتج�ھ( ذھ�با الس�ابق.أھداف ال�درس 

 .األولھذا الدرس ن ألنظراً  تياآل

سویاً. ناقش بماذا یخبرنا ھذا ال�نص ع�ن  ۱٦-۱:۱۱۹قرأ مزمور ن   
  .الكتاب المقدس

ون�اقش  اس�أل س�ؤاالً  مع�اً. )المحت�وي (ھ�ذاه الم�ادة ھذ اآلنادرسوا    
طل�ب م�ن طال�ب أن یبح�ث ع�ن الش�اھد ا  ؟عندما تري عالمة اإلجابة
 عندما تري عالمة  اآلیة ویقرأالكتابي 

ذات��ھ وقص��ده ف��ي  هللا ل��نلق��د أع .لق��د تح��دث هللا الخ��الق لك��ل الع��الم   
یوج�د س�فر  ).ارؤی�إع�الن ( یسمي الحق المعلن م�ن هللا بكلم�ة .خلیقتھ

ولكن یمك�ن أن تس�تخدم نف�س  الرؤیا)في الكتاب المقدس یسمي سفر (
 هللا.الكلمة للتحدث عن الحق المعلن من 

 خاللھا؟ھي بعض الطرق التي أعلن هللا لنا الحق من  ما  ؟

  (اإلعالنات) الرؤىتنوع أشكال 

 وھم��انتح��دث ع��ن فئت��ین حی��ث أن هللا أعل��ن الح��ق بط��رق مختلف��ة    
  .الخاص واإلعالنالعام  اإلعالن

نش�اھد ق�وة  خالئق�ھ.العام ھو ما نفھمھ ع�ن هللا ب�النظر ف�ي  اإلعالن   
 هللا المدھشة والذكیة في تصمیم الكون.
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ودالل�ة ع�ن هللا. نس�ان مفھ�وم في الطریقة التي خلق بھا هللا اإل ىنر   
نن�ا أنا للجم�ال وحقیق�ة یرنن�ا نفك�ر منطقی�اً وحقیق�ة تق�دتبین لنا حقیق�ة أ

) أن ن�ھ نس�بيأ (م�عھ�و خط�ا م�ا نستطیع التفرقة بین ما ھو ص�واب و
 .ىسملق لدیھ مثل ھذه القدرات بمستوي أالخا

مكانی�ة إف�نحن ن�درك  ،الع�ام یوض�ح لن�ا أن هللا تكل�م اإلعالنبما أن    
أنھ م�ن الممك�ن أن یك�ون ھن�اك رس�ائل م�ن  الخاص. اإلعالنحدوث 
 كتاباً من هللا طالما هللا یتكلم. متلكنهللا وأن 

یج�ب  وأنھ�مالع�ام  اإلع�النع�ن طری�ق  موجود هللایدرك الناس أن    
الع��ام ال  اإلع��النلك��ن  ،۱ بالفع��ل ق��د عص��وا هللا وأنھ��مأن یطیع�وه 

الع�ام  اإلع�النیخبرنا كیف نسترد العالقة الصحیحة مع هللا. یب�ین لن�ا 
خاطئ و "ب�ال ع�ذر"  اإلنسانیوضح أن  ألنھنا إلعالن خاص احتیاج

 الحل.لنا لم یقدم  ولكنأمام خالقھ 

 .السید المسیح وتجسدكتاب المقدس الخاص في وحي ال اإلعالنتم    
ھ�ي و الع�ام لن�ا اإلع�النالخاص الحالة الت�ي وض�حھا  اإلعالنیشرح 

الخ�اص هللا ویش�رح الس�قوط  اإلعالن. یصف نین ومذنبیكوننا ساقط
 هللا.نتصالح مع الخطیة ویوضح كیف و

ً أن ھن��اك إلھ��دراك��ك وبإ ی��ل أن��ك جاھ��ل بوج��ود الكت��اب المق��دستخ     ا
ال تعل�م م�اذا بع�د  ألن�ك اإلل�ھتعلم أنك في مشكلة مع ھذا ھل  .اً موجود
 أنت ال تعلم القصد من الحیاة وال تعلم كیف تقترب من هللا. الموت.

ما یریك كتاباً قائالً لك ھ�ذا الكت�اب أت�ي م�ن هللا  اثم تخیل أن شخص   
ن تتخی��ل قیم��ة ھ��ذا یمكن��ك أھ��ل  لیجیب��ك ع��ن ك��ل ھ��ذه االستفس��ارات.

 ؟الكتاب كم تكون

 

                                                           
 . للعالم مالحظاتنا من هللا خلقھا والتي نعرفھا التي األشیاء ببعض یخبرنا ۲۰:۱ رومیة ۱
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 إعالن الكتاب املقدس

 األمثل���ةأعطي بع���ض اذا یعل���ن الكت���اب المق���دس ع���ن نفس���ھ. س���م��� ؟
توضح إع�الن الكت�اب المق�دس ع�ن نفس�ھ بأن�ھ  التيالكتابیة  والشواھد

 من هللا.

یعلن��ھ الكت��اب المق��دس ع��ن نفس��ھ  ال��ذيدعن��ا نتح��دث ع��ن اإلع��الن    
س. یعلن الكتاب الكتاب المقد وحقیقةوسوف نتأمل الدلیل علي صدق 

اقتب�اس  ۳۰۰۰یوجد ف�ي العھ�د الق�دیم أكث�ر م�ن  .كلمة هللا أنھ المقدس
ھك�ذا  بس�اطة:لباً م�ا یُق�ال عنھ�ا بك�ل  غاعبارة عن رسائل أتت من هللا

 "اعتب����ر ال����رب ۲تكل����م ال����رب
ً كتاب� القدیمیسوع العھد  ُم�وحي  ا

 ةك���ذللك كتب���  ۳م���ن هللا  ب���ھ
 ااعتب����روه كتاب����العھ����د الق����دیم 

اعتب��ر  ٤م��ن هللا ُم��وحي ب��ھ
أن كتاب���ات كتب���ھ العھ���د الجدی���د 

م���ن  االعھ���د الجدی���د ُم���وحي بھ���
 ٥ .هللا

لم یقبل الشخص م�ا تعلن�ھ  ذاإ   
أن  الكلم����ة ع����ن نفس����ھا یج����ب

 .یبحث عن الدلیل

ال تخی����ل م����رة أخ����ري أن����ك    
لمق��دس. وأن��ك الكت��اب ا تع��رف

مكن������ھ تع������رف أن هللا أقن������وم ی
                                                           

 .۹:۳٥ ؛۱:۳٥ ؛۱:۳٤ العدد سفر نظرا المثال سبیل على  ۲
 .۳٦:۱۲ مرقس ؛۳٥:۱۰ یوحنا ؛۱۹-۱۷:٥ متي  ۳
 .۱٦:۳ تیموثاوس ۲ ؛۲۱-۲۰:۱ بطرس ۲ ؛۱۸:۳ الرسل عمالأ  ٤
 .۱٦:۳ بطرس ۲ ؛۳۷:۱٤ كورنثوس ۱ ٥

"یُعتبر ناموس [هللا] صورة هللا 
القدوس الغیر قابلة للفساد ساكن 

إنھ هللا الذي لم یراه أحد قط األزل. 
من البشر في جوھره وقد جعل 

نفسھ ظاھًرا للبشر والمالئكة. إنھ 
إعالن وجھ هللا. كشف هللا 

لمخلوقاتھ ما یقدرون على تحملھ؛ 
كشف عن ذاتھ إلعطاء الحیاة 
ولیس لھالكھا حتى یروا هللا 
ویحیوا. إنھ قلب هللا الذي فُتح 

 لإلنسان."

واستخدام أصل  –ون وسلي (چ
 نوامیس هللا)
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كت�اب م�ن أنھ من الممك�ن أن یص�ل ل�ك  وتعرفراد ذلك أالتحدث إذا 
 ھذا كتاب من هللا. قائال لك أن اثم یریك شخص ما كتاب هللا.

تتوق�ع أن  وم�اذاكیف تعرف أن الكت�اب المق�دس ھ�و حق�اً كلم�ة هللا  ؟ 
 یكون؟

م��ن الح��ق الموج��ود  الخطی��ة عل��ى باإلدان��ة الداخلی��ةیش��عر اإلنس��ان    
یختب��رون  حینئ��ذٍ  الع��الم.مك��ان ف��ي ك��ل باالنجی��ل حیثم��ا ُك��رز ب��ھ ف��ي 

ھ�ذا و توبة ویقدمون باإلنجیلالحیاة عندما یؤمنون  وتغییرغفران هللا 
  ٦بالكتاب المقدس  إلیمانھملدي معظم الناس  األولھو السبب 

 عالق�ة)الء الذین لھم شركة (حدث روح هللا من خالل المكتوب لھؤیت
ً ال��روح فھم�� ویعط��یھمم��ع هللا  . الطریق��ة الت��ي یس��تخدم فیھ��ا وتأكی��داً  ا

 ۷الروح القدس الكتاب المقدس تؤكد أنھ كلمة هللا

أن الكت�اب المق�دس  مع هللا كلما اكتشفنا شركة)ا في عالقة (كلما سلكن
یوض�ح لن�ا  .بھ�امعنا  التي یعمل ةالطریقو )هللاطبیعتھ ( یُعلن بكل دقة

ال�ذي  والطری�قعالقتن�ا م�ع هللا  ب�ھ الكتاب المقدس الطریق ال�ذي نب�دأ
أن الكت�اب المق�دس ھ�و كلم�ة  على وبرھان دلیل وھذانستمر فیھ معھ 

 ۸ هللا.

 اختب���ارك عل���ىغی���ر مبن���ي  أو دل���یال الك���ن م���اذا إذا أردت برھان���   
 ياختب�ار روح� األخ�رى األدی�انل�دي الن�اس ف�ي  الروح�ي؟الشخصي 

ً ل���یس مؤسس��� اختب���ارھملك���ن أیض���اً،  عل���ي الح���ق فكی���ف نع���رف أن  ا
 الحق.سس علي اختبارنا مؤ

اس الن�، یش�عر ي أي مك�ان ف�ي الع�المفعندما یتم التبشیر باإلنجیل    
. عن���دما یؤمن���ون باإلنجی���ل نجی���لبوج���ود قناع���ة داخلی���ة بحقیق���ة اإل
                                                           

 .٥:۱ تسالونیكي ۱  ٦
 .۱۷:٦ أفسس  ۷
 .۲-۱:۱۱۹ مزمور  ۸
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متغیرة. بالنسبة لمعظم الحیاة ال، فإنھم یختبرون غفران هللا وویتوبون
 المق��دس. ھ��ذا ھ��و الس��بب األول ل�دیھم إلیم��انھم بالكت��اب  الن�اس،

م�ن لھم روح هللا  ، یتحدثبة ألولئك الذین على عالقة با�ثم بالنس   
ت وتؤك���د طریق���ة الفھ���م والتبكی��� ھم، ویعط���یخ���الل الكت���اب المق���دس

  .اس����تخدام ال����روح الق����دس للكت����اب المق����دس أن����ھ كلم����ة هللا
، نج�د أن اإلنجی�ل یكش�ف طبیعت�ھ بدق�ة في عالقة م�ع هللا بینما نسیر 

مع  عالقةال الكتاب المقدس طریقة بدایة وطریقة تعاملھ معنا. یبین لنا
ھ��ذا دلی��ل عل��ى أن الكت��اب المق��دس ھ��و االس��تمرار مع��ھ.  وكیفی��ةهللا 

 .كلمة هللا

؟ یتمت�ع نت ترید أدلة ال تستند إلى اختبارك الروح�يلكن ماذا لو ك   
، لك�ن تج�ربتھم روح�ي أیض�ا باختباراألشخاص في األدیان األخرى 

 عل�ىیس�تند  اختبارن�اال تستند إل�ى الح�ق. كی�ف یمكنن�ا أن نع�رف أن 
 الحقیقة؟

الت��ي ھ��ل ھن��اك دلی��ل عل��ى أن الكت��اب المق��دس دقی��ق ف��ي األش��یاء  ؟
 یقولھا؟

معظمھ�م ل�م یكون�وا  كاتب�اً،كتب الكتاب المقدس أكث�ر م�ن أربع�ین    
عام. ماذا نتوقع  ۱٥۰۰على مدار اآلخرین على درایة بمعظم الكتبة 

أن�واع األخط�اء  مل�ئ بك�لس�یكون  ھذا الكتاب؟ نفترض أن�ھعادة من 
الحق��ائق التالی��ة ع��ن الكت��اب المق��دس. ت��م  م��لتأوالتناقض��ات. ولك��ن 

ور عل��ى اآلالف م��ن المواق��ع الجغرافی��ة الم��ذكورة ف��ي الكت��اب العث��
 واألش��خاصاألح��داث التاریخی��ة  اآلالف م��نت��م التأك��د م��ن المق��دس و

ل�م ی�دحض أي اكتش�اف  الت�اریخ؛في الكتاب المق�دس ف�ي  ینالمذكور
ولم یتناقض الكتاب المقدس م�ع نفس�ھ إطالق�اً.  باإلنجیلما ھو مدون 

عل��ى  لیس��ت ص��حیحة ف��ي أي كت��اب آخ��ر ُكت��ب األق��والمث��ل ھ��ذه 
 .م�ن هللا ب�ھُم�وحى  اإلطالق. تدعم األدلة الق�ول ب�أن الكت�اب المق�دس
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یمكننا تلخیص األدلة التي ت�دعم ادع�اء الكت�اب المق�دس بأن�ھ كلم�ة    
هللا في ست نقاط. نحن نعلم أن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا حقًا ألن�ھ 

 أي بی�ان) ل�م ی�تم نق�ض ۲ائق الكتابی�ة، (الحق� فالآ) تم التأكد من ۱(
الكتاب المق�دس ال یتع�ارض م�ع ) ۳( ،(تصریح) من الكتاب المقدس

تحدث م�ن ) روح هللا ٥( .من خالل تأثیراتھ) ثُبت اإلنجیل ٤( ،نفسھ
 .) الكتاب المقدس یقود الي عالقتنا مع هللا٦( ،لمقدسخالل الكتاب ا

 تعريف الوحي

، یش�عر الن�اس باإلنجیل، في أي مكان في الع�المعندما یتم التبشیر    
، ف�إنھم نیتوبومنون باإلنجیل وبوجود قناعة داخلیة بالحق. عندما یؤ

 ۹.متغیرةالحیاة الیختبرون غفران هللا و

ی��تكلم روح هللا م��ن خ��الل  ا�،ب�� م عالق��ةبالنس��بة ألولئ��ك ال��ذین لھ��   
 .المكتوب، ویعطي الفھم والقناعة

 ، نج�د أن اإلنجی�ل یكش�ف طبیع�ة هللاعالق�ة م�ع هللابینما نسیر ف�ي    
ب�دء عالق�ة . یبین لنا الكتاب المقدس طریقة بدقة وطریقة تعاملھ معنا

مع هللا وطریقة التواصل معھ. ھذا دلیل على أن الكتاب المق�دس ھ�و 
 .كلمة هللا

 ماذا نعني بأن الكتاب المقدس موُحى بھ؟ ؟

عندما یكون  إلیھمم قد أوحي في بعض األحیان یشعر الناس وكأنھ   
لدیھم أفكار رائعة، ولكن الكتاب المقدس یعن�ي أكث�ر م�ن ذل�ك عن�دما 

 .من هللابھ یعلن أنھ ٌموحي 

                                                           
 .۲٥:۱ بطرس ۱ ۹
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كل الكتاب ُموحي بھ م�ن هللا ، "   
ون����افع للتعل����یم والت����وبیخ للتق����ویم 

  "۱۰.في البرالذي  والتأدیب

 
   "تعني عبارة "ُموحي بھ م�ن هللا   

"أنفاس هللا" الت�ي كان�ت تت�دفق م�ن 
األق����الم ف����ي أی����دي البش����ر، ف����إن 

ھ��ذه اآلی��ة ھ��و أن الكت��اب المق��دس ج��اء م��ن هللا ویمك��ن  ىالتركیزعل��
م�ن أفض�ل م�ا . إن�ھ ل�خإاالعتماد علیھ في التعلیم ألنھ م�ن عن�د هللا ...

 .اإلنسانیمكن أن یفعلھ 

ةٌ قَطُّ     یُس�وَن "ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ بَِمِشیئَِة إِْنَس�اٍن، بَ�ْل تََكلَّ�َم أُنَ�اُس ِهللا اْلِقّدِ
وحِ اْلقُُدِس."   ۱۱َمُسوقِیَن ِمَن الرُّ

حرفیاً أن الكت�اب ق�د الثانیة  تعلن ھذه اآلیات الموجودة في بطرس   
. الخاص��ةدقت��ھ عل��ى مع��رفتھم  عتم��دت الب��الروح الق��دس.  كتابت��ھت��م 

ف�ي كتاب�اتھم عل�ى  ماقھأو س�قادھم  وح القدس قدأن الر توضح حقیقة
الكت��اب  كتاب��اتھم.الكل��ي عل��ي هللا الغی��ر مح��دود ف��ي  اعتم��ادھمص��حة 

ال��وحي ھ��و العم��ل  إنیمكنن��ا أن نق��ول  م��ن هللا. ب��ھالمق��دس ُم��وحي 
الخ��ارق ال��ذي كش��ف هللا فی��ھ ع��ن نفس��ھ وأت��ى بھ��ذا ال��وحي ف��ي ش��كل 

 لوحي.لمكتوب. الكتاب المقدس ھو المنتج النھائي 

وحى الكتاب المقدس مُ  إنلھم إعالن، یمكننا القول  ألن الكتبة كان   
اإلنجی��ل أن��ھ كلم��ة هللا  يیعن��ي وح��مث��ل أي كت��اب أخ��ر.  ول��یسب��ھ 

 لكلم�����ات المس�����تخدمة م�����ن الب�����دء.بایتعل�����ق  ف�����یمحت�����ى  بالتم�����ام،
 الوحي؟أي شكل كان  على
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ھي بعض الطرق التي تلقى بھا كتبھ الحق اإللھي الحق قبل أن  ما ؟
 یكتبوا؟

أي ش�كل ك�ان ھ�ذا ال�وحي  عل�ىفي بعض األحیان یتس�اءل الن�اس    
الحقیق�ة  بدق�ة؟ م�ن تس�جیلھ بك�ل هللا تأك�دكی�ف نقل هللا الحق و وكیف

 ۱۲ األولى التي یجب أن نالحظھا عن أسلوب هللا في الوحي ھ�ي
 .بطریقة معینة دٍ فا� غیر محدو أن یكون متنوعاً.

، مثلم�ا تح�دث إل�ى هللا بص�وت مس�موعض األحیان یتحدث في بع   
ث���م  ال��رؤى،أو  می���تكلم ب��األحالف���ي أحی��ان أخ��رى بینم��ا  ۱۳موس��ى.
ربم��ا ك��ان الج��زء الكت��ابي ال��ذي ج��اء  ۱٤.یص��فھا الكات��بو یس��جلھا
ً مطبوع إس�رائیل "المكت�وب بإص�بع  هللا م�ععھ�د  ومباشرة ھمن هللا  ا

م���ن الكت���اب المق���دس ق���د ت���م  أج���زاء أخ���رى ھن���اك یب���دو أن ۱٥هللا".
 وس�فرفبالنسبة لمعظم المقاطع الرئیس�یة ف�ي س�فر الخ�روج ، ھاإمالؤ

 .نسمع القول "كلم الرب موسى قائالً" الالویین والعدد

للكات���ب. ن���رى  ةمس���موع أن هللا تكل���م بكلم���ات ال یعن���ي ال���وحي   
ت�اب. عل�ى اختالفات في الشخصیات وأسلوب الكتابة بین مختلف الكُ 

، یختل��ف أس��لوب ب��ولس الرس��ول ع��ن أس��لوب بط��رس المث��الس��بیل 
أن تش��مل رؤیتن��ا لل��وحي اس��تخدام هللا لشخص��یات  الرس��ول. نحت��اج

والتعل��یم وأس��الیب الكتاب��ة تن��وع ف��ي المف��ردات اللغوی��ة  يوذ )ُكت��اب(
 التاریخي. ثوالبح

، للش�خص ككی�ان كل�يالنظرة الصحیحة للوحي ھي أن هللا أوح�ي    
الكاتب البشري وشخصیتھ للتعبیر عن الحق اإللھ�ي. مستخدماً خیال 

                                                           
 .۱:۱ عبرانین ۱۲
 .۱۱:۳۳ خروج ۱۳
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ل��یس فق��ط إلع��الن الح��ق ولك��ن أیًض��ا لإلش��راف عل��ى عملی��ة الكتاب��ة 
 ر الدقة الكاملة.یلتوف

یعتقد بعض الن�اس أن هللا    
قد أعط�ى األفك�ار الت�ي أراد 
أن یوص����لھا وق�����د ش�����رحھا 
الكات��ب البش��ري بأفض��ل م��ا 

ق����د ی����تم ارتك����اب بوس����عھ. 
أخط��اء بش��ریة حتم��اَ عن��دما 

ھ�ذا  یتعلق األمر بالتفاصیل.
الرأي ال یتناسب مع وصف 
الكت�����اب المق�����دس لل�����وحي. 

 الكتبةیصف الكتاب المقدس 
ب���أنھم "مس���وقین " ب���الروح 

 ل���ذلك كتاب���اتھم،الق���دس ف���ي 
نحن نع�رف أنھ�م ل�م یُترك�وا 

 وعل������ىللكتاب������ة بمف������ردھم 
 أخط����اء. الرتك����ابھ����واھم 

ألن الكتاب المقدس ھو كلمة 
  ۱٦فھو ال یقول أي شيء خطأ ألن هللا ال یخطئ. هللا،

) ف��ي الت��اریخ الُم��دون ف��ي (نفس��ھأیض��اً من��ذ أن أعل��ن هللا ع��ن ذات��ھ    
ت�اریخ) یج�ب أن تك�ون  الكتاب المقدس (ومعظم الكتاب المق�دس ھ�و

ل��ذلك التفاص�یل دقیق��ة حت�ى یك��ون ل�دینا ال��وحي الموث�وق ب��ھ م�ن هللا. 
حیث الكتابة الوصف الكتابي للوحي نعلم أن هللا قد وجھ (قاد)  ببسب

 كانت دقیقة تماًما.

                                                           
 .٥: ۳۰أمثال  ۱٦

"لذلك فإن الكتاب المقدس بعھدیھ 
القدیم والجدید ھو أكثر موثوقیة ذات 
قیمة عن الحق اإللھي. كل جزء منھ 

واحد جدیر با�. وكلھا معاً جسد 
كامل، حیث لیس ھناك أي عیب. إنھ 
ینبوع الحكمة السماویة للذین ھم 
قادرون على تذوقھا وھم یفضلونھ 

عن جمیع الكتابات األخري من 
البشر، مھما كانت كتب حكمة أو 

 تعلیم أو مقدسة."

في مقدمة  –ون وسلي چ(
المالحظات التوضیحیة على العھد 

 الجدید)
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املصطلحات املسـتخدمة للـدفاع عـن دقـة الكتـاب املقـدس    

 التامة

، الت��ي المق��دس أن��ھ كلم��ة هللالكت��اب وحي ب�� المقص��ود :ُم��وحي ب��ھ   
. كان ھ�ذا المص�طلح كافیً�ا ف�ي األص�ل لتأكی�د توثی�ق بإعالنھھا اأعط

، لك��ن اآلن بع��ض األش��خاص ال��ذین الكت��اب المق��دس بالكام��لودق��ة 
ینك��رون دقت��ھ  ب��ھ یقول��ون إنھ��م یعتق��دون أن الكت��اب المق��دس ُم��وحى

ان��ب التام��ة. لق��د ت��م اس��تخدام المص��طلحات التالی��ة لل��دفاع ع��ن الجو
 األساسیة للوحي.

. عن�دما نق�ول یس�قط "ھذا المصطلح یعني "ال یمك�ن أن معصوم:    
فإنن��ا نعن��ي أن��ھ یمك��ن الوث��وق ب��ھ ول��ن  معص��وم،الكت��اب المق��دس  إن

ل���یس فق���ط ف���ي عبارات���ھ  معص���وم،یض���للنا أب���داً. الكت���اب المق���دس 
 ولكن في كل عبارة یدلي بھا. التعلیمیة،

 
الكت�اب ھذا المصطلح یعني "ب�دون خط�أ".  :)هنزَّ (مٌ  صحة الكتاب   

طالق�اً أو إدقیق ف�ي ك�ل عب�ارة یعلنھ�ا. بم�ا أن هللا ل�ن یك�ذب  سالمقد
فیمكننا التأك�د  بما أن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا ۱۷یرتكب خطأ

 عل��ىأن��ھ ب��ال خط��أ. إذا ق��ال ش��خص م��ا أن الكت��اب المق��دس یحت��وي 
فھو ینسى وصف الوحي ف�ي  كتاباتھ،أخطاء ألن البشر اشتركوا في 

الروح "مس�وقین ب� الكتب�ة ك�انواأن  ۲۲ـ ۲۱: ۱رسالة بطرس الثانیة 
النظرة الكتابیة التاریخیة للوحي ھي أن الكتاب المقدس كل�ھ القدس". 

 ۱۸.وبالتالي فھو بال خطأ اُموحى بھ حتى للكلمات ذاتھ
 
 

                                                           
 .۲:۱ تیطس ۱۷
 .۱۸:٥ ىمت  ۱۸
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 ماذا عن األخطاء يف النسخ؟

تم نسخ الكتاب المقدس بالی�د. ل�یس ل�دینا ة قبل وجود الطباعة اآللی   
ش���عیاء أو إحت��ى اآلن المخطوط��ات األص��لیة الت��ي كتبھ��ا ب��ولس أو 

موس��ى. م��ن ب��ین آالف النس��خ القدیم��ة المكتوب��ة بخ��ط الی��د الت��ي ل��دینا 
ً باللغتین الیونانیة والعبریة ھناك  أن  اختالفات طفیفة وال یمكننا دائم�ا

 ذل�ك ف�أنص�لیة بالض�بط. وم�ع كان�ت الص�یغة األ ذام�ا نعرف بالتمام
بس��بب ھ��ذه  للتس��اؤلاالختالف��ات طفیف��ة بحی��ث ال یوج��د تعل��یم قاب��ل 

 معص���ومة وألناالختالف���ات. ألنن���ا نعل���م أن النس���خ األص���لیة كان���ت 
، ف��نحن نع��رف أن��ھ للغای��ة االختالف��ات ف��ي النس��خ طفیف��ة (ص��غیرة)

 .اإلنجیل یمكننا الوثوق بكل عبارة یدلي بھا

تاب المقدس دقیق رغم أنھ ت�م نس�خھ بالی�د ع�دة كیف نعرف أن الك ؟
 مرات؟

ما ھي األسباب المختلفة التي یعتقد بسببھا بعض الناس أن الكتاب  ؟
 المقدس بھ أخطاء؟

 ملاذا يعتقد بعض الناس أن الكتاب املقدس به أخطاء؟

في بعض األحیان یزعم الناس أن الكتاب المقدس بھ أخطاء ولك�ن    
 .طبیع���������ة الكت���������اب المق���������دس ذل���������ك ألنھ���������م ل���������م یفھم���������وا

للبش��ر  الكتاب��ة الت��ي ھ��ي مألوف��ةف��ي أش��كاالً  یس��تخدم الكت��اب المق��دس
 ت�دور عب�رأن الش�مس  ھن�اك آی�ة تٌعل�ن المث�ال،على سبیل  .للتواصل

ال  والش�مسھ�ي الت�ي ت�دور قع السماء. نحن نعلم أن األرض في الوا
 ھ��ذه الحقیق��ة نج��دھم ، ولك��ن حت��ى األش��خاص ال��ذین یعرف��ونتتح��رك

وھ�ذا ال یعتب�ر خط�أ.  ،شروق الشمس وغروبھایسمي  عمایتحدثون 
   ھ������ا ببس������اطة تص������ف الطریق������ة الت������ي ن������ري بھ������ا الش������مس.إن
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" أو یَْجعَ��ُل قَ��َدَميَّ َكاألَیَائِ��لِ  مث��ل " ش��عریة،ھن��اك أیًض��ا عب��ارات    
الواض�ح "األشجار الت�ي تص�فق باألی�ادي ". ھ�ذا أس�لوب أدب�ي وم�ن 

 أنھ لیس حرفي.

لُكتاب آخ�رون  اتتالفات في أسالیب الكتابة. ھناك اقتباسھناك اخ   
ن س�اعدوا ف�ي تجمی�ع ك مح�رروشامالً أفراد لم یوحي لھم. ك�ان ھن�ا

الم��واد. ال ش��يء م��ن ھ��ذا یمث��ل أي مش��كلة بالنس��بة للتعل��یم الخ��اص 
 ھو(قاد) هللا عملیة الكتابة للتأكد من أن المنتج النھائي  بالوحي. وجھ

 كلمتھ.

ا داخ�ل الكت�اب یعتقد الناس ف�ي بع�ض األحی�ان أنھ�م ی�رون تناقًض�   
 المث�ال،بحاجة إلى النظر إلیھ بعنایة أكبر. عل�ى س�بیل  مالمقدس لكنھ

ع��ن المجن��ون ال��ذي ب��ھ  ۲-۱: ٥رقس وم�� ۲۷-۲٦: ۸یخبرن��ا لوق��ا 
أن�ھ ك�ان  ۲۸:۸الذي حرره الرب یسوع بینم�ا یخبرن�ا مت�ى شیطان و

ھن�����اك ف�����ي الواق�����ع رج�����الن 
بداخلھما ش�یطان ت�م تحریرھم�ا 
ف����ي ذل����ك الوق����ت. ھ����ذا ل����یس 

 ً . ل��م یق��ل لوق��ا وم��رقس تناقض��ا
 فق�ط،أنھ كان ھناك رجل واحد 

ختارا التركیز على أحد أ الكنھم
ت���اریخ  ال���ذین ل���دیھملا ال���رجلین

ف���ي المنطق���ة. إذا رأى ش���خص 
م��ا عب��ارات ف��ي اإلنجی��ل تب��دو 

 ال��بعض،متناقض��ة م��ع بعض��ھا 
ف���ي  ف���ال ینبغ���ي ل���ھ أن یتس���رع

اس���تنتاجھ ب���ل یس���تغرق بع���ض 
 الوقت لفھم السیاق.

 

أنھ منذ الزمن الذي  نحن نؤكد"
كان فیھ السید المسیح ورسلھ 

یتنقلون على األرض، لم یُعط أي 
اعالن لطریق الخالص الي فرد 
وال ألي كنیسة وال ألي جماعة 

 من الناس.
 ومثاليغیر كامل  يءا كان الشأیً 

 یتم مقارنتھ بالكتب المقدسة."

 النقاش – أرمینیوسیمس چ(
 حول كمال الكتاب المقدس)
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 الكتاب املقدس للمؤمن

م��ا ھ��ي بع��ض الط��رق الت��ي یج��ب عل��ى الم��ؤمن أن یس��تخدم بھ��ا  ؟
 الكتاب المقدس؟

هللا. ال ینق��ذنا الن��اموس  )(ق��انون ی�وفر لن��ا الكت��اب المق��دس ن�اموس   
 ن�اموس هللا). یب�ین لن�ا (نحی�ا لكنھ یبین لنا كی�ف یری�دنا هللا أن نع�یش

ألننا نری�د أن نك�ون مث�ل هللا. ألنن�ا نح�ب هللا  طبیعة هللا. یجب إتباعھ
 أص��حاح ف��يأط��ول  ۱۱۹مزم��ور ویج��ب أن نح��ب ناموس��ھ. یعُتب��ر 

م�ن یتعب�د � بن�اموس یس�لك الكتاب المقدس ویص�ف كی�ف یج�ب أن 
قلب��ھ  یغی��ر هللاسیص��لي � م��ن أج��ل أن الش��خص ال��ذي یح��ب هللا هللا. 

على الشخص الذي یح�ب ادة (مشیئة) هللا. من المستحیل لیتفق مع إر
 بإرضاء هللا. غیر مھتمِ هللا أن یكون 

س�راج. یخبرن�ا الرس�ول بط�رس أن الع�الم ف�ي ظ�الم  ھيكلمة هللا    
فھي الن�ور ال�ذي  ۱۹.الذي یرشدنا روحي وأن كلمة هللا ھي النور

یرشد طریقنا الذي نسلك فیھ. یجب أال یتبع الشخص أب�داً األفك�ار أو 
المشاعر التي تتعارض مع كلمة هللا. لن یق�ود ال�روح الق�دس أب�ًدا أي 

 .شخص إلى فعل شيء یقول الكتاب المقدس أنھ خطأ

جیدة ھ�ي عالم�ة الص�حة. الشھیة الالروحي.  طعامناكلمة هللا ھي    
 ۲۰.ؤمن كلمة هللا كما یشتھي الطفل الحلیبیشتھي الم

المزی��د م��ن  وھض�م عن�دما ینض��ج الم�ؤمن یص��بح ق��ادًرا عل�ى فھ��م   
یج�ب  ۲۱.ق�ويلكلمة هللا مثلما یتعلم الطفل أكل طع�ام  الحقائق اإللھیة

 .على المؤمن إطعام نفسھ روحیًا بكلمة هللا یومیًا

                                                           
 .۱۰٥:۱۱۹ مزمور ؛۲۱-۱۹:۱ بطرس ۲ ۱۹

 .۲:۲ بطرس ۱ ۲۰
 .۲:۳ كونثوس ۱  ۲۱
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الكتاب المقدس ھو دفاعن�ا   
ض���������د الش���������یطان. م���������ن 

أن نُجھ��ز أنفس��نا  المفت��رض
بالس��الح الروح��ي والس��یف 
ال������ذي یس������تخدمھ ال������روح 

  ۲۲.الق��دس لن��ا ھ��و كلم��ة هللا

 ۲۳.في التجربة بالمكتوب الُمجرب (إبلیس) عالرب یسو كلم

. قارنھا الرب یسوع التجاوب معھكلمة هللا ھي الحق الذي یتطلب    
 ۲٤.بالبذار التي تُزرع

األرض لم تكن مستعدة. عندما نقرأ  نبثمر أل تأتِ بعض البذار لم    
� لح��ق المعل��ن فی��ھ ونص��لي م��ع ا الكت�اب المق��دس یج��ب أن نتج��اوب

 .في حیاتنا بكلمتھ رلیثم

 ...ألن الكتاب املقدس هو كلمة اهللا

ول�ن  الط�راز)(أي عتیق�ة  ن تصبح غیر مسایرة للعصر (قدیمة)فل   
زم��ان  أيتك��ون عدیم��ة الص��لة. وھ��ذا ینطب��ق عل��ى ك��ل البش��ر ف��ي 

إن��ھ دلی��ل تمیی��ز إرادة هللا ألن هللا ل��ن ین��اقض نفس��ھ أب��ًدا أو  ومك��ان.
 .یغیر رأیھ

ن��ا للحص��ول عل��ى إن��ھ دلیل   
ألن هللا  أفض��ل م��ا ف��ي الحی��اة

أعطان�����ا المكت�����وب و خلقن�����ا
ن���ھ یحت���وي عل���ى إ .إلرش���ادنا

                                                           
 .۱۷:٦ أفسس ۲۲
 .٤-۳:٤ ىمت ۲۳

 .۱٥-۱۱: ۸ قالو  ۲٤
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م�ع  ش�ركة)( صنا والسلوك في عالق�ةكل ما نحتاج إلى معرفتھ لخال
 .هللا

أنن�ا ن�تعلم م�ن القساوس�ة  تناقض المكت�وب م�عال یمكن قبول فكرة    
 .السلطة النھائیة ومن تقلید الكنیسة ألن المكتوب ھو

 طاعتھ���ا.ا ویوجھن���ا للك���ي نفھمھ��� ینی���ر ال���روح الق���دس كلم���ة هللا   
شيء إلى الكت�اب ، لكن ھل یجب أن نتوقع إضافة ما زال هللا یتكلم ؟

  المقدس؟

  املقدس؟هل اكتمل الكتاب 

اعتب��رت الكنیس��ة الكت��اب  (یوحن��ا)رس��ول خ��ر أ وق��ت رق��اد من��ذ    
ر الكنیسة فق�ط الكتاب�ات لتس�میتھا الكت�اب لم تختالمقدس كتابًا كامالً. 

المقدس ولكن بدالً من ذلك أدركوا أن بعض الكتابات المح�ددة كان�ت 
ي تم ُموحي بھا من هللا وكانت لھا السیادة الكتابیة. حققت الكتابات الت

التعرف علیھا ككتاب مقدس م�ؤھالت ال یمك�ن أن تلبیھ�ا أي كتاب�ات 
 .)ى(أخر الحقة

فظ��ت الكنیس��ة بالكتاب��ات الت��ي حتا الق��دیم،العھ��د  س��فارألبالنس��بة    
كمكت��وب. ت��م التع��رف عل��ى كت��اب  )إس��رائیلاح��تفظ بھ��ا ش��عب هللا (

التالی���ة: الص���لة  (المواص���فات) العھ��د الجدی���د م���ن خ���الل الم��ؤھالت
التاریخی��ة للرس��ل ونوعی��ة التوثی��ق ال��ذاتي وقب��ول الكنیس��ة باإلجم��اع 

 .واستخدام العھد القدیم بكل احترام والمنفعة من مقاومة البدع

لك�ن ھ�ل یمك�ن إض�افة ش�يء جدی�د إل�ى الكت�اب  ی�تكلم،ما زال هللا    
 المقدس اآلن؟ لیس من الممكن أن تفي أي كتابات جدیدة ب�المؤھالت

الت��ي أدت إل��ى م��ا یتض��منھ الكت��اب المق��دس األص��لي.  (المواص��فات)
یمكن ربط أي كتاب جدی�د بالرس�ل ألنھ�م لیس�وا  المثال العلى سبیل 
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الكنیسة بأكملھا ف�ي جمی�ع  بإجماعمعنا. كما لن تُقبل أي كتابة جدیدة 
 .أنحاء العالم

ال  ۲٥.للخ��الص والحی��اة المس��یحیة ش��املوالكت��اب المق��دس كام��ل    
یمك��ن إض��افة أي ش��يء مھ��م وض��روري إل��ى المكت��وب ألن��ھ یحت��وي 

شخاص ال�ذین یزعم�ون بالفعل على كل ما نحتاج إلیھ. یجب على األ
قضاء وقتھم في دراسة الوحي ال�ذي أعط�اه  ،اجدیدً  اأنھم یتلقون وحیً 

ھناك كل ما یحتاجون إلیھ وتحفظھم الكلم�ة م�ن  نسیجدوهللا بالفعل. 
  .الخطأ

 .شرح المعلومات التالیة من قبل أحد أعضاء الفصلمكن ی   

 أخطاء للتجنب

 الكتاب املقدس ةبسلط اساملس

یق��ول الكثی��ر م��ن المس��یحیین أن الكت��اب  النھائی��ة؟م��ا ھ��ي س��لطتك    
بمش��اعرھم الخاص��ة.  یؤمن��ونحقیق��ة لك��نھم  س��لطتھم،المق��دس ھ��و 

خط�أ.  اخطأ ألنھ ال یشعر أنھ� تالسلطة لیس ھذهن إسیقول الشخص 
ن أي إج��راء عل��ى م��ا ی��رام ألن��ھ ال یش��عر بال��ذنب إس��یقول الش��خص 

 مش��اعره یجع��ل م��نعن��دما یفع��ل ذل��ك. الش��خص ال��ذي یفع��ل ذل��ك 
 .بدالً من الكتاب المقدس السلطة النھائیة

ف�ي بع��ض األحی��ان ال یأخ��ذ الش�خص الكت��اب المق��دس بجدی��ة ألن��ھ    
یطیعھ��ا ألن مت��أثر ب��اآلخرین. ھن��اك وص��یة ف��ي الكت��اب المق��دس ال 

ال  )(مؤمن���ون كثی���رین م���ن البش���ر ال���ذین یزعم���ون أنھ���م مس���یحیون
یطیعونھ. إنھم یتبعون نوًعا من المسیحیة التي تحظى بشعبیة. نحتاج 

                                                           
 .۱٦-۱٤:۳ تیموثاوس ۲٥۱ 
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تحظى ال  الكتاب) عادةأن نتذكر أن المسیحیة الكتابیة (حسب مفھوم 
  .هبشھر

 .دراسة الكتاب المقدس بھدف محدد

الس�لطة النھائی�ة  ن�ھإ. الرئیسي للتعل�یمالكتاب المقدس ھو المصدر    
مشكلة عندما یدرس الناس الكت�اب  ذلك فھيألي جدال تعلیمي. ومع 

ال یستخدمون  نھمإالمقدس فقط إلیجاد دلیل على عقائدھم (تعلیمھم). 
یفكرون فقط في كیفی�ة إظھ�ار  نھمفإ الكتاب المقدس للطعام الروحي.

 ون�دافع ع�نآخ�ر خط�أ. م�ن المناس�ب لن�ا أن نط�ور  اً شخصأن ھناك 
ك�ان ھ�ذا ھ�و اس�تخدامنا الوحی�د  اذل�ك إذمن المكت�وب. وم�ع  تعالیمنا
نفقد الفرح الذي یأتي من استخدامنا للمكت�وب  فالمقدس فسوللكتاب 

 .في عالقتنا الشخصیة مع هللا

یقرأ بعض الناس الكتاب المقدس فقط لغ�رض الش�عور بالتش�جیع.    
أن نت���ذكر أن القص���د م���ن الكت���اب المق���دس یش���مل الت���وبیخ  نحت���اج

والتق��ویم. ال ینبغ��ي لن��ا تخط��ي وص��ایا الكت��اب المق��دس والبح��ث ع��ن 
الوعود التي تجعلن�ا نش�عر بالتحس�ن. ربم�ا م�ا یری�د هللا أن یفعل�ھ ل�ك 

 .والتقویمالیوم ھو التوبیخ 

 
 .یمكن شرح المعلومات التالیة من قبل أحد أعضاء الفصل   

 ء الطوائف (جمموعات هلا فكر تعليمي موحد)أخطا

تزعم بعض الجماعات الدینیة أنھا تؤمن بالكتاب المق�دس ولكنھ�ا     
النھائی�ة. یزعم�ون أنھ�م یمك�نھم ھ�م فق�ط  اآخر س�لطتھ من شئتجعل 

الوحي أو نظام خاص ل�دیھم ھ�م فق�ط  مالمقدس باستخداشرح الكتاب 
أھمی���ة م��ن الكت���اب  أكث��ر تعل��یمھم إثب���ات أنال یمك��ن  س��واھم.دون 

 .المقدس
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ً كتابقد یكون لدیھم        آخر یستخدمونھ ككتاب مق�دس باإلض�افة إل�ى  ا
علی���ھ ألن���ھ  عتم���دال یُ الكت���اب المق���دس  إنالكت���اب المق���دس. یقول���ون 

 یحتوي على أخطاء في الترجمة والنسخ.

 باعتبارهتشیر كل ھذه األفكار إلى أن الكتاب المقدس لیس مكتمالً    
 .نھائی�ة بالنس�بة لھ�ؤالء الن�اسال ةس�لطالآخ�ر كلمة هللا. یص�بح ش�يء 

 ." معً���ا م���رتین عل���ى األق���لاإلیم���انیج���ب أن یق���رأ الفص���ل "ق���انون 
 ميانقانون اإل

حتى یكتب�وه ب�ال اب تالكتاب المقدس ھو كلمة هللا. أوحي بھ هللا للكٌ    
خطأ. یتضمن الكتاب المقدس كل ما نحتاج إلى معرفتھ حتى نخلص 

م��ع هللا. الكت�اب المق��دس ھ��و  وش�ركھم�ن الخطی��ة ونس�یر ف��ي عالق��ة 
المصدر الرئیسي لتعلیمنا وھ�و الس�لطة النھائی�ة. یج�ب عل�ى الم�ؤمن 
أن یدرس الكتاب المق�دس یومیً�ا لیع�رف هللا بش�كل أفض�ل ویسترش�د 

 ا.بھ روحیً  بھ ویتغذى

یجب أن یُخص�ص لك�ل طال�ب أح�د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل    
علی�ھ ق�راءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�ول  ویجبیة التالیة فّ الجلسة الصَ 

 .م�������ا یقول�������ھ ھ�������ذا المقط�������ع ع�������ن موض�������وع ھ�������ذا ال�������درس
 مقاطع للمهام التحريرية

: ۳۰أمث�ال  ،۱۳٦-۱۲۹: ۱۱۹مزم�ور  ،٤۰-۳۳: ۱۱۹مزمور (   
-۱٥: ۳تیموث��اوس  ۲ ،۱۹-۱۷: ٥مت��ى  ،۱۹-۱۸: ۲۲ ی��ارؤ ،٦-٥

 ).۱٦-۱٥: ۳بطرس  ۲ ،۱۷

یجب على الطالب تعلیم درس أو جزء من درس ألشخاص لیس�وا    
عل��ى األق��ل خ��الل ھ��ذه ال��دورة. یمك��ن القی��ام ف�ي الفص��ل س��بع م��رات 

دراس��ة  ، أو ف��ي مجموع��ةالكنیس��ة ف��ي فص��ل دراس��ي ف��ي بالت��دریس
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عن  مسئولأو في أي مكان آخر. الطالب للكتاب المقدس في المنزل 
  .خلق ھذه الفرص

 اقرتاحات للقراءة

Dockery, David S. Christian Scripture.Nashville: 
Broadman and Holman, 1995. 

 

 كتاب اهللا

 أسئلة للدراسة

 العام؟ اإلعالنما ھو  .۱
 الخاص؟ بأي أشكال أعطى هللا اإلعالن .۲
ل��م  والت��ياإلع��الن الخ��اص م��ا ھ��ي الحق��ائق الت��ي كش��ف عنھ��ا  .۳

 العام؟ یكشف عنھا اإلعالن
 نفسھ؟یعلن الكتاب المقدس عن  ذاما .٤
التي تبین أن الكتاب المقدس ھو حقا كلم�ة  الستةاالسباب ما ھي  .٥

 هللا؟
 والتق���ویم للتعل���یم والت���وبیخلم���اذا یعتب���ر الكت���اب المق���دس "ن���افع  .٦

 والتھذیب الذي في البر"؟
یؤك�د  وال�ذيما ھو الوصف الذي یقدمھ الكت�اب المق�دس لل�وحى  .۷

 من ارتكاب األخطاء؟ الكتبةلنا منع 
 ما ھي بعض األسالیب المختلفة التي استخدمھا هللا في الوحي؟ .۸
 وحى بھ؟ماذا یعني أن الكتاب المقدس مٌ   .۹

 ماذا یعني أن الكتاب المقدس معصوم من الخطأ؟ .۱۰
 حیح؟صماذا یعني أن الكتاب المقدس  .۱۱



 الدرس الثاني

 صفات اهللا

 أهداف الدرس

 یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح: الدرس،في نھایة ھذا 

 لماذا أقنوم شخص هللا مھم جدا. )۱(
 حقیقة أن هللا الخالق تجعلھ متمیًزا عن غیره. كیفیة )۲(
ق�دیر  أقن�وم، أزل�ي، روح،ما المقصود بأن�ھ ش�خص  هللا،صفات  )۳(

 المعرف�ة، ق�دوس،وكل�ي  یتغی�ر،ال  الوج�ود،، كل�ي الق�درة)كلّي (
 ومحب. بار،

 كیف لكل صفة من صفات هللا أھمیة بالنسبة لعالقتنا معھ. )٤(
 وجھة النظر الكتابیة لسیادة هللا. )٥(
 عن هللا.قانون اإلیمان  )٦(

أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یتعلم الطال�ب كیفی�ة تجن�ب    
 خطأ سوء فھم أھمیة أشكال العبادة.
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 صفات اهللا

 احملاضرة مطبوعة ةماد

استخدم األھداف من ھذا الدرس بعد إج�راء االختب�ار عل�ى ال�درس    
 أسئلة المراجعة. ثم انتقل إلى مقطع القراءة أدناه. السابق لطرح

 ھذا المقطع عن هللا. بھمعًا. ناقش ما یخبرنا  ٤۰ عیاءشإقرأ ن   

طرح السؤال وناقش الجواب. ا ?اآلن دراسة المواد معا. عندما ترى 
اطل���ب م��ن الطال��ب البح���ث ع��ن المرج��ع الكت���ابي  عن��دما ت��رى 
 وقراءة اآلیة.

  أم ال؟ هللا عن لماذا یھم ما إذا كان لدى الشخص المفھوم الصحیح ؟

أعتقد أھمیة ھذا السؤال عندما قال: " توزر. و أ.من ھو هللا؟ أظھر    
ن���ادراً م���ا یك���ون ھن���اك خط���أ ف���ي التعل���یم أو فش���ل ف���ي تطبی���ق  أن���ھ

 زالمط�اف للعج�ف�ي نھای�ة  تباعھاااألخالقیات المسیحیة التي ال یمكن 
أخب��ر یس��وع الم��رأة الس��امریة عن��د البئ���ر أن  ۲٦".روالتجاھ��ل بأفك��ا

مشكلة عبادة الس�امریین ھ�ي أنھ�م ال یعرف�ون م�ن یعب�دون. أھ�م س�مة 
ألي شخص ھي مفھومھ عن هللا. مفھوم الشخص � ھو أس�اس دین�ھ. 
ال یمكن أن یكون ھناك خطأ أكثر خطورة من أن نكون مخطئ�ین ف�ي 

 هللا.ماھیة 

ألن��ھ غی��ر ح��دود  تماًم��ا،ف هللا جمی��ع المقارن��ات غی��ر كافی��ة لوص��   
 لھ،الكتاب المقدس ال یعطینا تعریفا منھجیاً  حتى. محدودیتنا ویتجاوز

ولكن في كل مكان یصف الكتاب وجوده وقوتھ. یخبرنا سفر التك�وین 
الشمس والقمر والنج�وم. النبات�ات  واألرض؛كیف خلق هللا السماوات 

. ال��درس األول للكت��اب وأخی��را اإلنس��ان (البش��ر) الحیوانی��ة؛والحی��اة 
                                                           

 .۱۰ القدوس، معرفة ۲٦



۳۳ 
 

لذلك فھ�و متمی�ز  كائن.المقدس واضح للغایة: هللا ھو خالق كل ما ھو 
 ألنھ لیس جزًءا من خالئقھ. كائن،عن كل ما ھو 

لك��ن ف��ي جمی��ع أنح��اء الكت��اب المق��دس توج��د العدی��د م��ن العب��ارات    
بك��ل ح��رص بتلخ��یص المعطی��ات  نالالھوتی��واألخ��رى ع��ن هللا. ق��ام 

) هللا. ال یمكننا أن نتقن (خصائصالكتابیة بعنایة في قوائم عن سمات 
كم��ا ذكرن��ا أ. و.  ذل��ك،وم��ع  الن��اقص؛ھ��ذه األم��ور م��ن خ��الل فھمن��ا 

الدراس��ة ع��ن ق��رب لم��ا نعرف��ھ عنھ��ا ق��د تجع��ل الم��ؤمن  ت��وزر، أن
تالی�ة ع�ن نتأم�ل العب�ارات ال روحي. ھكذاالمستنیر جمیالً ولھ تدریب 

إعالن هللا عن نفسھ في الكتاب المق�دس،  علىھذه العبارات  هللا. تُبني
 نعرف لھذا السبب أنھا حقیقیة.

 بعض صفات اهللا

ب��ل تل��ك األكث��ر  هللا،إن م��ا س��نغطیھ ل��یس القائم��ة الكامل��ة لص��فات    
 أھمیة بالنسبة لنا لنعرفھا.

 ؟ماھي صفات هللا التي یمكنك سردھا ووضعھا في قائمة ؟

 )إقنوم في ذاتھ(شخص هللا 

مش�اعر وإرادة. إن�ھ  وذوھذا أنھ شخص حقیقي ح�ي عقالن�ي  یعني   
لیس محصلھ قوانین الطبیعة أو قوة تأثیری�ة (خارجی�ة) كالكھرب�اء أو 

الُم��دبر، وص��احب  المش��یئة، ھ، ول��عام��ل، ع��الم فھ��و خ��الق،الجاذبی��ة، 
 الكلمة.

 ما االختالف الذي سیحدث إذا لم یكن هللا شخصاً(أقنوماً)؟ ؟

حقیقة أنھ شخص تجع�ل م�ن الممك�ن أن تك�ون لن�ا عالق�ة مع�ھ. إذا ل�م 
 لن نتمكن أن نصلي لھ. شخصاً،یكن هللا 
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إذا ل��م یك��ن هللا شخص��اً، ل��ن یك��ون م��ن الممك��ن ل��ھ أن یُس��رأو یش��عر 
 بالحزن.

 :هللا روح

 ۲۷وأولئك الذین یعبدونھ یجب أن یعبدوا ب�روح وح�ق." روح؛"هللا    
حقیقة أنھ روح توفر األس�اس لش�ركتنا الروحی�ة مع�ھ وعبادتن�ا ل�ھ. ال 

جس��دیة مح��ددة  أوض��اعتعتم��د الص��الة والعب��ادة عل��ى أش��یاء مادی��ة أو 
أوبرن��امج ُمع��د س��ابقاً أو مبن��ي خ��اص. یمك��ن أن تك��ون ھ��ذه األش��یاء 

لكن العبادة ال تعتمد  العبادة،مامنا في مھمة لمساعدتنا على تركیز اھت
  األشیاء.تلك  على

تُعتب������ر حقیق������ة أن هللا    
روح أح��د األس���باب الت���ي 
تمنعن������ا م������ن ص������نع أي 

 ۲۸ص��ورة مادی��ة ل��ھ. 
هللا كروح فھو غیر مرئي 

إال عندما یختار   ۲۹لنا
أن یأخ�����ذ ش�����كالً مرئیً�����ا. 

۳۰  نظًرا ألن مفھومن�ا
ع����ن هللا مح����دود ، حت����ى 

بش������كل  الن������ظھ������ر وإن 
 ۳۱.امرئي، فمن الصحیح أن نقول إن ال أحد رأي هللا تمامً 

 

                                                           
 . ۲٤:٤ یوحنا ۲۷
 . ٦-٤:۲۰ وجخر ۲۸

 .۱۷:۱ موثاوستی ۱ ۲۹
 .۱:٦عیاء شإ ؛۱:۱۸ وینتك ۳۰
 .۲۰:۳۳ وجخر ؛۱۸:۱ حنایو ؛٤٦:٦ یوحنا ۳۱
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 :هللا أبدي

ول�ن یك�ون ھن�اك  موج�ود،غی�ر لم یكن ھناك زم�ن ل�م یك�ن فی�ھ هللا    
� بدای�ة وال نھای�ة. االس�م  س؛ ل�یزمن ل�ن یك�ون فی�ھ هللا غی�ر موج�ود

 ویص��فھ یوحن��ا بأن��ھ الش��خص ،۳۲أَْھیَ��ِھ الَّ�ِذي أَْھیَ��ھْ ال�ذي أعلن��ھ لن��ا ھ��و 
ھ�و هللا م�ن  ۳۳.َعلَ�ى ُك�ّلِ َش�ْيءٍ  واْلقَ�اِدرُ اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي یَأْتِي 

ل��دى بع��ض األدی��ان أس��اطیر ح��ول مت��ى ُول��دت  ۳٤.ب��داألإل��ى  زلاأل
 لكن اإللھ الحقیقي أبدي. آلھتھم،

 :األقانیمهللا مثلث 

یأتي التعلیم الخاص بالثالوث من حقیقة أن الكتاب المقدس یعلن أن    
ومع ذلك یشیر إلى ثالثة أشخاص متمیزین كا�. ال  واحدًا،ھناك إلًھا 

ولك�ن ف�ي طبیعت�ھ ثالث�ة أش�خاص. م�ع أنن�ا ال  واح�د،یوجد س�وى إل�ھ 
 إنألنن�ا ال نق�ول  منطق�ي، ولكنھنستطیع أن نفھم الثالوث بشكل كامل 

ھناك ثالثة ولكن واحد ل�نفس الش�يء. ھن�اك إل�ھ واح�د مثل�ث االق�انیم. 
واالب��ن وال��روح الق��دس یمتل��ك جمیعً��ا ص��فات اإلل��ھ، یمك��ن  أآلبألن 

تسمیة كل أقنوم منھم بش�كل ص�حیح بأن�ھ هللا ویمك�ن عب�ادة ك�ل أقن�وم 
  هللا.أنھ  على

 :القدرةهللا كلي 

 ۳٥".الس�ماء؛ یفع�ل م�ا یش�اءإنھ قادر على فعل ما یشاء. "إلھن�ا ف�ي    
لیس لھ حدود إال أنھ ال یتعارض أبدًا مع طبیعتھ المقدسة ویق�وم دائًم�ا 

                                                           
 .۱٤:۳ خروج ۳۲
 .۸:۱ رؤیا ۳۳
 .۲:۹۰ مزمور ۳٤
 .۳: ۱۱٥مزمور  ۳٥
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بم��ا وع��د ب��ھ. ال ش��يء ص��عب أو مس��تحیل عل��ى هللا. "یس��ود ال��رب 
 ۳٦اإللھ."

 ما االختالف الذي یحدث لنا عند معرفتنا أن هللا قدیر؟ ؟

ألنن����ا  مش����جع،ھ����ذا أم����ر    
نعرف أنھ ف�ي خض�م (وس�ط) 

دن��ا، أن��ھ "ق��ادر أن یفع��ل جھا
ا م�م فوق كل ش�ىء أكث�ر ج�دًا

بحسب الق�وة  نفتكر،نطلب أو 
. حت�ى ل�و ۳۷التي تعم�ل فین�ا "

ب���دت األم���ور خ���ارج نط���اق 
ف���نحن نع���رف أن  الس���یطرة،

خط�����ة هللا العظیم�����ة س�����وف 
تتحقق. یمكننا أن نص�لي بثق�ة 
أن هللا ق��ادر عل��ى الت��دخل ف��ي 

 أي موقف(ظرف).

 هللا كل���ي الوج���ود (حاض���ر   
 :في كل مكان)

ال یوجد مكان ال یوج�د فی�ھ    
ماء الس�إل�ھ الك�ون،  الربهللا، وال یحدث شيء ال یراه هللا. "ھكذا قال 

وال یقتص��ر  الك��ون،إن�ھ إل��ھ  ۳۸عرش��ي واألرض م��وطئ ق��دمي."ھ�ي 
سلطانھ على أي منطقة. "ھل یمكن ألي شخص أن یختبئ ف�ي أم�اكن 

ھذا یؤك�د  ۳۹سریة ولن أراه؟ یقول الرب. أال أمأل السماء واألرض؟"

                                                           
 . ٦: ۱۹رؤیا  ۳٦
 .۲۰: ۳أفسس  ۳۷
 .۱: ٦٦شعیاء إ ۳۸
 .۲٤: ۲۳رمیا إ ۳۹

"تماًما كما أكدت أن ھناك كائنًا ال 
من المستحیل  ومستقًال وأنھنھائیًا 

لذلك  واحد؛أن یكون ھناك أكثر من 
أعتقد أن ھذا اإللھ الواحد ھو أب 

أعتقد أن ھذا األب  ...كل شيء
للجمیع ال یستطیع أن یفعل ما یحلو 

في  ابل لھ أیًضا حقًا أبدیً  فحسب،لھ 
 ،ىیرضومتى  شيء،أن یقوم بأي 

امتالك أو التخلص بحریة من كل ما 
خلق  صالحھ،من  وأنھ، صنع؛

 ."السماء واألرض وكل ما فیھا

إلى الروم  رسالة – وسليون چ(
 الكاثولیك)
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لنا أن هللا یعرف أحوالنا ومشاكلنا. یخبرن�ا ذل�ك أن�ھ ال یمك�ن ألح�د أن 
حی��ث ال یمك��ن رؤیت��ھ. ك��ل ش��ئ عری��ان أو یخط��ئ  هللا،یختب��ئ م��ن 

  ٤۰أمام عیني هللا ومكشوف

 :ثابت)(یتغیر هللا ال 

ول�ن یتوق�ف أب�دًا ع�ن كون�ھ  هللا،لم یكن ھناك زم�ن أص�بح هللا فی�ھ     
ھن��اك أدی��ان ت��ؤمن أن هللا ف��ي ط��ور التط��ور، لك��ن یخبرن��ا  ٤۱ هللا.

 وأھداف��ھیتغی��ر ف��ي طبیعت��ھ وص��فاتھ  ول��نالكت��اب المق��دس أن هللا ل��م 
٤۲ ح��ق، ویك��ره دائًم��ا م��ا ھ��و ش��ر. إن هللا  إن��ھ یح��ب دائم��اً م��ا ھ��و

ب�ال  الی�وم،أھی�ة لموس�ى ھوھ�و أھی�ة  باعتب�ارهاألبدي الذي أعلن ذاتھ 
وقوت��ھ وقداس��تھ  وحكمت��ھأب��دي ال یعتری��ھ تغیی��ر ف��ي وج��وده  ح��دود،
 .٤۳لَْن تَْنتَِھيَ  ُھَو َوِسنُوه ُھوَ  في الحق.  وصالحھوعدلھ 

 :المعرفةهللا كلي 

فال یحتاج لعملیة تعل�م.  األشیاءهللا یعلم كل ٤٤."امحدود"فھمھ غیر    
وال یوج�د مش�یر � (یمكن�ھ  ش�خص،لم یتعلم هللا أبدًا أي شيء من أي 

یعلم هللا المستقبل، وبالتالي ال یُفاجأ أو یك�ون  ٤٥ تقدیم النصح لھ).
 ٤٦.في حالة عدم استعداد أبدًا ألي شيء یحدث

                                                           
 .۱۳: ٤عبرانیین  ٤۰
 .۱۷: ۱جامعة  ٤۱

 .٦:۳ مالخي ٤۲
 .۲۷:۱۰۷ مزمور ٤۳
 .٥:۱٤۷ رومزم ٤٤
 . ۱٤-۱۳:٤۰ إشعیاء ٤٥
 . ٤:۱۳۹ مزمور ٤٦
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االخ������تالف ال������ذي م������ا   ؟
أن هللا  ایح��دث لن��ا أن عرفن��

 یعلم كل شيء؟

ترتبط معرف�ة هللا بحكم�ة    
الت��ي تظھ��ر ف��ي الخل��ق  هللا،

وخاص���������ة ف���������ي خط���������ة 
  ٤۷الخالص. 

ألنھ یعرف ك�ل ش�يء ویفھم�ھ، فھ�و دائًم�ا یع�رف الش�يء الص�حیح    
الذي یجب عملھ. نحن نعلم أن إرادة هللا ھي األفضل لنا دائًم�ا ألن هللا 

 فعل.إلیھ نتائج كل  لؤوماستبالتمام ویعرف  وموقفیفھم كل حالھ 

  :هللا قدوس

شعیاء إ. أشار النبي قدوسلقد وصف هللا نفسھ في المقام األول بأنھ    
مراًرا وتكراًرا إلى هللا على أنھ "ق�دوس إس�رائیل". تص�رخ المالئك�ة 

كان���ت قداس���ة هللا  ٤۸ق���دوس" ق���دوس، ق���دوس،" باس���تمرارأم���ام هللا 
  ٤۹"یَْحَم�دُوَن اْس�َمَك اْلعَِظ�یَم َواْلَمُھ�وَب، قُ�دُّوٌس ُھ�وَ موضوع العبادة: "

عال��ھ أخالق��ي). تتمی��ز أفافتراض��ي (إن��ھ المعی��ار المطل��ق لك��ل كم��ال 
وال یمكن أن یك�ون غی�ر ذل�ك.  الشرور،بوجود كل الخیر وغیاب كل 

توض���ح قداس���ة هللا أن اإلنس���ان غی���ر الئ���ق للخدم���ة والعب���ادة دون أن 
 ٥۰.أوالً بالنعمة جددیت

                                                           
 .۳۳:۱۱ رومیة ؛۲٤:۱۰٤ مزمور ٤۷
 .۳:٦ إشعیاء ٤۸
 .۳:۹۹ مزمور ٤۹
 .٥:٦ إشعیاء ٥۰
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بَ��ْل نَِظی��َر اْلقُ��دُّوِس الَّ��ِذي " یری��د هللا من��ا أن نك��ون مقدس��ین كم��ا ھ��و.   
یِسیَن فِي ُكّلِ ِسیَرةٍ. ألَنَّ�ھُ  ُكونُ�وا «َمْكتُ�وٌب: دََعاُكْم، ُكونُوا أَْنتُْم أَْیًضا قِدِّ

یِسیَن ألَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ   ٥۱».قِدِّ

 :هللا بار

  ٥۲أعم��ال هللا دائم��ا عل��ى ح��ق. أعمال��ھ تت��دفق م��ن طبیعت��ھ المقدس��ة   
ما ھوصحیح. إنھ یفي دائًما بكلمتھ وال یكذب  للكالمعیار طبیعتھ ھي 

 ٥۳ا.إطالقً 

 لماذا یھمنا أن هللا بار؟ ؟

ب��ره ھ��و أس��اس ناموس��ھ، وھ��و المعی��ار المث��الي لواجباتن��ا تجاھ��ھ    
ویك���افئ م���ن یطی���ع ناموس���ھ  بالع���دل،ولآلخ���رین. یق���یم هللا ناموس���ھ 

 والمض�طھدین،ویجازي من یكس�ره. ھ�ذا ی�ریح أولئ�ك ال�ذین یع�انون 
َخ�ْوُف لكنھ یحذرنا أیضا من أن أح�دا ل�ن یفل�ت م�ن ارتك�اب الخط�أ. "

ّبِ َحقٌّ َعاِدلَ�ةٌ ُكلَُّھ�ا ّبِ نَِقيٌّ ثَابٌِت إِلَى األَبَِد. أَْحَكاُم الرَّ "ھ�و الَّ�ِذي  ٥٤.الرَّ
"س��نقف جمیعً��ا أم��ام كرس��ي  ٥٥َس��یَُجاِزي ُك��لَّ َواِح��ٍد َحَس��َب أَْعَماِل��ِھ."

 ٥٦المسیح."

 

 

 

                                                           
 .۱٦-۱٥:۱ بطرس ۱ ٥۱

 .٤:۳۲ ةقضا  ٥۲
 .۲۸: ۷صموئیل  ۲ ؛۱۹: ۲۳عدد   ٥۳
 .۹:۱۹ مزمور ٥٤
 .٦:۲ رومیة ٥٥

 .۱۰:۱٤ رومیة ٥٦
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 محبة:هللا 

ك�ان هللا  إذاھذه الس�مة مھم�ة للغای�ة. تخی�ل ی�ا ل�ھ م�ن ش�يء مخی�ف    
كل��ي الق��درة والمعرف��ة دون ح��ب لن��ا! كی��ف س��یكون حالن��ا إذا ك��ان هللا 

إل�ى جن��ب م�ع قوت��ھ  ایحبن�ا جنبً��لكن��ھ ال یحبن�ا؟ لك��ن هللا  ،وب�ارق�دوس 
 ب��ارك هللای ٥۸.ع�ام یب��ارك هللا خالئق�ھ بش��كلٍ  ٥۷ .وقداس�تھ المطلق�ة

وص��مم هللا الع��الم  الحی��اة،خ��اص باألش��یاء الجی��دة ف��ي  بش��كلٍ  البش��ریة
هللا ك��ل تفاص��یل  یح��ول ٥۹.الع��یش فی��ھ بف��رح لإلنس��انكمك��ان یمك��ن 

نتب��ارك بنعمت��ھ  ٦۰الحی�اة إل��ى برك��ة ألولئ�ك ال��ذین یحبون��ھ ویخدمون�ھ.
 ٦۱.ورحمتھ وصبره وسالمھ بسبب محبتھ

لق��د أح��ب هللا الع��الم حت��ى ب��ذل ابن��ھ الوحی��د حت��ى ال یھل��ك ك��ل م��ن      
رغ��م م��ن خطایان��ا  أظھ��ر ٦۲.ی��ؤمن ب��ھ ب��ل تك��ون ل��ھ الحی��اة األبدی��ة

وی�دعونا أن نرج�ع إلی�ھ م�ن خ�الل  بالرحمة، إلینافھو یصل  وتمردنا،
 أظھ�ر ٦۳.الذي قدمھ كذبیحة تكفیری�ة م�ن أج�ل خطایان�ا یسوع،الرب 

ال��ذي یف��یض علین��ا بالح��ب والحن��ان. "بھ��ذا  قلب��ھ،هللا لن��ا ف��ي الص��لیب 
ب�ل إن�ھ أحبن�ا وأرس�ل ابن�ھ لیك�ون بمثاب�ة  هللا،لیس ألننا أحببن�ا  الحب،

 كف����������ارة ع����������ن خطای����������ان
هللا ك����ل البش����ر  ،٦٤األرض����یة

، دون أن یت��أثر الن��اس)(جمی�ع 
بجنس��ھم أو ق��دراتھم الطبیعی��ة 

ویق���دم  األرض���یة،أو مك���انتھم 

                                                           
 .٦۸:۱۱۹ مزمور ؛۱۹:۱۸ لوقا ٥۷
 .۲۸،۲۲: ۱ تكوین ٥۸

 . ۱۰۳ مزمور ؛۲۳ مزمور ؛٦-٤:۸ مزمور ٥۹
 .۲۸:۸ رومیة ٦۰
 .٥-٤:۲ ؛۷:۱ أفسس ؛٤:۳٤ خروج ٦۱
 .۱٦:۳ یوحنا ٦۲

 .۲:۲ یوحنا ۱ ٦۳
 .۱۰:٤ یوحنا ۱ ٦٤

لقد خلقتنا یا هللا لذاتك وقلوبنا "
" .راحتھا فیك التھدأ حتى تجد

 أوغسطینوس)(



٤۱ 
 

یریدنا هللا أن نحب جمیع الناس وأن نكون  لذا، ٦٥للجمیع.هللا الغفران 
فالحب والغف�ران ھم�ا م�ن عالم�ات  إلینا،مستعدین لمغفرة من یخطئ 

  ٦٦.أبناء هللا

عل��ي ص��ورتھ. عل��ى ال��رغم م��ن أنن��ا مح��دودون وھ��و  خلقن��ا هللالق��د    
خالئقھ. لق�د ال أننا نشابھ هللا أكثر من أي شيء آخر من إغیر محدود، 

وكم���ا ی���ذكرنا  لذات���ھ،ونحب���ھ. لق���د خلقن���ا  ونعب���ده خلقن���ا هللا لنعرف���ھ
ل��ن نك��ون أب��دًا ف��ي راح��ة حت��ى نج��د راحتن��ا فی��ھ. عل��ى  أوغس��طینوس،
وھ��و الوحی��د ال��ذي  مھ��م،ك��ل ش��يء أرض��ي غی��ر  �،عك��س بالنس��بة 

أي  يومستمر فیستحق تفانینا الكامل. من المستحیل أن تجد شبع دائم 
مكان إال في هللا. بنعمت�ھ یمك�ن أن نُف�دي ونك�ون ق�ادرین عل�ى عبادت�ھ 

ونستطیع فعل إرادت�ھ  السماوي،ونثق(نؤمن) بھ كأبینا  شيء،قبل كل 
 في كل مجال من مجاالت حیاتنا.

 ؟والسجودھل نحتاج إلى مباني كنسیة وأشیاء نستخدمھا في العبادة  ؟

 بادةخطأ لنتجنبه: سوء فهم أهمية أشكال الع

حن��ا. ھ��ذا یعن��ي أن المب��اني واألث��اث اروأونح��ن نعب��ده ب روح،هللا    
واآلالت الموسیقیة لیست ض�روریة. وھ�ذا یعن�ي أن�ھ یمكنن�ا أن نعب�ده 

 بدون أوضاع معینھ جسدیة مثل الركوع أو الغناء أو القراءة.

لك��ن أش��كال العب��ادة مھم��ة عل��ى ال��رغم م��ن أنھ��ا لیس��ت ض��روریة    
نحت�اج  األرض،للغایة للعبادة. ألننا بشر لنا أجساد مادی�ة نع�یش عل�ى 

 .وسجودناال للتعبیر عن عبادتنا إلى أشك

. ق�دم لإلش�كالأعطى هللا توجیھات بخص�وص العب�ادة ألنن�ا بحاج�ة    
 الجدید،العھد القدیم توجیھات بخصوص العبادة في الھیكل. في العھد 

                                                           
 .٥-۱:۲ یعقوب ؛۱۱:۲ رومیة ٦٥
 .٤٥-٤۳:٥ متي ٦٦



٤۲ 
 

كس��ر الخب��ر) والتس��بیح والص��الة (والش��ركة  تخ��ص المعمودی��ةل��دینا 
العامة وقراءة الكت�اب المق�دس. حت�ى الكت�اب المق�دس ھ�و ش�ئ م�ادي 

 نستخدمھ في العبادة. ملموس)(

ة. وھم یؤمنون أن العباد ألشكالبعض الناس مرتبطون بشكل كبیر    
ھذه ھي الطریقة الوحی�دة لعب�ادة هللا بش�كل ص�حیح. ال یتغی�ر برن�امج 

حتى إذا كان الناس ال یعبرون حقیقةً عن العب�ادة  بھم،العبادة الخاص 
 في األشكال التي یستخدمونھا.

 ح�دود. إنھ�میؤمن البعض اآلخر أنھ یمكن تغییر أشكال العبادة ب�ال    
ننا بحاجة إلى أشكال للتعبیر ع�ن ھیبتن�ا وحبن�ا یحتاجون أن یتذكروا أ

ف�ال ینبغ�ي إیقاف�ھ م�ا ل�م  ذل�ك،وتعھدنا تجاه هللا. إذا حقق ش�كل العب�ادة 
 یكن ھناك شكل أفضل یؤدي لنفس الغرض.

 یمكن شرح قالب المعلومات التالیة من قِبل أحد أعضاء الفصل.   

 اهللا صاحب السيادة

فإن��ھ ق��ادر عل��ى إنج��از م��ا  للك��ون،مطلق��ة. كح��اكم  وس��یادة� ق��وة    
 ٦۷.یختاره

وال یحتاج إلى الخض�وع ألي ش�خص  إلرادتھ،یفعل كل شيء وفقًا    
ألن��ھ ال یوج��د أح��د  بالتأكی��د،ك��ل م��ا یق��رر القی��ام ب��ھ س��یحدث  ٦۸.آخ��ر

 یمك���ن أن یعی���ق هللا وال یوج���د موق���ف یمك���ن أن یك���ون مس���تحیالً �.
٦۹  ۷۰.ن حینما شاءیسیطرهللا على تصرفات الحكام االرضیی 

                                                           
 .٦-٥:۱۳٥ مزمور ؛۳:۱۱٥ مزمور ٦۷
 .۱۱:۱ أفسس ٦۸

 .۱۱-۹:٤٦ إشعیاء ٦۹
 .۲۸-۲۷:٤ الرسل أعمال ؛۲۰:٥۰ تكوین ۷۰
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اتخاذ الخیارات. یمكنھم االختی�ار  ىللبشر عللكن أعطى هللا القدرة    
ولك��ن یمك��نھم أیًض��ا االختی��ار ب��ین الخی��ر  الجی��دة،م��ن ب��ین األش��یاء 

البش�ر  أوائ�لوالشر. یمك�نھم اختی�ار طاع�ة هللا أو عص�یانھ. لق�د أتخ�ذ 
أن یخطئ��وا. من��ذ ذل��ك الح��ین اتخ��ذ ك��ل  االب��دء ق��رارً ال��ذین خلقھ��م من��ذ 

 إال الجی�دة،ورغم أن البعض اتخذ بع�ض الخی�ارات  خیارات،شخص 
  أیًضا. واأخطأ الجمیعأن

(مش�یئتھ) ف�ي  فكی�ف ی�تمم إرادت�ھ الك�ل،ف�وق  س�یدإذا كان هللا ھو ال   
 المخلوقات خیاراتھم الخاصة بھم؟ عالم یتخذ ملیارات

إنھا إرادة هللا أن یكون لھ مخلوقات تتخذ خیارات حقیقیة. ھذا یعني    
ذلك أنھ ل�ن یتخ�ذ هللا ع�نھم خی�اراتھم. وھ�ذا یعن�ي أیًض�ا أن�ھ یج�ب أن 

فإنھم لن یتخذوا  ذلك،خالف  بھ؛تكون ھناك نتائج حقیقیة لما یقومون 
خی���ارات حقیقی���ة. إذا ك���ان هللا ی���تحكم بطریق���ة م���ا ف���ي نت���ائج أعم���ال 

فس���یأخذ م���ن ذل���ك  ش���ر،بحی���ث ال یمك���ن أن ین���تج عنھ��ا أي  ناإلنس��ا
 الشخص إمكانیة اختیار الشر.

ألن��ھ س��یدین الن��اس عل��ى أعم��الھم  حقیقی��ة،عدال��ة هللا ھ��ي عدال��ة    
إذا كان هللا یتحكم في كل التصرفات، فلن یك�ون م�ن  ۷۱ المتعمدة.

 المنطقي لھ أن یجازي بالعقوبات والمكافآت.

ولكن األھم من ذل�ك  صواب،یرغب هللا في أن یختار البشر ما ھو    
 ةون�نكلھ ھو رغبتھم في اتخاذ خیارات حقیقیة. ھذا ھ�و الس�بب ف�ي كی

(خل��یط) معق��د م��ن  م��ا ھوعلی��ھ. الع��الم عب��ارة ع��ن م��زیج عل��ىالع��الم 
األش��یاء الخی���رة م���ن هللا ونت���ائج األفع��ال الخی���رة م���ن البش���ر ونت���ائج 

البش�ر م�ن البش�ر والخی�ر ال�ذي یجلب�ھ هللا م�ن أفع�ال  الش�ریرةاألفعال 
 .ةالسیئ

                                                           
 .۱۳-۱۲:۲۰ یارؤ ۷۱
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ن��رى أولوی��ات هللا ف��ي خط��ة الخ��الص. إن��ھ یق��دم الخ��الص للجمی��ع    
ویرغب في خالص الجمیع. یمنح كل شخص الق�درة عل�ى االس�تجابة 

لكنھ ال یفرض التجاوب. لھذا السبب ی�تم اس�تخدام ال�دعوات  لإلنجیل،
یق��دم هللا للن��اس خی��اًرا  ۷۲.اب المق��دسواإلقن��اع ف��ي ك��ل أج��زاء الكت��
 ویصف لھم العواقب(النتائج).

نكرز باإلنجیل بثقة تام�ة ف�ي إمكانی�ة خ�الص ك�ل ش�خص. مھمتن�ا    
ھ���ي التع���اون م���ع ال���روح الق���دس ف���ي إقن���اع الن���اس عل���ى الخض���وع 

�.۷۳  

 قرأ الفصل "قانون اإلیمان" معًا مرتین على األقل.یجب أن یُ    

 قانون اإلميان

خل�ق الك��ون وھ�و رب الجمی�ع. إن�ھ روح أب��دي ال  واح�د، ھیوج�د إل�   
كل�ي  مكان. إن�ھوالوجود ویتواجد في كل  والمعرفةالقدرة  یتغیر. كلي

یب�ارك خلیقت�ھ ویح�ب ك�ل  في شخصھ وفي كل أعمال�ھ. والبر القداسة
 معھ. الشركة)الغفران والعالقة (ویقدم  شخص،

ج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��د المق��اطع الم��ذكورة أدن��اه. قب��ل ی   
ل م�ا یجب علیھ ق�راءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�و التالیة،جلسة الصف 

 تقولھ حول موضوع ھذا الدرس.
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 ريةمقاطع للمهام التحري

 ؛۱۱-۹: ٤رؤی�ا  ؛٤-۱: ۱۳۹مزم�ور  ؛۱۰:۹ أمثال ؛٤٦شعیاء إ(   
 .)۳: ۱یونان 

درس أو ج��زء م��ن درس  یج��ب ت��دریسیج��ب ت��ذكیر الط��الب بأن��ھ    
لألشخاص غیر الموجودین في الفصل على األق�ل س�بع م�رات خ�الل 

یجب على الطالب تقدیم تقری�ر إل�ى قائ�د الفص�ل ف�ي ك�ل  الدورة.ھذه 
 التدریس للمھمة.مرة یقومون فیھا ب
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 صفات اهللا
 أسئلة للدراسة

 
 ؟اإلنسانما ھي أھم خصائص  .۱
 یمكن حدوثھ؟ خطأ خطراما ھو أكثر  .۲
 ما ھو أول درس للكتاب المقدس عن هللا؟ .۳
 صفات هللا التي تتطابق مع كل عبارة: اذكر .٤

 
 .ال یمكننا وصف كینونة هللا 
  وجود.الهللا دائم 
  تأثیر لكنھ شخص أقنوم.لھاهللا لیس قوة خارجیة 
 .طبیعة هللا سوف تكون دائما ھي بذاتھا 
 .یمكن � أن یفعل ما یشاء 
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 الثالثالدرس 

 الثالوث

 

 أهداف الدرس

 یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح: الدرس،في نھایة ھذا 

 لطبیعة الثالوث. توضیحيل الكون مثایكون ) كیف ۱(

 التعلیم الكتابي عن) الثالوث.(لعقیدة ) األساس الكتابي ۲(

 ) لماذا عقیدة الثالوث ھي أساس اإلنجیل.۳(

 العالقات داخل الثالوث.) ھیكل ٤(

 ) كیف یعطي الثالوث مثاالً للعالقات اإلنسانیة.٥(

 ) كیف إیماننا بالثالوث یوجھ عبادتنا.٦(

 ) قانون اإلیمان المسیحي عن الثالوث.۷(

أح��د األس��باب العملی��ة لھ��ذا ال��درس ھ��و أن یتجن��ب الطال��ب األخط��اء 
 الشائعة التي ارتكبھا البشر في محاولة لشرح الثالوث.
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 الثالوث

 احملاضرة مطبوعة ةماد

استخدم األھداف م�ن ھ�ذا  السابق،بعد إجراء االختبار على الدرس    
 الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل إلى مقطع القراءة أدناه.

معً��ا. ن��اقش كی��ف یوض��ح ھ��ذا المقط��ع أن هللا ھ��و  ۱٤ق��رأ یوحن��ا ن   
 الثالوث.

اط���رح الس���ؤال ون���اقش   ?ت���رىدرس الم���ادة مع���اً. عن���دما ن���اآلن    
اآلی��ات المس��تخدمة  ألن الج��واب. ھ��ذا ال��درس ال یس��تخدم الرم��ز

 مطبوعة في الدرس. 

كثیر من الناس كانوا مرتبكین ومتحیرین بخصوص عقیدة (التعلیم    
الخاص) الثالوث ألنھا تعلن أن هللا ثالث�ة م�ن ناحی�ة وف�ي ذات الوق�ت 

 تعلن وحدانیة هللا من ناحیة أخري.

آخ�ر عل�ى ثالث�ة ف�ي واح�د.  الكون ن�رى مث�اًال  فىلكن عندما نتأمل    
م�ن  عنص�رالزمن، والمادة. بدون أي  الفضاء، -جوانب  ةثالثللكون 
 لن یكون ھناك الكون. الثالثة،ھؤالء 

 كل واحد من ھؤالء الثالثة یتكون أیضا من ثالثة جوانب.   

ثالث�ة ف�ي واح�د.  -یتكون الفضاء م�ن الط�ول والع�رض واالرتف�اع    
 لن یكون ھناك فضاء. األبعاد،بدون أي واحد من تلك 

ثالث�ة ف�ي واح�د.  -یتكون الزمن من الماضي والحاضر والمس�تقبل    
 زمن.لن یكون ھناك  الجوانب،من تلك  جانببدون أي 

 ث��الث -) الظ��واھر (حرك��ة ألداةالم��ادة تتك��ون م��ن الطاق��ة المنتج��ة    
فلن یكون ھناك أي أداة (حركة) أو  طاقة،واحد. إذا لم تكن ھناك  ھافی
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فل��ن تك��ون ھن��اك طاق��ة أو  أداة(حرك��ة)،ظ��اھرة. إذا ل��م تك��ن ھن��اك 
ف��ذلك س��یكون بس��بب ع��دم وج��ود  ظ��واھر،ظ��اھرة. إذا ل��م تك��ن ھن��اك 

 طاقة أواداة (حركة).

واح�د. ربم�ا أعط�ى هللا ث�ة ف�ي ثال نم�طعل�ى  ص�مممیبدو أن الكون    
 هللا الخاصة. طبیعةوبقصد للكون تصمیًما یوضح  اعمدً 

إذن م���اذا یعلمن����ا الكت����اب المق���دس بخص����وص الث����الوث؟ ویؤك����د    
بوضوح وجود ثالثة أشخاص متمیزین یتم تحدیدھم جمیعًا على أنھ�م 

ن هللا ش��خص إاإلل��ھ الوحی��د للك��ون. ھ��ذا ل��یس تناقًض��ا ألنن��ا ال نق��ول 
ن هللا إل��ھ واح��د إواح��د وثالث��ة أش��خاص ف��ي نف��س الوق��ت. ال نق��ول 

ن هللا واح��د ف��ي ج��وھره إنح��ن نق��ول  الوق��ت.آلھ��ة ف��ي نف��س  وث��الث
 وم�ادة،وثالثة أقانیم. كوجود الك�ون الواح�د عل�ي ھیئ�ھ فض�اء وزم�ن 

 اإللھ الواحد موجود كا� األب وهللا االبن وهللا الروح القدس.
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 للثالوث ةلكتابيا األدلة

 : یوجد إلھ واحد.األولى الفرضیة

بُّ إِلُھنَا َربٌّ َواِحدٌ "     )٤:٦ نیةتث( ".اِْسَمْع یَا إِْسَرائِیُل: الرَّ

 )۹:٤٦ عیاء(إش "."ألَنِّي أَنَا هللاُ َولَْیَس آَخُر. اِإللھُ َولَْیَس ِمثِْلي   

أق�انیم  ةللثالث�: ی�تم تعری�ف هللا ف�ي الكت�اب المق�دس الثانی�ةالفرضیة 
 واالبن والروح القدس. أآلبمعاً 

 )۱:۱ طیة" (غال.هللاِ اآلبِ "   

 .)۱٤-۱:۱ (یوحنا" .َواْلَكِلَمةُ َصاَر َجَسدًا"َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ...    

وحِ اْلقُ�دُِس     �ْیَطاُن قَْلبَ�َك ِلتَْك�ِذَب َعلَ�ى ال�رُّ أَْن�َت لَ�ْم  ........."ِلَماذَا َم�ألَ الشَّ
 ).٤-۳: ٥ مال الرسلتَْكِذْب َعلَى النَّاِس بَْل َعلَى هللاِ" (أع

ال�بعض وبالع�الم  یبعض�ھمالفرضیة الثالثة: ھؤالء الثالث�ة یرتبط�ون 
 ).منفردةكشخصیات متمیزة(

كیف نعرف أنھ�م ثالث�ة أش�خاص ولیس�وا مج�رد ش�خص ف�ي أدوار  ؟
 مختلفة؟

�د،یس�وع ق�د  ،۱۱-۱۰: ۱في م�رقس     ال�روح الق�دس ین�زل مث�ل  ُعمَّ
ال��ذي ب��ھ  الحبی��ب،"أن��ت ابن��ي  یق��ول،وص��وت م��ن الس��ماء  الحمام��ة،

والروح القدس ال یمكن أن یكون  واالبن،سررت." نرى ھنا أن األب 
 شخص نفسھ (واحد)؛ إنھم یقومون بأدوار مختلفة في نفس الوقت.

یرس�ل  سیطلب من اآلب أن خدمتھ إنھقال الرب یسوع قُرب نھایة    
). ھ����ل ت����رى ۲٦: ۱٥الق����دس (یوحن����ا  ال����روح –" المع����زىلن����ا "

 األشخاص الثالثة المتمیزین المشتركین في ھذا الطلب؟
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س��تجد العدی��د م��ن الش��واھد الكتابی��ة  ،۱۷-۱٤إذا ق��رأت إنجی��ل یوحن��ا 
 واالبن والروح القدس. آلباالتفاعل بین  على(اإلشارات) 

 یوج�د ف�يي ع�ن ذات�ھ أن�ھ الخاتمة: كشف إلھ الكتاب المقدس الحقیق
ثالثة أشخاص متمیزین: األب واالبن والروح الق�دس. هللا واح�د ف�ي 

 (االقانیم). األشخاصولكن ثالثة في  الطبیعة،

عل���ى ال���رغم م���ن أن كلم���ة الث���الوث ال تظھ���ر ف���ي الكت���اب  ل���ذلك،   
ش�واھد كتابی�ة  عل�ى مبنی�ةالث�الوث  ع�ن)ف�إن عقی�دة (التعل�یم  المقدس،

 .معلنھ)واضحة (

) من قب�ل الكنیس�ة من�ذ عھ�د الثالوث(العقیدةتم تعلیم ھذا التعلیم عن    
الرسل. یوجد أدناه رسم تخطیطي استخدمتھ الكنیسة على مر الق�رون 

 لوصف الثالوث.

 خمطط (رسم) توضيحي للثالوث
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 :التعليم عن الثالوث ضروري

 لماذا یھم ما إذا كان الشخص یؤمن بالثالوث أم ال؟ ؟

كم���ن وراء التعل���یم ع���ن الث���الوث التع���الیم األساس���یة الض���روریة ت   
  ینك��ر بع��ض ال��ذین ینك��رون الث��الوث أن  المث��ال،لإلنجی��ل. عل��ى س��بیل 

الرب یسوع ھو هللا. لكن إذا كان الرب یسوع الذي تؤمن بھ ل�یس ھ�و 
 فال تملك الرب یسوع الذي یستطیع أن یخلصك! هللا،

إذا أنكرن��ا التمی��ز ب��ین اآلب واالب��ن وال��روح الق��دس، فإنن��ا  وأیًض��ا،   
. على العالقة علىننكر على هللا صفاتھ الشخصیة أو الطبیعیة القائمة 

إذا اض���طر إل���ى  األزلس���بیل المث���ال ل���ن یك���ون هللا إلًھ���ا محبً���ا من���ذ 
. لكن إذا كان هللا أكثر م�ن أخراالنتظار حتى یخلق لیحب أي شخص 

الء األشخاص یمكنھم أن یحبوا بعضھم البعض فإن ھؤ واحد،شخص 
ذو العالق�ة بأقانیم�ھ  اإلل�ھالزم�ان. م�ن المھ�م أن ن�ؤمن بھ�ذا  أزلی�ةفي 

(المتواج��د ف��ي الح���ب ال��ذي یعطی���ھ لذات��ھ) ألن��ھ ی���ؤثر عل��ى طریق���ة 
 البعض كارتباط االقانیم الثالثة في هللا الواحد. یبعضناارتباطنا 

ن��ا یج��ب أن نتعب��د (نس��جد) � ربم��ا الج��زء األكث��ر خط��ورة ھ��و أن   
وحده. ینكر عادة الرب یسوع والروح القدس ك�ا� م�ن ینك�ر الث�الوث 
وال یعبدون��ھ. أس��وأ خط��أ یمك��ن أن یرتكب��ھ الش��خص ھ��و إم��ا عب��ادة 

 أو الفشل في عبادة شخص هللا. هللا،شخص غیر 

 ).(شركة عالقةٍ یعیشون في  أقانیم واالبن والروح القدس ھم اآلب
 المنفردة الذاتیةیملك كل من اآلب واالبن والروح القدس شخصیتھ    

. نح��ن نس��میھم ىخ��رق��انیم األ(ش��ركتھ) الشخص��یة م��ع األ ول��ھ عالقت��ھ
مع بعض�ھم ال�بعض. إنھ�م  )ةأشخاًصا ألنھم یعیشون في عالقة (شرك

إل��ى  ویتح��دثون ا،بعًض��بعض��ھم  یعط��ونو ال��بعض،یحب��ون بعض��ھم 
ویحی���ون لبعض���ھم ال���بعض. ھ���ذا ی���دل عل���ى أنھ���م  ال���بعض،بعض���ھم 
 أشخاص.
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 تركيبه الثالوث

واالب����ن وال����روح الق����دس  آلبا   
ك�����ان موج�����ود دائم�����ا ف�����ي بنی�����ة 

ث���م  ال���رأس،العالق���ات. اآلب ھ���و 
ث��م ال��روح الق��دس. ھ��ؤالء  االب��ن،

ن ووالمتس�او ناألزلی�واألشخاص 
لھ��م مراك��ز م��ن الس��یادة والس��لطة 
على أساس عالق�اتھم م�ع بعض�ھم 

 البعض.

 

ف��ي األس��ر وف��ي الكنیس��ة.  للس��یادةی��نعكس ھ��ذا التركی��ب الث��الوثي    
جمیع أفراد األسرة وكل أعضاء الكنیسة متساوون  الثالوث،كأعضاء 

لك��ن ل���یس جم���یعھم  القیم���ة،ف��ي 
یتمتع���ون ب���نفس مرك���ز الس���یادة 

    والسلطان.

 عالقة االبن بأبيه

كیف یرتبط االبن باألب؟ ق�ال    
ال��رب یس��وع أن اآلب ق��د منح��ھ 

"لیك�����ون ل����ھ حی�����اة ف�����ي  ك����ابن
تماًما كما كان لآلب  ،نفسھ(ذاتھ)

 ۷٤حیاة في نفسھ (ذاتھ)."

 

                                                           
 .۲٦: ٥یوحنا  ۷٤

سبب الفداء لدینا ھو أصل و"
محبة هللا اآلب، الذي أراد أن 

االبن،  ابنھ؛ نعمةیفدینا بدم 
لعنتنا في  ختیارٍ احمل ب الذي
علینا  بشریتھ، ویضفيجسم 
القدس،  ؛ والروحونعمھبركتھ 

یوصل لقلوبنا محبة اآلب  الذي
 ".االبنونعمة 

إلى  خطاب – وسلي ونچ(
 )ویلیام لو
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كان االبن ھو االب�ن الوحی�د لألب."االب�ن موج�ود أزلی�اً  األزلفمنذ    
، وم��ع ذل��ك أآلبوھ��و م��ن نف��س طبیع��ة هللا  ۷٥ا"ف��ي ذات��ھ ك��ا� تماًم��

وك��ذلك  ك��ابن ب��األب وم��رتبطأزلی��ھ  االب��نفوج��وده م��ن اآلب. فعالق��ة 
 .اإلنسانيولكن لیس بالمعنى المادي  كأب،مرتبط باالبن  األب

فھو یخضع أزلیاً لآلب. ان�ھ  كابن،بما أن االبن مرتبط أزلیاً باألب     
لھ�ذا ق�ال ال�رب یس�وع"أبي  الدرج�ة).یعمل ف�ي دور ث�انوي (أق�ل ف�ي 

 ۷٦.مني" أعظم

على الرغم من أن الرب یسوع لدیھ مركز سلطة أقل من اآلب، إال    
أنھ مساوي لآلب في طبیعتھ. یجب أن یُعبد ویُمجد على نفس مستوى 

الجمی��ع أن یكرم��وه "كم��ا یكرم��ون  عل��ىن إاآلب. ق��ال ال��رب یس��وع 
 ۷۷.اآلب"

 عالقة الروح القدس باألب واالبن

ن��ھ سیرس��ل إلین��ا ال��روح إق��ال ال��رب یس��وع ب ،۲٦:۱٥ف��ي یوحن��ا    
"المنبث��ق م��ن اآلب." عل��ى ال��رغم م��ن أن ال��روح ینبث��ق م��ن  الق��دس،

م على ق�دم  واالبن،فھو مساٍو لآلب  اآلب، ض�ع ف�ي  المس�اواة.وسیُكرَّ
اعتبارك أن ھذا وإرسال الروح القدس یحدث بین الثالثة أق�انیم ال�ذین 

 یعیشون في عالقة حب مع بعضھم البعض.

 

 

 

                                                           
 .۱٦:۳ وحنای ۷٥

 .۲۸:۱۷ یوحنا  ۷٦
 .۲۳:٥ یوحنا  ۷۷
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 ةالشعور بالدونيدون  والطاعةاخلضوع 

ق��ال ال��رب یس��وع "أن��ا واآلب واحد"عن��دما تح��دث ع��ن طبیعتھم��ا    
 ا.یطیع اآلب دائمً  بأنھلكنھ قال  المتطابقة،

ال تعن��ي الس��لطة والخض��وع ف��ي التعل��یم الخ��اص بالث��الوث أن أح��د    
بطبیعت�ھ االقانیم أھم من اآلخر. السیادة ال تعني أن أحد االقانیم أعظ�م 

 .ىخرقانیم األمن األ

ن���رى ص���ور توض���یحیة للس���لطة والمس���اواة ف���ي الحی���اة البش���ریة    
). جمی��ع أف��راد األس��رة متس��اوون ف��ي طبیع��تھم كبش��ر وھ��م اإلنس��انیة(

ذل�ك فالس�لطة مھم�ة  عهللا، م�ص�وره  عل�ى متس�اویةجمیعھم لھم قیم�ھ 
ص�ب للمنا. ویمكن قول الش�يء نفس�ھ بالنس�بة األسریة الحیاةلتوظیف 

 األخرى في القیادة اإلنسانیة.

 محاية وحدانية اهللا

 منفص��لین. تعن��يللث��الوث ك��أفراد  األق��انیم الثالث��ةال یج��ب اعتب��ار    
وحدانیة وجودھم أنھم من نفس الجوھر وأن األقانیم الثالثة متداخلون 

ویش�اركون ص�فاتھم  ال�بعض،ویسكنون بعض�ھم  البعض،في بعضھم 
مع بعضھم البعض. یختبر اآلب واالبن والروح القدس سكنًا مش�تركاً 

 بطریقة لم یستطع البشرالقیام بھا.

لكن ك�ائن  أشخاص،نحن البشر أشخاص وكائنات فردیة. هللا ثالثة    
ال  هللا،واح��د فق��ط. للمس��اعدة ف��ي حمای��ة المفھ��وم الكت��ابي لوحدانی��ة 

بشكل منفصل، ولكن كمتمیزین. نح�ن ال  نتحدث عن أعضاء الثالوث
 ، ولكن كأقانیم.رنتحدث عنھم كبش

  .نحن نعكس شخصیة هللا وشركتھ   
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لدینا الق�درة عل�ى االرتب�اط  –صورتھ كأشخاص  علىلقد خلقنا هللا    
البعض وب�ا�. ل�دینا ذھ�ن وإرادة وعواط�ف (مش�اعر) لقص�د  یبعضنا

 العالقة والشركة.

 تملنيفردي حنن غري مك بشكلٍ 

ثم  ۷۸.وحده" آدمأن یكون  جیدًاقال: "لیس من  آدم،بعد أن خلق هللا    
ل�م یك�ن لدی�ھ  ب�دونھا،خلق حواء. آدم لم یك�ن ك�امالً ب�دون ح�واء ألن�ھ 

یقت�رح الكت�اب المق�دس  الواق�ع،ب�ھ. ف�ي  وش�ركةإنسان آخر لھ عالق�ة 
إل��ى أن آدم وح��واء مع��ا عكس��ا ص��ورة هللا: "وھك��ذا خل��ق هللا اإلنس��ان 

 . ۷۹ذكرا وأنثى خلقھما" خلقھ،صورة هللا  على صورتھ،على 

العالقة بین آدم وحواء التي جعلتھما معا  ما عنیبدو أن ھناك شیئا    
ك یعكس�ان ص��ورة هللا أكث��ر مم�ا ك��ان آلدم لوح��ده. فك�ر فیم��ا یعنی��ھ ذل��

بالنس��بة لن��ا. نح��ن أیًض��ا ال نعم��ل كأش��خاص ك��املین إال إذا كن��ا عل��ى 
 كما یفعل االقانیم في الثالوث. اآلخرین،عالقة مع 

ھذا ال یعني أننا یجب أن نكون متزوجین (ف�ي الس�ماء، ل�ن یت�زوج    
م�ع  والعالق�ةلكنن�ا بحاج�ة إل�ى الش�ركة  أشخاص�اً)،لكننا س�نبقى  أحد،

 .اآلخرین

 صورة اهللا  النعكاسمرتبط 

ھناك مقارنة رائعة بین طبیعة هللا وطبیع�ة الكنیس�ة. داخ�ل ك�ل م�ن    
هللا والكنیسة، ھناك وحدة وتنوع. یُعتبر جسد المسیح وحدة مكونھ من 

 . ۱۲ رنثوسكو ۱أجزاء كثیرة تعمل معا لغرض ما بحسب 

                                                           
 .۱۸:۲ تكوین  ۷۸
 .۲۷:۱ تكوین  ۷۹
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ھل تستطیع أن ت�رى كی�ف یعك�س جس�د المس�یح ص�ورة هللا؟ توق�ع    
أن ینمو جمیع أعضاء الكنیسة معًا ف�ي المس�یح. ص�لى الرسول بولس 

 بولس لكي:

أُْس: اْلَمِس�یُح، الَّ�ِذي ِمْن�ھُ     " نَْنُمو فِي ُكّلِ َشْيٍء إِلَى ذَاَك الَّ�ِذي ُھ�َو ال�رَّ
بً�ا َمعً�ا، َوُمْقتَِرنً��ا بُِم�َؤاَزَرةِ ُك�ّلِ َمْفِص�ل، َحَس�َب َعَم��ل،  ُك�لُّ اْلَجَس�ِد ُمَركَّ

ُل نُُموَّ اْلَجَسِد ِلبُْنیَانِِھ فِي اْلَمَحبَِّة."َعلَى قِیَاِس كُ   ۸۰ّلِ ُجْزٍء، یَُحّصِ
تعني ھذه اآلیة أننا جمیعًا نستخدم مواھبنا وقدراتنا لمساعدة بعضنا    

ال��بعض عل��ى النم��و معً��ا ف��ي وحدانی��ة المس��یح. إن إرادة هللا ھ��ي أنن��ا 
ال�بعض جمیعً�ا نعك�س طبیعت�ھ ذو العالق�ة م�ن خ�الل مس�اعدة بعض�نا 

عل��ى النم��و ف��ي نعم��ة. یح��دث النم��و الروح��ي ف��ي المجتم��ع بالعالق��ة 
الملتزم���ة والوثیق���ة م���ع الم���ؤمنین اآلخ���رین. وھ���ذا یعك���س الطبیع���ة 

 االجتماعیة �.

الب��اذل  ل��دیھم الح��ب األزلإذا ك��ان أعض��اء الث��الوث ق��د ك��ان من��ذ    
أن نحی�ا ف�ي عالق�ات ح�ب م�ع اآلخ�رین. لق�د  ا، فعلین�لبعضھم البعض

عالق�ات، ل�ذلك یج�ب  ذويصورتھ ككائنات اجتماعی�ة  علىخلقنا هللا 
 أن نركز على اآلخرین بدالً من أنفسنا.

هللا ونح�ن  فردیتن�ا. س�یباركناالجماعة أكثر م�ن  علىنشدد یجب أن    
 نحاول أن نعكس صورتھ الثالوثیة في عالقاتنا مع اآلخرین.

 

 

 

                                                           
 .۱٦-۱٥:٤ أفسس  ۸۰
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 الثالوثيةالعبادة 

تعترف عب�ادة الث�الوث أنن�ا ن�أتي إل�ى اآلب بمس�اعدة ال�روح وعل�ى    
أن نصلي إل�ى  الثالوثیین، علینایؤمن  الكفاري. كماأساس عمل االبن 

 (بواسطة) االبن. من خالل الروح،في  اآلب،

ھدف مھم للعبادة ھو أن ندخل في عالقة الحب التي ت�ربط أعض�اء    
الثالوث ببعضھم البعض. فكر ف�ي الح�ب الموج�ود ب�ین اآلب واالب�ن. 

ھ��ذا  اختب��ارفك��ر فیم��ا فعل��ھ المس��یح عل��ى الص��لیب حت��ى ن��تمكن م��ن 
الح��ب. یع��یش األب واالب��ن ف��ي ش��ركة رائع��ة م��ع بعض��ھما ال��بعض 

ال���روح أن یس���اعدنا عل���ى بس���بب عم���ل االب���ن الكف���اري، یس���تطیع 
 الملتھب.المشاركة في ھذه العالقة من الحب 

م�ن خ�الل  ال�روح،ف�ي  ل�آلب،نح�ن ال نص�لي فق�ط  الثالوثیین،كما     
ولكننا نصلي أیًضا ل�آلب ولالب�ن ولل�روح. یج�ب عب�ادة وح�ب  االبن،

ألن ك�ل أقن�وم م�نھم  لفظیً�ا،وأن ی�تم تمجی�دھم  الث�الوث،كال من أقانیم 
ج��ب تك��ریمھم عل��ى ق��دم المس��اواة. تجل��ب العب��ادة الثالوثی��ة ھ��و هللا وی

م�ع االعت�راف بال�دور ال�ذي  الث�الوث،المجد بالتساوي لك�ل أقن�وم ف�ي 
 خالصنا. في أمرحدي  علىیقوم بھ كل أقنوم 

 إلھي القدیر األبدي یا
 لقد قدمت لنا نعمة كعبیدك

 الحقیقي باإلیمانعن طریق االعتراف 
 األزلي، واالعتراف بمجد الثالوث

 وبقوة الجاللة اإللھیة
 لعبادة وحدانیتك.

 اإلیمان،أن نكون ثابتین في ھذا  حفظناا
 :نستمر في الدفاع أمام كل مخاصمینا حتى
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 من خالل یسوع المسیح ربنا،
 الحي الذي یملك معك ومع الروح القدس

 اآلن وإلى األبد. آمین. الواحد،إاللھ 
 

 المعلومات التالیة من قبل أحد أعضاء الفصل. تلكیمكن شرح    

 : نظريات عن الثالوثهاأخطاء لتجنب

أو كی�ف الم�خ أو كیف یعمل  الترابنحن ال نفھم سبب نمو البذرة في 
لكنھم ال یستطیعون  یحدثحظ العلماء ما یال .اتبقي النجوم في أماكنھ

شرح السبب وكیف یحدث ذلك. لیس من المنطقي أن شخص ی�رفض 
 الثالوث ألنھ ال یستطیع أن یفسرھا بالكامل.یم تعل

تجاوز شرحنا. عل�ى س�بیل المث�ال ال یمك�ن ألح�د یعن هللا تعلیم كل    
ع�رف ك�ل األش�یاء. یكیف یمكن أن یكون هللا في كل مك�ان و فسرأن ی

 ھ��ا تف��وق التجرب��ھولكن منطقی��ة)منطقی��ة (حق��ائق الث��الوث لیس��ت غی��ر 
 البح��ر. فالس��مكة ف��ي )اإلنس��انیةالمص��طلحات (ة البش��ری والتعبی��رات
 حتى لو اإلنسان،ال یمكن أن تفھم أبدًا كیف یكون  ذكیة تحتى لو كان
 ذلك.شرحنا لھا 

حقیقة الثالوث ھي أن ھناك إلًھا واحدًا موجودًا ف�ي ثالث�ة أش�خاص    
. لق�د ح�اول الن�اس ش�رح الجوھر متطابقین في الطبیعة ومتساوین في

ج�زًءا مھًم�ا. فیم�ا یل�ي بع�ض  ینقص�ھم (یفق�دون) لك�نھم غالبً�ا م�ا ذلك
تم ی��األخط��اء اس��م ولك��ن م��ن األمثل��ة عل��ى األخط��اء. یس��مى ك��ل خط��أ 

 تدریسھا تحت أسماء مختلفة كثیرة.
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 العصرية

ھي فكرة أن هللا ھو ف�ي الحقیق�ة ش�خص واح�د ق�ام ب�أدوار مختلف�ة.    
 یسوعالرب  وھواالرض  وعلىاآلب في السماء  النظریة هللافي ھذه 

-۱٤یوحن�ا  صحاحاتأ واآلن یتحدث إلینا كالروح القدس. ولكن عبر
یس��وع التفاع��ل بین��ھ وب��ین اآلب وال��روح ال��رب كلم��ات  تص��ف ۱٦

القدس. ھذا الوصف لن یكون ل�ھ معن�ى إذا ل�م یكون�وا ثالث�ة أش�خاص 
 متمیزین.

التثلیث ھو فكرة أن اآلب واالبن والروح الق�دس أش�خاص (كائن�ة)    
ق��د یك��ون ھن��اك اختالف��ات ف��ي طبیع��تھم.  النظری��ة،ھ��ذه منفص��لة. ف��ي 

ق��د یك��ون األب ھ��و الش��خص ال��ذي یری��د الدینون��ة  المث��ال،عل��ى س��بیل 
(القضاء) لكن االب�ن یری�د أن یظھرالرحم�ة. ھ�ذه الفك�رة تتن�اقض م�ع 

 التعلیم الكتابي القائل بأن ھناك إلھ واحد فقط.

(اختالف المراكز) ھي فكرة وجود أقنوم ف�ي الث�الوث أدن�ى  التبعیة   
 هللا،من اآلخر. الش�خص ال�ذي ی�ؤمن بھ�ذه الفك�رة یعتق�د أن اآلب ھ�و 

ال��روح . ق��د ینك��ر شخص��یة أقنوم��ان أق��لوأن االب��ن وال��روح الق��دس 
ویعتق�د أن االب�ن ش�خص ممیزاس�تخدمھ هللا. ھ�ذا الخط�أ یجع�ل  سالقد

إلى  كیؤدي ذلویمكن أن  كإلھ،القدس  الناس ال یعبدون االبن والروح
 إنجیل مزیف(كاذب).

 قرأ الفصل "قانون اإلیمان" معًا مرتین على األقل.یجب أن یُ    

 اإلميان قانون

 )، هللا اآلبهللا مثلث األق�انیم، إل�ھ واح�د ف�ي ثالث�ة أق�انیم (أش�خاص   
لكنھم متطابقون  الدور،هللا االبن هللا الروح القدس. یختلف الثالثة في 

 ویس���تحقون العب���ادة اإللوھی���ةف���ي الطبیع���ة ومتس���اوون ف���ي ص���فات 
 والسجود.
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د المق��اطع الم��ذكورة أدن��اه. قب��ل یج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��   
یجب علیھ ق�راءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا  التالیة، جلسة الصف

 قولھ حول موضوع ذاك الدرس.ی

 التحريرية مهاممقاطع لل

 ؛۲۳-۱۷: ۱ أفسس ؛۱۹-۱۲: ۱ كولوسي ؛۸ ،۳-۱: ۱عبرانیین (   
 ).٥-۱: ۱۷یوحنا  ؛۲٦:۱٥یوحنا

یجب تذكیر الط�الب أن�ھ یج�ب عل�ى ك�ل طال�ب ت�دریس ال�درس أو    
جزء من الدرس لألشخاص غی�ر الموج�ودین ف�ي الفص�ل عل�ى األق�ل 

عل�ى الط�الب تق�دیم تقری�ر إل�ى  ویج�بسبع مرات خالل ھ�ذه ال�دورة 
 في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة. قائد الفصل

 اقرتاحات للقراءة

Morey, Robert. The Trinity: Evidence and Issues. 
Iowa Falls, IA: Word Bible Publishers, 1996. 

White, James. The Forgotten Trinity: Recovering 
the Heart of Christian Belief. Minneapolis: Bethany 
House Publishers, 1998. 
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 الثالوث

 أسئلة للدراسة

 كیف یوضح الكون طبیعة هللا؟ .۱
م��ا ھ��ي ال��ثالث فرض��یات الكتابی��ة األساس��یة ف��ي التعل��یم الخ��اص  .۲

 بالثالوث؟
 ما ھو ھیكل (تركیبة) العالقات داخل الثالوث؟ .۳
 الشركما ھي بعض العالقات اإلنسانیة التي یجب أن تعكس  .٤
 بین أقانیم الثالوث؟ عالقة .٥
 ما المقصود بالعبادة والسجود كأشخاص نؤمن بالثالوث؟  .٦
 التحرري؟ما ھو الخطأ في الالھوت  .۷
 ما ھو الخطأ في التثلیث؟ .۸
 المراكز)؟ اختالفما ھو خطأ التبعیة ( .۹



 الدرس الرابع

 اإلنسانية

 أهداف الدرس

 :في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح

 .كیف نعرف أن صورة هللا في اإلنسانیة لیس تشابھ جسدي .۱
 ثماني خصائص لصورة هللا في البشریة. .۲
 أن الناس مخلقون خصیًصا للعالقة (الشركة) مع هللا. .۳
 یملكون إرادة حرة.اإلحساس لدي البشر بأنھم  .٤
أن یكون للناس قیم ال حصر لھ�ا وأن تتج�اوز قیم�تھم العملی�ة ف�ي  .٥

 .الحیاة األرضیة
  .یمان المسیحي لإلنسانیةقانون اإل .٦

أح��د األس��باب العملی��ة لھ��ذا ال��درس ھ��و أن یفھ��م الطال��ب أن��ھ ال یمك��ن 
 .تحقیق الشخص لذاتھ بدون عالقة مع هللا
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 إلنسانيةا

 احملاضرة مطبوعة ةماد

بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف م�ن ھ�ذا    
 .الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل إلى مقطع القراءة أدناه

 ا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن اإلنسان؟معً  ۸قراءة مزمور    

اطرح الس�ؤال ون�اقش الج�واب.  ؟اآلن دراسة المواد معاً. عندما ترى
  ترى عندما

اطل��ب م��ن الطال��ب البح��ث ع��ن مرج��ع ف��ي الكت��اب المق��دس وق��راءة   
 اآلیة

 ما ھي األشیاء المتشابھة بین جمیع البشر في كل العالم؟  ؟

 دعونا نفكر فیما یعطینا الھویة. ماذا یعني حقا إننا بشر؟

ھن�اك نق�رأ: "ث�م ق�ال هللا "  ۲٦:۱نقطة االنطالق ھو سفر التك�وین    
الواض�ح أن ھن�اك ش��یئًا  ، م��ن“ لَ��ى ُص�وَرتِنَا َكَش�بَِھنَانَْعَم�ُل اِإلْنَس�اَن عَ 

 .ممیًزا حول كوننا جزًءا من العائلة البشریة

ھن��اك ش��يء ف��ي طبیعتن��ا ك��ا�. نح��ن لس��نا ألھ��ھ ولك��ن ھن��اك ش��يء    
 ٥:۸مزم�ور  یفصلنا عن بقیة العالم الحیواني ویجعلنا متمی�زین، فف�ي

ھُ (أق��ل) قَِل��یالً َع��ِن اْلَمالَئَِك��ِة، یف��رح الكات��ب أن هللا ق��د خلقن��ا "َوتَْنقَُص��
لُھُ"  "وأننا " َوبَِمْجٍد َوبََھاٍء تَُكلِّ

ألرض لق���د أعط���ى هللا البشر(اإلنس���ان) مس���ؤولیة خاص���ة إلدارة ا   
م�ن المفت�رض أن ی�دیر البش�ر  ۸۱. والمخلوقات التي نع�یش علیھ�ا

                                                           
 .٦-٥:۸ مزمور ؛۲٦-۱ تكوین ۸۱ 
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األرض بعنای��ة، لتجن��ب فق��دان الس��الالت الحی��ة، واس��تخدام الم��وارد 
 بحكمة، وترك األرض في حالة جیدة لألجیال القادمة.

ھ���ذه النظ���رة الس���امیة للبش���ریة ھ���ي بالتأكی���د أفض���ل فیم���ا یتعل���ق    
في نظریة التطور ال توج�د أي  التطور!عن نظریة  نفسناباحترامنا أل

رة أو معني خاص بحیاة اإلنسان وال ھدفھ وال مقاص�ده وال ش�يء إشا
 ا.خاص عن كونھ إنسانً 

تم خلق الناس ع�ن طری�ق الص�دفة دون أي قص�د وال أي ح�ب م�ن    
 قبل أي خالق، وفقًا لبعض األساطیر القدیمة. 

لكن الكتاب المقدس یعلمنا أننا جنس خاص علي"صورة هللا". ماذا    
 یعني ذلك؟

 كی��ف نع��رف أن ص��ورة هللا ف��ي اإلنس��ان ال تعن��ي الش��بھ الطبیع��ي ؟
 (الفیزیائي)؟

 صورة اهللا يف اإلنسان ال تعني التشابه اجلسدي. 

) هللا روح.  أدرك س���لیمان أن ك���ل الس���ماء واألرض ال یمك���ن أن ۱(
یمكن أن یٌظھ�ر هللا نفس�ھ ب�أي ش�كل یخت�اره وال   ۸۲.) هللاع(تسَ تحوي 

 أح��دیش��بھ هللا.  یعتب��ر ذل��ك  إن��ھیوج��د مظھ��ر واح��د یمك��ن أن نق��ول 
) (تمث���التجعلن���ا نص���نع ص���ور �  أالاألس���باب الت���ي م���ن المفت���رض 

 لنعبده. 

)  حتى كوننا نجعل صور � تبدو كإنسان یسمیھا الكت�اب المق�دس ۲(
 ۸۳ .(األوثان) عبادة األصنام

                                                           
 .۲۷:۸ ملوك ۱  ۸۲
 .۲۳:۱ رومیة  ۸۳
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) اإلنس��ان مخل��وق جس��دیًا للحی��اة عل��ى األرض ل��ھ أرج��ل للمش��ي ۳(
وأیادي لتحریك األشیاء ولھ حواس للبصر والسمع من أجل اإلدراك. 
لقد خلقنا هللا بتصمیم لیجھزنا للحیاة على األرض، بینما یوجد هللا ف�ي 

األشیاء بكلمة ولیس ل�دي هللا أي م�ن  وتحریككل الكون ویمكنھ خلق 
الت�ي ل�دینا. ال یوج�د س�بب لالعتق�اد ب�أن � ش�كل  حدودیاتوالمالقیود 

  مادي بشري.

اتخ������ذ اب������ن هللا الش������بھ    
الكامل لإلنسان ف�ي التجس�د 
ا وھ��������و أعظ��������م امتی��������ازً 
 .لإلنسانیة یمكن أن نتخیلھ

   ����� ن ور الالھوتی�����لق�����د فكَّ
كثی���ًرا ح���ول م���ا یعنی���ھ أن 

ص���ورة هللا  عل���ىاإلنس���ان 
ویتف������ق معظمھ������م عل������ى 

 .الصفات التالیة

عناص��ر م��ن ص��ورة هللا    
 .التي أعطاھا هللا لإلنسان

  

 ما ھي بعض صفات اإلنسان التي تعكس صورة هللا؟ ؟

 

 

 

 

صورة  علىا لقد ُخلق اإلنسان مقدسً "
هللا كخالقھ المقدس. كما أن هللا محب 

 ویحیاكذلك اإلنسان یحیا في الحب 
ا فیھ. كان اإلنسان نقیً  وهللافي هللا 

) (من أيكما هللا ھو نقي من كل 
ولكنھ  ،یكن یعرف الشر لم .خطیة

أحب  وخارجًیا. داخلًیا خطیةكان بال 
اإلنسان الرب إلھھ من كل قلبھ ومن 

 ".قوتھ كلبونفسھ كل فكره ومن كل 

التبریر  عظة – وسلي ونچ(
 )باإلیمان
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 ل��دینا (موھب��ة) غری��زة خالق��ة   
تنبث�ق م�ن ص��ورة هللا فین�ا. جعلن��ا 

ن���ا (هللا) أن نك���ون مب���دعین! خالقُ 
ف��ي بع��ض األحی��ان، ی��تم ت��دریب 
الحیوانات على القیام بالمھام التي 
یطل��ق علیھ��ا الن��اس اس��م الفن��ون. 
ولك�����ن الموھب�����ة الخالق�����ة ھ�����ذه 
تختلف تماًما عن الفن الذي ینتجھ 

 شخص یٌعبر عن فكرة.

قدیم��ة عل��ى ج��دار الكھ��وف. ال  لق��د ت��م العث��ور عل��ى مخطوط��ات   
نعرف الكثیر عن األشخاص ال�ذین ق�اموا برس�مھا، لك�ن ال أح�د یش�ك 

 في أن اإلنسان من رسمھا لیس الحیوان.

یتم الكشف عن اإلب�داع أیًض�ا ف�ي الموس�یقى. ل�دي الموس�یقى ق�درة    
رائعة على التعبیر عن أفكارنا ومشاعرنا. ت�أتي الق�درة عل�ى توص�یل 

  بداخلنا.ل الموسیقى من صورة هللا التي األفكار من خال

أخ�رى فین�ا "تش�بھ هللا". م�ن  وق�درةھ�ي س�مة  القدرة عل�ى التفكی�ر   
الطبیعي أن یك�ون ل�دى ك�ل حی�وان عق�ل مثلن�ا، ولك�ن م�ا نس�تطیع أن 
نعلن��ھ أن ك��ل "األنش��طة العقلی��ة للحی��وان" ال تتع��دي مس��توى الغری��زة 

ن عل��ى التحلی��ل والتقی��یم ودس األساس��ي. البش��ر ھ��م فق��ط الق��ادروالح��
 والتخمین والتفكیر ثم التواصل بشكل مقنع.

ال یمكننا مجرد التفكیر فقط، بل یمكننا أن نتأمل فیما نفكر فیھ (ف�ي    
التفكیر ذاتھ). یمكننا أیًضا تحلیل (معالجة) خطوات التفكیر فال یمكننا 

 المنطق.فقط التفكیر والتأمل منطقیا، بل یمكننا التفكیر والتأمل في 

. ویتضح ذلك من خ�الل اس�تخدام القدرة على التواصلالبشر لدیھم    
اللغ��ة، حی��ث ی��تم التعبی��ر ع��ن األفك��ار باألص��وات أو ب��الرموز الت��ي 
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یفھمھا اآلخرین. یمكن للحیوانات مث�ل الك�الب والطی�ور "التواص�ل" 
من خالل األصوات، ولكن ال یوجد شيء لدیھم شبة معقد ٌمماثل للغ�ة 

.  الحیوان�ات ل�دیھا ط�رق لتھدی�د اآلخ�رین والمطالب�ة لمن�اطق اإلنسان
 النفوذ أو مشاركة الطعام، لكنھم ال یناقشون معنى الحیاة.

. ال المس��ببات)تعتم��د ق��درة التواص��ل عل��ى ق��درة التفكی��ر والعل��ة (   
 ذل�ك فل�نتستطیع الحیوانات نطق الكلم�ات، لك�ن حت�ى ل�و اس�تطاعت 

 .یكون لدیھا الكثیر لتنطق بھ

ن للتفاع���ل م���ع ق���وو. ف���نحن مخلطبیع���ة اجتماعی���ةإلنس���ان ا ىل���د   
 واالعتم��ادناحی��ة اآلخ��رین  االلتزام�ات)التعھ��دات ( واتخ��اذاآلخ�رین، 

الطفل سنوات  اآلخرین ویستغرقنبدأ الحیاة اعتمادا كلیاً على  علیھم.
عدی�دة لیص�بح بالغً�ا. ذل�ك ألن العالق�ات مھم�ة �. لق�د خل�ق هللا أیًض��ا 

نس��ان بحی��ث یتع��ین عل��ى البش��ر العم��ل معً��ا والحف��اظ عل��ى حی��اة اإل
العالق��ات لتلبی��ة احتیاج��اتھم الیومی��ة. حت��ى ل��و تمك��ن الش��خص م��ن 
الحصول على أشیاء مثل الطعام والم�أوى دون مس�اعدة أي ش�خص، 
فسیكون لدیھ احتیاجات مھمة ال یتم تلبیتھا إال عندما یكون في عالق�ة 

ة ھي انعك�اس لطبیع�ة هللا. هللا ٌمثل�ث مع اآلخرین. فالطبیعة االجتماعی
 .األقانیم وھو في عالقة (شركة) أزلیة بطبیعتھ

المش�اكل العالقات اإلنسانیة ل�دیھا العدی�د م�ن المش�اكل. بس�بب ھ�ذه    
بع�ض الن�اس أنھ��م بحاج�ة إل�ى أن یكون��وا أكث�ر اس�تقاللیة. إنھ��م  یعتق�د

أن یكون���وا ق���ادرین عل���ى الع���یش دون االعتم���اد عل���ى أي  نیری���دو
ھ�ي الح�ل ولیس�ت الحی�اة  (وحی�داً) لیس�تشخص. إن الحی�اة بمف�ردك 

التي صممھا لك هللا.  بدالً من ذلك أعطانا هللا مبادئ العیش في عالقة 
 .(شركة) ولكن تأتي المشاكل عندما ال نتبع النموذج التصمیمي �

 



٦۹ 
 

وھو جزء من طبیعتنا. شيء ما بداخلنا  )دبي(أشعور أخالقي لدینا    
یخبرن�ا  ۸٤ .یخبرنا أن بعض التص�رفات ص�حیحة وبعض�ھا خط�أ

تباع رغبتنا عن�دما یك�ون م�ن الص�واب فع�ل ذل�ك وك�ذلك اھذا الشيء 
یمنعن��ا م��ن فعل��ھ عن��دما یك��ون األم��ر خط��أ. ُخل��ق آدم وح��واء مقدس��ین 

 .تباع إرادة(مشیئة) هللاوقادرین تماما على 

نظ��ًرا ألن البش��ریة ق��د س��قطت ف��ي الخطی��ة وألحق��ت أض��راًرا لھ��ذا    
التصور األخالقي األساسي. ال یزال ھناك داخل كل من�ا الق�درة عل�ى 

 . الرغم من عدم كمال البشر علىفھم مفھوم الصواب والخطأ 

ألن ل��دینا إحساًس��ا أخالقیً��ا (ش��عور بالواج��ب) ف��ي فع��ل الص��واب    
الخطی�ة. ف�نحن إذا لس�نا كالحیوان�ات، ال�ذین ونحن مذنبون إذا ارتكبن�ا 

 .یتبعون غرائزھم الطبیعیة دون شعور بالذنب

أو المق���درة عل���ى االختی���ار ھ���ي س���مة م���ن س���مات  اإلرادة الح���رة   
). في المقابل فإن خیارات الحیوانات تكون على أساس البشر(اإلنسان

عتب�ار (مستوى) الدافع السریع والغریزي. لن تأخذ الحیوان�ات ف�ي اال
القیم األخالقیة أو النتائج العملیة ألفعالھ�ا عن�دما تق�وم باتخ�اذ ق�رارات 
دقیق��ة ومدروس���ة. البش���ر ل���دیھم الق���درة عل���ى اتخ���اذ خی���ارات ھادف���ة 

  ۸٥ .للحیاة ةومغیر

 لماذا تٌعتبر اإلرادة الحرة جانب مھم من جوانب اإلنسانیة؟ ؟

حقیقی��ة. س���یُدین هللا نح��ن مس��ئولون أم��ام هللا ألنن���ا نتخ��ذ خی��ارات    
 ۸٦.رویكافئ الب الخطیة

 

                                                           
 .۱٥:۲ ؛۲۰:۱ ومیةر ۸٤

 .۲٤:۱٥ یشوع   ۸٥
 .۱۷-۱٦:٦ رؤیا  ۸٦
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نن�ا مول�ودین تُك�رم هللا، أل وبطریقةال نمارس إرادتنا بشكل طبیعي    
 ۸۷"ا للخطیئ��ةص��بح اإلنس��ان بطبیعت��ھ "عب��دً بالطبیع��ة الش��ریرة. ی

ھ�و ح�ق) بینم�ا تص�ل نعم�ة هللا إل�ى  (ماغیر قادر على فعل الصواب 
كل ش�خص لتمنح�ھ الرغب�ة والق�درة عل�ى التج�اوب لص�وت اإلنجی�ل. 

 ۸۸.للھذا السبب یمكن للشخص أن یختار التوبة ویؤمن باإلنجی

ھي صفة أساسیة لصورة هللا. ك�ان ھن�اك زم�ن ل�م نك�ن فی�ھ  األبدیة   
ن لكن كل شخص سوف یُخل�د إل�ى األب�د (األبدی�ة) ابت�داء م�ن یموجود

أیًض�ا أرواح س�تحیا  فق�ط، لكنن�اوقت والدتھ. نحن لسنا كائنات مادی�ة 
  ۸۹. ةلألبد.  حتى أجسادنا ستقام في صورة أبدی تعیش)(

خل��ق هللا ك��ل واح��د من��ا لغ��رض أب��دي. تجع��ل األبدی��ة خیاراتن��ا لھ��ا    
ف��ي  وف��ي الس��ماء أ إم��ا، ألنن��ا س��نعیش األبدی��ة أب��دىأھمی��ة ومغ��زى 
 الجحیم (جھنم).

ھ�و جان�ب  القدرة عل�ى الح�ب   
م��ن ص��ورة هللا. تُعتب��ر الص��فات 
األخ��رى � مھم��ة لتل��ك الص��فة. 
فالعالق���ات مح���دودة للغای���ة ب���ین 

، إذا تسیطر االحیوانات فیما بینھ
ھ���ذه  عل���ىف��ي الغال���ب الغری���زة 

العالق��ات. ال یعن��ي كثی��راً الح��ب 
إذا ل���م یك���ن ل���دینا الق���درة عل���ى 
التواصل والقدرة عل�ى االختی�ار 
وتق��دیم التعھ��دات ألولئ��ك ال��ذین 

نحبھم والقدرة على التجاوب بفھم في رد الفعل عندما نتلقى الحب من 
 .اآلخرین

                                                           
 .۳-۱:۲ أفسس ،۷؛-۱٦:٦ ةرومی  ۸۷
 .۱٥:۱ مرقس  ۸۸
 .٥٤-٥۲ ،۲۲-۱٦:۱٥ كورنثوس ۱  ۸۹
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یتم التعبیر عن الحب اإلنس�اني ب�الفرح م�ن العالق�ة وتق�دیم الوع�ود    
وبالصفح والمغفرة. ك�ل ھ�ذه ھ�ي أیض�ا والوفاء بھا والتضحیة بالبذل 

 .تعبیرات عن حب هللا

ھناك سمة مھمة جدا وھي ق�درتنا عل�ى العب�ادة والس�جود. فك�ر ف�ي    
 تراتیلك المفضلة أو كورال العبادة.

"إلھن��ا إل��ھ رائ��ع" نح��ن ن��رنم "م��ا أعظم��ك" تل��ك الترنیم��ة الخال��دة    
س��ي ال��رب! للعب��ادة الش��املة. أعل��ن ص��احب المزم��ور، "ب��اركي ی��ا نف

ھ�ذه التعبی�رات  ۹۰"(بب�اطني) یب�ارك اس�مھ الق�دوس! وكل ما ب�داخلي
 بھ��ا ألن ش��یئًا ب��داخلنا یس��مى مثلھ��ا تتغن��يوآالف التراتی��ل األخ��رى 

عل�ى یعترف ویستجیب لإللھ العظیم الرائ�ع ال�ذي خلقن�ا  "صورة هللا"
 !صورتھ

 القصد من صورة اهللا يف البشر

ص�ورتھ.  علىنھ ألمر جید أن نتوقف ونفكر في سبب خلق هللا لنا إ   
لماذا نحن مختلفون ج�داً ع�ن بقی�ة الخلقی�ة؟ الج�واب ھ�و أنن�ا مخلق�ون 

نك�ون ق�ادرین عل�ى  هللا وأنم�ع  ش�ركة)(عالق�ة خصیًصا لنك�ون ف�ي 
 .لھ)عبادتھ (السجود 

ن�رى  المج�د �. ق�دمیخبرنا الكتاب المقدس أن الخلقی�ة بش�كل ع�ام ت   
عظمة هللا في األشیاء التي خلقھا. لك�ن المخلوق�ات األخ�رى تمج�د هللا 
دون فھم. ال یستطیعون فھم طبیعة هللا، ألنھم لیس لدیھم طبیعة یمك�ن 

 .أن ترتبط بھ

یمكننا اإلعجاب باإلبداع الالنھ�ائي � ألن ل�دینا ج�زء م�ن اإلب�داع.    
وإحس��اس بالص��واب یمكنن��ا أن نعب��د قداس��تھ وب��ره، ألن ل��دینا ش��عور 

 .والخطأ. مدینون لھ بحبھ الالنھائي ألن لدینا القدرة على الحب
                                                           

 .۱:۱۰۳مور مز ۹۰



۷۲ 
 

كلم��ا عرفن��ا هللا، ل��یس فق��ط بالمعرف��ة العقلی��ة ولك��ن بالعالق��ة، كلم��ا    
لھ أكثر. نجد الفرح والشبع ف�ي العالق�ة (الش�ركة) م�ع  وتعبدناأحببناه 

  هللا، ألن ھذا ما خلقنا هللا من أجلھ.

 أخرىأفكار مهمة 

ھناك أش�خاص بس�بب القی�ود العقلی�ة . جمیع البشر علي صورة هللا   
ف���ي التفكی���ر ال یس���تطیعون التعبی���ر ع���ن أنفس���ھم بش���كل خ���الق أو 

، لكنھ��ا ق��د ال تتحق��ق ف��ي هللا ف��یھمیمارس��ون اإلرادة الح��رة.  ص��ورة 
 .)(األرضیةاألرض  علىحیاتھم 

نالح��ظ ف��ي  ك��ل الحی��اة البش��ریة لھ��ا قیم��ة أبدی��ة وغی��ر مح��دودة.   
بعض األحیان القیمة العملیة للشخص عبارة عن أشیاء مث�ل ذكائ�ھ أو 
تعلیمھ أو مواھبھ أو قوتھ. لكن لكل شخص قیمة أھم من قیمتھ العملیة 

ص���ورة هللا. لھ���ذا الس���بب یس���تحق ك���ل ش���خص االحت���رام  عل���ىألن���ھ 
كإنس��ان، حت��ى ل��و ك��ان یفتق��ر إل��ى األش��یاء الت��ي تعط��ي الن��اس قیم��ة 

لھ قیمة حتى لو ك�ان شخًص�ا ش�ریراً.  إن ص�ورة هللا ھ�ي  عملیة. فھو
أیًض�ا الس��بب ف��ي أن ك�ل طف��ل ل��ھ قیم�ة بالنس��بة � ویٌعتب��ر اإلجھ��اض 

 .خطیة فظیعة

لدیھم ذك�اء ع�الي  ا فریدة من نوعھا في الخلقیة.المالئكة ھي أیضً    
عل��ى التواص��ل والق��درة عل��ى العب��ادة  التفكی��ر والق��درةوق��درة عل��ى 

ل��ذلك ل��دیھم بع��ض جوان��ب م��ن ص��ورة هللا ویطل��ق عل��یھم .  والس��جود
نحن حالیا أقل شأنا من المالئكة في  ۹۱."أبناء هللا" في الكتاب المقدس

) (مكان��ةس�نكون ف�ي موق�ع  ۹۳.وم�ع ذل�ك یخ�دموننا ۹۲الس�لطة (الق�وة)

                                                           
 .٦:۱ یوبأ ۹۱
 .٥:۸ مزمور ۹۲
 .۱٤:۱ عبرانیین ۹۳
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وسنملك مع المس�یح مم�ا  ۹٤) من المالئكة في األبدیةىسمأأعلى (
كام�ل (ت�ام)على ص�ورة هللا أكث�ر م�ن یعني أن البش�ر مخلق�ون بش�كل 

 .المالئكة

تخی��ل لوح��ة جمیل��ة ت��م تص��میمھا  الع��الم ل��یس ف��ي ش��كلھ األص��لي.   
 األرض وداسبواسطة فنان موھوب. تخیل أن اللوحة قد ألقیت عل�ى 

 .بالطین) يءمل(موحل الناس علیھا بحذاء 

ی��زال بإمكان��ك رؤی��ة  إلیھ��ا ف��الإذا التقط��ت تل��ك اللوح��ة ونظ��رت    
الموھبة العظیمة التي تم وضعھا فیھا ومع ذلك فإن اللوحة لیست كما 
كانت عندما انتھى الفنان من رسمھا. كذلك الخلیقة، ال تش�بھ م�ا أراده 

 .مجده فیھا یزال یُريولكن ال  تكون،أن  علىهللا تماًما 

  .)البش��رلق��د ش��وھت الخطی��ة ق��درة "التش��بھ ب��ا�" ل��دى الن��اس (   
انین ع��ن قل��ب اإلنس��ان الش��ریر ن��ظھ��ر تعبی��رات الف��ن للفیمك��ن أن ت

ویمكن أن تكون أداة في ید إبلیس عل�ى ال�رغم م�ن أن الموھب�ة نفس�ھا 
) تأتي م�ن هللا. ف�أن الخطی�ة ل�م تمح�و(تطمس) تماًم�ا ص�ورة هللا (الفن

تجدی���د ص���ورة هللا المش���وھة فین���ا فین���ا بس���بب ت���دخل النعم���ة. یمك���ن 
 ۹٥.نعمة صورة هللا فینا بواسطة ) بمجد خالقنا(التعبیرواإلعراب 

خص�ائص ص�ورة هللا المعط�اة  صورة هللا فینا ھي أھم شيء عن�ا.   
لن��ا تمكنن��ا م��ن االس��تجابة لإلنجی��ل. إحساس��نا األخالق��ي یجع��ل م���ن 

الخطی��ة. اإلرادة الح��رة  عل��ىالممك��ن للنعم��ة إیق��اظ ض��میرنا وتبكیتن��ا 
لن�ا "اختی�ار م�ن س�نتعبد ل�ھ". م�ن  وتت�یحالمستعادة بالنعمة تعم�ل فین�ا 

ك���رم إللھن���ا خ���الل غرائزن���ا اإلبداعی���ة یمكنن���ا أن نجل���ب المج���د واإل
وباس��تخدام العق��ل یمكنن��ا فھ��م ش��يء م��ا ع��ن هللا وس��بلھ (طرق��ھ). إن 

                                                           
 .۳:٦ كورنثوس ۱ ۹٤
 .۱۸:۳ كورنثوس ۲ ؛۲٤-۲۲:٤ فسسأ ؛۱۰:۳ كولوسي ۹٥
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ی�د الندھاش�نا البحث عن فھ�م هللا یتح�ول إل�ى عب�ادة م�ع إدراكن�ا المتزا
 "!المطلق لخالقنا الذي "یكللنا بكل غني بالمجد والكرامة

 أخطاء جيب جتنبها

في بع�ض األحی�ان، یعتق�د الن�اس أن العالق�ة (الش�ركة) م�ع هللا لھ�ا    
أن��ھ إذا ك��ان الش��خص یع��یش  نالم��وت. یعتق�دوأھمی�ة فق��ط للحی��اة بع��د 

حی��اة طیب��ة عل��ى األرض فل��ن یح��دث فرقً��ا كبی��ًرا س��واء ك��ان مس��یحیًا 
طبیع��ة البش��ریة مص��ممة لعالق��ة الال. ولك��ن إذا فھمن��ا أن  مؤمن��اً) أم(
مع هللا فإننا ندرك أن حیاة الشخص تُضیع في الغالب إذا لم  الشركة)(

 یكن یعرف هللا.

االنطب�اع  وإلعط�اء ولتقویتن�اإلرش�ادنا نحتاج إلى روح هللا بداخلنا    
 .األبدي على كل ما نقوم بھ

 .قرأ الفصل "قانون اإلیمان" معًا مرتین على األقلیجب أن یُ    

 قانون اإلميان

لقد خلقھ�م هللا  لھ.والعبادة  لقصد الحب علي صورتھخلق هللا البشر    
لغرض�ھم وبق��دراتھم عل��ى التفكی��ر والتواص�ل والح��ب. الش��خص لدی��ھ 

نعم��ة هللا تم��نح  ).بدی��ة (خال��دةأح��س أخالق��ي وإرادة شخص��یة وروح 
الشخص القدرة على اتخاذ القرارات الحرة. كل حیاة بشریة لھ�ا قیم�ة 

 .أبدیة وغیر محدودة

أدن��اه. قب��ل  د المق��اطع الم��ذكورةیج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��   
یجب علیھ ق�راءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا  التالیة. جلسة الصف

 تقولھ حول موضوع ھذا الدرس.
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 التحريرية للمهاممقاطع 

 ؛۲۳:٥تس���الونیكي  ۱ ؛۲۳-۱۲: ٦رومی���ة  ؛۱٥-۱۲: ۱یعق���وب (   
: ۲ أفس�س ؛٦-۱: ۳تكوین  ؛۱۸-۱٤: ۲٤یشوع  ؛۲٦-۲۲: ۸رومیة 

۱-۹.( 

، م�رات خ�الل ھ�ذه ال�دورةیجب تذكیر الطالب أنھ على األقل سبع    
یج��ب عل��ى ك��ل طال��ب ت��دریس درس أو ج��زء م��ن درس لألش��خاص 

یجب على الطالب تقدیم تقری�ر إل�ى قائ�د صل. غیر الموجودین في الف
 .الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

 اقرتاحات للقراءة

Purkiser, W. T., ed. Exploring Our Christian Faith. 
Kansas City, MO: Beacon Hill, 1978.  

 "ھو اإلنسان؟ ن"مَ  نظر الفصل العاشر:ا
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 اإلنسانية

 أسئلة للدراسة
 

 كیف تختلف النظرة المسیحیة لإلنسان عن اآلخرین؟  .۱
كیف نعرف أن صورة هللا في اإلنسانیة لیست شبھاً جسدیاً؟ أعط  .۲

 ثالثة أسباب
 .تسعة عناصر من صورة هللا في اإلنسانیةقائمة  اسرد في .۳
 ألي سبب ُخلقنا على صورة هللا؟ .٤
 ما القدرة التي تأتي من اإلحساس األخالقي؟ .٥
لماذا نحتاج إلى نعمة هللا حتى نتمكن م�ن اس�تخدام إرادتن�ا الح�رة  .٦

 إلرضاء (ومسرة) هللا؟

 

  



 اخلامسالدرس 

 اخلطية
 

 :درسلأهداف ا

 في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح

أن الخطی��ة ممكن��ة  لم��اذا م��ن المھ��م أن نفھ��م موض��وع الخطی��ة. .۱
 .بسبب اإلرادة الحرة ولیس كشيء صنعھ هللا

 .تعریف ووصف االنحراف (الفساد) الموروث .۲
  المتعمدة (اإلرادیة).مفھوم الكتاب المقدس للخطیة  .۳
تعری��ف الخط��أ البش��ري والموق��ف الص��حیح تج��اه عملی��ة النض��ج  .٤

 المسیحي.
  تعریف الضعف البشري وتمییزه عن الخطیة. .٥
 الخطیة.بیان إیمان المؤمن فیما یخص  .٦

أح��د األھ��داف العملی��ة لھ��ذا ال��درس ھ��و أن یفھ��م الطال��ب التجدی��د     
 للخطی��ة المتعم��دةبش��كل أفض��ل م��ن خ��الل تعرف��ھ بتعری��ف واض��ح 

 (اإلرادیة).
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 اخلطية

 احملاضرة مطبوعة ةماد

بعد إجراء االختبار على الدرس السابق. استخدم األھداف من ھ�ذا    
 .أدناه الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل إلى مقطع القراءة

 ا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن الخطیة؟معً  ۳قراءة سفر التكوین    

اط��رح الس��ؤال ون��اقش   ؟ت��رى اا. عن��دممعً��اآلن دراس��ة الم��واد    
اطلب من الطالب البحث عن مرج�ع الكت�اب  الجواب عندما ترى

  .المقدس وقراءة اآلیة

 ؟ملاذا حنتاج إىل فهم اخلطية

 ة؟لماذا نحتاج إلى فھم الخطی ؟

یخبرن���ا الكت���اب المق���دس أن    
الخطی����ة ھ����ي س����بب المعان����اة 
اإلنسانیة. جلبت الخطیة الموت 

بس��بب لعن��ة  ۹٦ .الع��المإل��ى 
الخطی��������ة، ھن��������اك م��������رض 

الت��ي  الخطای��ال��م. أوش��یخوخة و
یق���وم بھ���ا الن���اس مث���ل الك���ذب 

م���ألت الع���الم  والقم���ع ق���دوالس���رقة والقت���ل والزن���ا والقت���ال والس���كر 
م�ن الش�ر ال�ذي ف�ي القل�ب مث�ل الكراھی�ة أتي یل الخطیة بالمعاناة. فع

 .والشھوة والطمع والكبریاء واألنانیة

 
                                                           

 .۱۲: ٥رومیة  ۹٦
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 لینا أن نفھم الخطیةع   

لفھم حالة العالم. في بعض األحیان ال یتدخل هللا في حالة الع�الم  )۱(
 بالطریقة التي نتوقعھا. علینا أن نفھم الخطیة

لقد قاب�ل هللا خطی�ة اإلنس�ان بالنعم�ة  .لفھم أولویات هللا في العالم )۲(
والخالص. لھذا السبب یجب تعریف الخطیة بحرص. علین�ا أن 

 نفھم الخطیة 
الخطی��ة ھ��ي عك��س القداس��ة وتع��ارض . والخ��الصلفھ��م النعم��ة  )۳(

یج��ب  �،التك��ریس �. لك��ي یك��ون الش��خص مقدًس��ا ومكرًس��ا 
 فصلھ عن الخطیة. علینا أن نفھم الخطیة 

 .لفھم القداسة )٤(

 ل اخلطيةأص

. عندما انتھى احسنً خلیقة هللا كانت كاملة وكل شيء خلقة هللا كان    
أن  نع��رف ل��ذلك نح��ن ۹۷.اأن ك��ل ش��يء حس��نً  ورأىهللا م��ن الخلیق��ة 

 الخطیة لم تكن خطأ هللا.

آدم وحواء على عالق�ة ب�ا�  كان   
لق���د رغب���ا ف���ي إرض���اء هللا وك���ان 
ل���دیھما الق���درة عل���ى فع���ل ك���ل م���ا 

ج���اء الش���یطان  .(ص���واب) ح���قھو
لیج��رب ح��واء عل��ى عم��ل الخط��أ. 

 كان�����تالخطی�����ة بھ�����ذا نع�����رف أن 
. الك�ون)موجودة بالفعل في العالم (

ق����د س����قط الش����یطان بالفع����ل ف����ي 
الخطی��ة. لك��ن الخطی��ة ل��م تس��د بع��د 

أي ج�زء م�ن  علىاإلنسان أو  على
                                                           

 .۳۱: ۱تكوین  ۹۷

اإلنسان في ھذه  عتبر ذھنیُ "
   معرفةال وعدیم الحالة مظلم

ھ �. وھو بحسب الخالصی
قادر على تلك الرسول غیر 

روح لاألشیاء التي تنتمي 
 ".هللا

 – أرمینیوسیمس چ(
 – العشرونالعامة  الخالفات

 )۱۱ الخالف
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 .)(سیادتھالتي كانت تحت سیطرتھ  الخلیقة

 اكان آلدم وحواء اإلرادة الحرة. كان�ت الخطی�ة ممكن�ة ألنھم�ا كان�   
تل�ك  وكان�تارا كسر وص�یة هللا قادرین على اتخاذ خیار حقیقي. اخت

 .بدایة خطیة اإلنسان. الخطیة لیست شیئًا خلقھ هللا

یعتبر فصل اإلنسان عن هللا عم�ل الخطی�ة األول. أفس�دت الخطی�ة    
ول�دوا بع�د ذل�ك،  ال�ذینجمیع األطف�ال  ۹۸ .ا الطبیعة البشریةأیضً 

لدیھم ھذه الطبیع�ة الفاس�دة 
 .ویرتكب��ون أفع��ال الخطی��ة

۹۹  

جلبت الخطیة لعنة على    
. لقد تغیرت ۱۰۰كل الخلقیة

الحی��اة بس��بب الخطی��ة. ب��دأ 
األل�������������م والش�������������یخوخة 

 ۱۰۱.والموت

العم����ل والبق����اء  أص����بح   
العالق��ات اإلنس��انیة بالص��راع. م��ع م��رور الس��نین  وام��تألتص��عبًا، 

نتائج الخطی�ة إل�ى أبع�د مم�ا ك�ان یمك�ن  وتضاعفتوتضاعف الناس 
 .أن یتخیلھ آدم وحواء

 

 

                                                           
 .٥:٥۱ مزمور ۹۸
 .۱۹-۱۸ ،۱٤ ،۱۲:٥ رومیة ۹۹

 .۱۹-۳:۱٦ تكوین ۱۰۰
 .۲۲:۱٥ نثوسركو ۱ ۱۰۱
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 املوروث الفساد)االحنراف (

 كی�����ف تص�����ف الطبیع�����ة الخاطئ�����ة الت�����ي یُول�����د بھ�����ا الن�����اس؟ ؟
 

الفساد الموروث ھو فس�اد الطبیع�ة األخالقی�ة لإلنس�ان ال�ذي یمی�ل    
 بھا نحو الخطیة منذ الوالدة. یُطلق علیھا أحیانًا "الخطیة األصلیة". 

 .طبیعتن�����ا الت�����ي ُول�����دنا بھ�����ا بس�����بب خطی�����ة آدم إنھ�����ا خطی�����ة   
ی��تم تش��ویھ طبیع��ة  ۱۰۲ .األش��رار ل��دیھم می��ل للش��ر من��ذ ال��والدة

الشخص بالفعل من قبل میلھ للشریر عندما تبدأ حیاتھ. یبدأ الش�خص 
ف���ي ارتك���اب الخطی���ة بمج���رد أن یب���دأ ف���ي اتخ���اذ الخی���ارات. المی���ل 

الش��ریر ل��یس ش��یئًا یتعلم��ھ م��ن 
 .بیئتھ

ن����ھ ب����اإلثم ُص����ور ق����ال داود إ
۱۰۳. ُحب��ل ب��ھ وبالخطی��ة

 
 
ل�����م یك�����ن یعن�����ي أن والدت�����ھ 
ارتكب��ت خط��أً. لق��د ك��ان یعن��ي 
أن�ھ حت��ى عن�دما ی��تم تك��وین أو 

 ال��رحم ف��إنتش��كیل الطف��ل ف��ي 
طبیعت���ھ فاس���دة بالفع���ل بس���بب 

 .الخطیة

ف���إن  الفاس���دة،س���بب الطبیع���ة ب
 اإلنسان.صورة هللا فسدت في 

كل إنسان یولد بإرادة تتمح�ور 

                                                           
 .۳:٥۸ مزمور ۱۰۲
 .٥:٥۱ مزمور ۱۰۳

ھل اإلنسان بطبیعتھ مليء بكل "
فارغ من كل أنواع الشر؟ ھل ھو 
؟ ھل روحھ خیر؟ ھل سقط كلیةً 

ھل إذا عدنا إلى  ؟ أوافاسدة تمامً 
كل تصور أفكار قلبھ إنما  :النص

فنحن نعترف  ،ھو شریر كل یوم
 زلت مؤمنًا ما وأنت ،بذلكونقر 

أنت ال تزال  ذلك.أنكر  .امسیحیً 
 "امؤمنً  وثني وغیر

عن الخطیة  تعلیم – وسليون چ(
 )األصلیة
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إرادتنا لیست حرة  ۱۰٤ .الخطیة تمیل) نحوحول الذات وتنحني (
  ۱۰٥.والقوةفي االختیار الصحیح إال إذا أعطانا هللا الرغبة 

یح��ث ویش��جع الفس��اد الم��وروث الخطای��ا الداخلی��ة مث��ل الكبری��اء    
ك��ل أفع��ال  عل��ىوالحس��د والكراھی��ة وع��دم التس��امح. كم��ا أن��ھ یح��ث 

 .للخطیة

بطبیع���ة الح���ال ل���دى البش���ر موق���ف تم���رد تج���اه س���لطة هللا وھ���م    
ن ل�یس فق��ط بس��بب وغاض�بون م��ن ش�ریعتھ. س��یُدان (الخط�اة) الم��ذنب

 ۱۰٦ .هللا تصرفات خطایاھم ولكن لمواقف التمرد على

یُعتب���ر الش���خص ذو الطبیع���ة الخاطئ���ة (الفاس���دة) بطبیع���ة الح���ال    
ا إلرادتھ الخاصة بدالً من الوثوق یرید تأكیدً متمركز حول نفسھ. إنھ 

بس��لطة هللا واآلخ��رین. إن��ھ یری��د إرض��اء رغبات��ھ الخاص��ة ب��دالً م��ن 
یری��د االعتم��اد عل��ى هللا. نجاح��ھ  والإرض��اء هللا. لدی��ھ ثق��ة ف��ي نفس��ھ 

 .الشخصي ھو أكثر أھمیة لھ من مجد هللا

واب ھ�و باط�ل (الص� وم�اال یمیز الناس بشكل دقیق بین ما ھ�و ح�ق 
 ۱۰۷ .أذھانھم مظلمة والخطأ) ألن

تحك��م إبل��یس  ویتبع��ونبطبیع��تھم یتبع��ون توجی��ھ الع��الم المتم��رد   
   ۱۰۸ .وش��ھواتھم الش��ریرة ویجلب��ون ألنفس��ھم غض��ب هللا عل��یھم

  ۱۰۹.میلھم الطبیعي یكون نحو الخطیة في كل لحظة

                                                           
 .۱۹:۳ فیلبي ۱۰٤
 .۱۰-۱٦:٦ رومیة ۱۰٥
 .۱٥ یھوذا ۱۰٦
 .۱۸-۱۷:٤ أفسس ۱۰۷
 .۳-۲:۲ أفسس ۱۰۸
 .٥:٦ تكوین ۱۰۹
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وصف مدى الفساد الموروث ف�ي الالھ�وت بالفس�اد الكل�ي. ب�دون ی   
االختالف الذي تحدثھ نعمة هللا، لن یتمكن اإلنسان من فعل أي شيء 
صالح أو حتى الرغبة في فعل الخیر. انھ لن یكون قادرا على التوبة 

 ۱۱۱."بأنھ "میت بالذنوب والخطایا وصفی ۱۱۰ أو طلب هللا.

أوالً  .نعم�ة هللا مع من المھم معرفة كیفیة تجاوب الفساد الموروث   
الرغب��ة  فاق��دت�أتي ق��وة هللا م��ع رس��الة اإلنجی��ل، م�ع إعط��اء الش��خص 

 یخل�ص اإلنس�ان یتح�رر ث�م عن�دما ۱۱۲.والقدرة للتجاوب لإلنجیل
وم�ع ذل�ك، ف�إن ت�أثیر الفس�اد  ۱۱۳. الخطیة سیطرة)من كل قیود (

 الموروث یستمر في المؤمن الحدیث.

  :یظھر تأثیر الفساد الموروث في المؤمن بعدة طرق

 .سیصارع المؤمن الحدیث أحیانًا بإرادتھ أثناء التجربة  )۱(
سیش��عر الم��ؤمن الح��دیث ب��دوافع غی��ر ص��حیحة وھ��و م��ا یج��ب   )۲(

 علیھ مقاومتھا.
سیكون للمؤمن الحدیث ردود أفعال ومواقف خاطئة تحدث قبل   )۳(

 .أن یتعرف علیھا

یجب تشجیع المؤمن الحدیث حتى ال یتخل�ى ع�ن إیمان�ھ. ق�د یش�ك    
 .تم خالصھ ألنھ ال یزال یصارع مع الدوافع الخاطئةفي أنھ قد 

القس أن یتحلي بالص�بر م�ع الم�ؤمنین الج�دد. یج�ب علی�ھ أن  على   
یدرك أنھم لن یكونوا مؤمنین ثابتین ف�ي ك�ل م�ا یقولون�ھ أو یفعلون�ھ. 
قد ال یدركون المشكلة على الفور. یجب تش�جیعھم عل�ى الص�الة م�ن 

 .نھم بحاجة إلى وقت لفھمھأجل تطھیر الفساد الموروث، لك

                                                           
  .٤٤:٦ یوحنا  ۱۱۰
 .۱:۲ أفسس  ۱۱۱
 .۱٦:۱ رومیة ۱۱۲
 .۱٤- ۱۱:٦ ةرومی ۱۱۳
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 )اإلرادية( ةاملتعمداخلطية 

 ؟(اإلرادیة) ما ھي الخطیة المتعمدة ؟

  ۱۱٤. تھاك مقصود إلرادة هللا المعروفةالخطیة المتعمدة ھي ان   
یفعل م�ا یعل�م  وأالنھا عندما یختار اإلنسان أن یفعل ما یعلم أنھ شر إ
 .حق ھأن

الرب یس�وع إل�ى ارتك�اب قادت طبیعة الخطیة كل شخص ما عدا    
ا ط����وال ال یوج����د ش����خص ك����ان مس����تقیمً  ۱۱٥. أفع����ال خطی����ة

 ۱۱٦.حیاتھ

وصف ألولئك الذین یتبع�ون طبیع�تھم  ۱۹-۱۰: ۳في رومیة نجد    
ب�التمرد  حی�اة تتمی�زإنھ�ا  النعم�ة.ب�ھ  تق�وم الذيالخاصة دون التغییر 

 .الھالك)(والدمار والكراھیة 

ھن���اك بع���ض األش���خاص ال���ذین ال یب���دو أنھ���م أش���رار حت���ى قب���ل    
تجدیدھم. ال یبدو أنھم یقومون بخطایا مدمرة وضارة ضد اآلخ�رین. 

یخت��ارون الع��یش بط��ریقتھم  أیًض��ا ألنھ��ملك��ن ھ��ؤالء الن��اس م��ذنبون 
ھ�ؤالء كخ�راف  نإالخاصة بدالً من طاعة هللا. یقول الكتاب المقدس 

 ۱۱۷. ضلت طریقھا

إن مطالبة شخص ما بحقھ ف�ي االختی�ار بطریقت�ھ وحرم�ان خالق�ھ    
من حقھ ف�ي توجی�ھ ھ�ي ج�وھر الخطی�ة. إن�ھ تم�رد ض�د س�لطان هللا. 

 ایؤلھ�و تج�ربتھم ب�أنكانت خطیة آدم وحواء (أول البشر) عن�دما ت�م 
 .أنفسھم، محاولین أن یكونوا مستقلین عن هللا

                                                           
 .۱۷:٤ یھوذا ،٤:۳ األولي یوحنا  ۱۱٤
 .۲۳:۳ رومیة  ۱۱٥
 .۱۰:۱ األولي یوحنا  ۱۱٦
 .٦:٥۳ إشعیاء  ۱۱۷
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ال خطای�اھم ف�ي أعم�ى سیتم معاقبة الخطاة بسبب (تصرفاتھم) عل   
  ۱۱۸. ری������وم الدینون������ة النھ������ائي وإدان������تھم ببحی������رة الن������ا

یب��دأ الخ��اطئ ال��ذي یت��وب وی��ؤمن باإلنجی��ل ف��ي أن یحی��ا ف��ي حی��اة 
یمكن�ھ أن یق�دم توب�ة وتُغف�ر  اإلرادی�ة.الخطی�ة  على) االنتصار(الغلبة

ولك�ن الحی�اة الطبیعی�ة للم�ؤمن  أخط�أ.خطایاه إذا وقع في التجربة أو 
  ۱۱۹. ھي االنتصار على الخطیة

 ) غري املقصودة(التجاوزاتاالنتهاكات 

ف�ي س�فر  .أحیانًا ما ینتھ�ك الش�خص كلم�ة هللا بالص�دفة أو بالجھ�ل   
أن الشخص بحاجة إلى الذبیح�ة عن�دما ی�درك  نرى ۳-۲: ٤الالویین 

أنھ قد ارتكب بالفعل شر ما. ألن موت المسیح یحل مح�ل ك�ل ذب�ائح 
نح�ن نعل��م أن ال�رب ق�د ف��دي الم�ؤمنین م�ن االنتھاك��ات  الق�دیم،العھ�د 

 .(التجاوزات) الغیر مقصودة

تس��مى ھ��ذه خطای��ا الس��ھو وذل��ك بمفھ��وم ع��دم تحقیقھ��ا لمعی��ار هللا    
 ھا لیست ما یطلق علیھ الكتاب المقدس عادة خطیة.المطلق، لكن

الشخص الذي یطل�ق (یس�مي) ھ�ذه الخطای�ا خطی�ة س�یجد ص�عوبة    
في التمییز بین األخطاء البشریة واالنتھاكات (التجاوزات) المتعم�دة 

 هللا، وفي الشعور الصحیح بالمسؤولیة اإلنسانیة. اإلرادیة لناموس

األخط��اء  المتعم��دة ولیس��تلتج��اوزات) لق��د أدان هللا االنتھاك��ات (ا   
 .البشریة

ھذه الخطایا ال مفر منھا طالم�ا أن فھمن�ا مح�دود. ھ�ذه الخطای�ا ال    
تقطع عالقتن�ا ب�ا� ألنھ�ا ال تتع�ارض م�ع حبن�ا �. ق�ال هللا أن الح�ب 

                                                           
 .۱٤-۱۲:۲۰ یارؤ ۱۱۸
 .٦-۳:۳ ؛٦-۱:۲ یوحنا ۱ ۱۱۹
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ال  عم�انح�ن لس�نا مس�ئولین  ۱۲۰. الكامل لھ یف�ي بم�ا یحتاج�ھ من�ا
الن�ور (وفقً�ا للح�ق ال�ذي نعرف�ھ) ی�تم  نس�لك ف�يبینما  ۱۲۱. نعرفھ

للخ��وف م��ن أن تفس��د  داع��يوال  ،۱۲۲تطھیرن��ا م��ن ك��ل خطی��ة 
 .االنتھاكات المجھولة عالقتنا مع هللا ألننا نثق في كفارة المسیح

نتعلم شيء من سفر الالویین ع�ن االنتھاك�ات الغی�ر مقص�ودة ھ�و    
 ونطل�بوب عن�ھ أنھ عندما ندرك أننا قد ارتكبنا خطأ ما فعلین�ا أن نت�

 .ما یریده هللا علىغفران هللا ونصحح حیاتنا لتكون 

بینم�ا  یج�ب أن نغی�ر س�لوكیات انتھاكن�ا إلرادة هللا ع�ن غی�ر قص�د   
مع الم�ؤمنین اآلخ�رین  والشركةالروح القدس  ونتبعندرس كلمة هللا 

 لمرحلة النضوج.   والنمو

 مشیئة هللا؟ وفعلحسناً ضرورة معرفة  أمًرالماذا یُعتبر ؟

ھن��اك بع��ض األس��باب الت��ي تجعلن��ا نری��د أن نفھ��م مش��یئة هللا بش��كل 
 أفضل ومتابعتھا تماًما: 

 هللا ال نرید أن نفعل أي شيء ال یرضي  )۱(
ارتكاب خطای�ا حت�ى ل�و  وخیمة) علىھناك عواقب سیئة (نتائج  )۲(

 كانت غیر مقصودة (ال إرادیة)
 نحتاج أن نكون نماذج جیدة كمؤمنین  )۳(
 .فنحن مذنبون بالخطیة هللا،إذا حاولنا تجنب مشیئة  )٤(

مع نمو فھمنا إلرادة هللا ندرك من آن آلخر أخطاء في حیاتن�ا. إذا    
 حال،فعل ذلك بأي  على أدركنا أن شیئًا ما شر نقوم بھ، لكننا اخترنا

                                                           
 .٤۰-۳۷:۲۲ متي  ۱۲۰
 .۱۷:٤ یعقوب  ۱۲۱
 .۷:۱ یوحنا  ۱۲۲
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ھ��ذا الخط��أ  التغیی��ر یص��بحفل��م یع��د مج��رد خط��أ بجھ��ل. إذا رفض��نا 
 .خطیة متعمدة

 لعجز)الضعف (ا

الض��عف ھ��ي القی��ود أو العی��وب الجس��دیة أو العقلی��ة. ك��ل ش��خص    
لدیھ ضعف بش�ري. بس�بب س�قوط آدم ف�ي الخطی�ة وانح�دار البش�ریة 

نح��ن أض��عف ذھنی��اً وعقلی��اً وجس��دیاً  المس��تمرة.م��ن خ��الل الخطی��ة 
 .وعاطفیاً عما خلقنا هللا فیھ

نعلم أن الضعف (الوق�وع تح�ت التجرب�ة) ل�یس نوًع�ا م�ن الخطی�ة    
مجرب���اً مثلن���ا ب���ال  الكام���ل ك���انألن���ھ حت���ى ال���رب یس���وع كاإلنس���ان 

أخ��ذ ال��رب یس��وع ص��ورة البش��ر ف��ي التجس��د وك��ان  ۱۲۳خطی��ة
 .یُجرب بكل الطرق التي نجرب بھا

یس�وع ج��اع وتع��ب وت��ألم. عل��ى ال��رب یخبرن�ا الكت��اب المق��دس أن    
ن الرب یسوع أخذ ص�ورة إنس�ان مح�دود، فھ�و ل�م یفع�ل الرغم من أ
بالطبیع��ة اإللھی��ة وب��الروح األب ألن��ھ ك��ان منق��اداً  ل��م یس��رش��یئاً أب��ًدا 

 القدس.

اب��تھج الرس��ول ب��ولس ب��أن ض��عفھ ك��ان فرص��ة إلظھ��ار ق��وة هللا.     
لكنن��ا نعل��م أن��ھ ل��م یك��ن یتح��دث ع��ن الخطی��ة، ألن��ھ ل��م یك��ن یف��رح 

 ۱۲٤.في حیاتھ باستمرار الخطیة

سیكون لدینا ضعف طالما نحن في الجسد. محدودی�ة فھمن�ا تجع�ل    
   األخطاء البشریة حتمیة. الضعف ال یمن�ع ح�دوث الخطی�ة المتعم�دة. 

م���ذنبون وال یمكنن���ا أن نل���وم طبیعتن���ا  نخط���ئ ف���نحنإذا اخترن���ا أن 
 .ألننا جعلنا إرادتنا ضد إرادتھ البشریة. هللا ال یدننا لكوننا بشر، بل
                                                           

 .۱٥:٤ عبرانین ۱۲۳
 .۱۰-۹:۱۲ كورنثوس ۲ ۱۲٤
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الغی�ر  المتعم�دة والتج�اوزاتلماذا م�ن المھ�م التفری�ق ب�ین الخطی�ة  ؟
 المقصودة؟

 خطأ جيب جتنبه

 تعریف غیر واضح للخطیة المتعمدة  

الم��وروث م��ن الخطی��ة المتعم��دة والفس��اد  الن��اس ك��لیجم��ع بع��ض    
خطی�ة ویس�مونھا جمیعً�ا  معً�ا، مقصودة والضعفالغیر  والتجاوزات

 .تفرقھ أو تمیز دون

 وأنیتوب الخاطئ عندما یكون آس�فًا بم�ا فی�ھ الكفای�ة ع�ن خطای�اه    
یرغب في تركھا. ھذا یعني أنھ یتوب عن الخطی�ة المتعم�دة ألن ھ�ذا 

 .ھو ما سوف یتغیر بقوة هللا

إذا میزن��ا الخطی��ة المتعم��دة ع��ن الفئ��ات األخ��رى، فیمكنن��ا فھ��م م��ا    
شخاص ال�ذین ال یعنیھ أن المؤمن لھ الغلبة على الخطیة. ال یؤمن األ

یمی��زون ب��ین ھ��ذه الفئ��ات م��ن الخطای��ا أن الغلب��ة عل��ى الخطی��ة أم��ر 
 .ممكن

الوصف الكتابي للخالص ال معنى لھ إال بھذه الفروق بین جوانب    
الحال��ة اإلنس��انیة. لفھ��م الخ��الص یج��ب علین��ا تحدی��د الخطی��ة بش��كل 

 .صحیح

 .األقل قرأ الفصل "قانون اإلیمان" معًا مرتین علىیجب أن یُ    

  قانون اإلميان

الح�ر لم�ن عص��ي هللا  واالختی�ارلق�د نش�أت الخطی�ة بس�بب الق��رار    
من البشر المخلوقین أوًال. لقد ورث كل الناس باستثناء ال�رب یس�وع 
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فس��اد آدم وھ��م أیًض��ا م��ذنبون بأفع��ال الخطی��ة. األخط��اء البش��ریة ق��د 
تنتھك ناموس هللا ولكنھا ال تھدم عالقتنا با�. سیتم إدان�ة ك�ل خ�اطي 

 .النھائیة أثیم لألبد إذا لم ینل غفران هللا قبل یوم الدینونة

یجب أن یُخص�ص لك�ل طال�ب أح�د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل    
جلسة الصف التالیة، یجب علیھ قراءة المقطع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا 

 .تقولھ حول موضوع ھذا الدرس

 مقاطع للمهام التحريرية

 ؛۱٦-۱۰: ۱ت������یطس  ؛۸-۱: ٥أفس������س  ؛۲۱-۱٦: ٥غالطی������ة (   
رومی��ة  ؛۳۲-۲۱: ۱ می�ةرو ؛۱۷-۹: ۲بط��رس  ۲ ؛٤-۱: ٤یعق�وب 

۳ :۱۰-۲۰.( 

 ال�دورة،یجب تذكیر الطالب أنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
یج��ب عل��ى ك��ل طال��ب ت��دریس درس أو ج��زء م��ن درس لألش��خاص 
غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقدیم تقریر إلى قائد 

 .الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

 ي بهامصادر نوص

Wesley, John. “The Doctrine of Original Sin,” in The 
Complete Works of Wesley. Vol. 9. 

Wilcox, Leslie. Profiles in Wesleyan 
Theology.Salem, OH: Schmul Publishing, 1985. See 
Chapter 7: “Origin and Nature of Sin,” 141-170 
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 اخلطية

 أسئلة للدراسة

 األسباب األربعة لضرورة فھمنا لماھیة الخطیة؟ما ھي  .۱
 كیف نعرف أن الخطیة لیست خطأ هللا؟ .۲
ق��دم تعریف��ا م��ن جمل��ة واح��دة لك��ل مم��ا یل��ي: الفس��اد الم��وروث،  .۳

 .الخطیئة المتعمدة، االنتھاكات غیر المقصودة، والضعف
 كیف نعرف أن الضعف لیس خطیة؟ .٤

 



 لدرس السادسا

 األرواح

 أهداف الدرس

في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على 
 :شرح

 بعض التفاصیل حول طبیعة المالئكة .۱
 دور المالئكة في حیاة المؤمن .۲
 سقوط الشیطان واألرواح الشریرة األخرى .۳
  الصراع الروحي الموجود في عالم الروح (المجال الروحي) .٤
    النھائي � والمؤمنین على قوى الشر.االنتصار  .٥
 قانون اإلیمان لدرس األرواح .٦

یكون لدى الطالب أي  أالأحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو    
 الخطأ فیما یتعلق بعالم االرواح. مفھوماھتمام بال
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 األرواح

 اضرة مطبوعةاحمل ةماد

 
استخدم األھداف من ھذا بعد إجراء االختبار على الدرس السابق،    

 ال��درس لط��رح أس��ئلة المراجع��ة. ث��م انتق��ل إل��ى مقط��ع الق��راءة أدن��اه.
معاً. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن األرواح  ۱۱-۱: ٤ إنجیل متيقرأ ن

 الشریرة؟
ً اآلن دراس���ة الم���واد مع���    اط���رح الس���ؤال ون���اقش  ؟ىت���رعن���دما  .ا

اطل��ب م��ن الطال��ب البح��ث ع��ن مرج��ع  ،ت��رى الج��واب عن��دما 
یتحدث الناس عن المالئكة، ف�إن  اآلیة. عندماالكتاب المقدس وقراءة 

السؤال األول ھو "كیف تبدو المالئكة؟" لقد حاول العدید من الفنانین 
 .وصفھا

 ما شكل المالئكة؟  ؟

ھ���ل للمالئك���ة أجنح���ة؟ ك���ان للس���یرافیم ال���ذین رآھ���م إش���عیاء س���تة 
موس��ى أن یض��عھا ن ص��ورة الك��روبیم الت��ي أوص��ي هللا . إ۱۲٥أجنح��ة

 رآهوك���ان الك���روبیم ال���ذي  ۱۲٦.عل���ى ت���ابوت العھ���د كان���ت بأجنح���ة
  ۱۲۷.حزقیال ذو أربعة أجنحة

ال نعرف أن المالئكة عموًما لھا أجنح�ة. ال یحت�اجون إل�ى أجنح�ة    
للس��فر، ألنھ��م أرواح ویس��افرون بس��رعات أكب��ر بكثی��ر م��ن الطی��ران 

األرواح، فإنھ���ا أیض���ا ل���ن یك���ون لھ���ا وزن مث���ل  باألجنح���ة. ك���ذلك
 االجس���ام المادی���ة، األم���ر ال���ذي یجع���ل األجنح���ة غی���ر ض���روریة.
خالفًا للكثیر من األعمال الفنیة التي نراھا، ال یصف الكتاب المقدس 

                                                           
 .۲:٦ إشعیاء  ۱۲٥
 .۲۰:۲٥ خروج  ۱۲٦
 .۱٥:۱۰ ؛٦:۱ حزقیال  ۱۲۷
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المالئكة مطلقًا بأنھا تشبھ النساء أو األطفال. لقد ظھ�روا ف�ي ص�ورة 
معنى اإلنس�اني ال�ذي نعرف�ھ.  ذكور، لكن ل�یس ل�دیھم ن�وع الج�نس ب�ال

ل���یس ل���دي المالئك���ة أي ش���يء كالعالق���ة الزوجی���ة وص���لة القراب���ة 
 حدة.  علىهللا كل واحد منھم  خلق ۱۲۸بینھم

، ولكنھ�ا یمك�ن أن تظھ�ر عن��دما ع�ادةً للن��اسالمالئك�ة غی�ر مرئی�ة    
یكون ھناك غرض لذلك. في بعض األحیان عندما ظھر مالك، ظ�ن 

. بینم��ا ف��ي أوق��ات أخ��رى، ۱۲۹رج��ل ع��اديالن��اس ف��ي البدای��ة أن��ھ 
ظھ���رت المالئك���ة بھ���دوء لدرج���ة أن الن���اس س���قطوا عل���ى األرض 

ب��دأ یأتى م��الك لدی��ھ رس��الة إل��ى ش��خص، ی��عن��دما  ۱۳۰.خ��ائفین
   ۱۳۱".الكالم معھ بعبارة "ال تخف

، لكن ال ینبغي لنا أن نفكر فیھا بسبب ذلك ۱۳۲المالئكة ھي أرواح   
أن  عل�ىحقیقی�ة). ی�دلل الكت�اب المق�دس  (لیس�تعلى أنھا أقل واقعیة 

   ۱۳۳.األرواح أقوى بشكل طبیعي من أي شيء مادي

ولدیھم شيء من طبیع�ة هللا، لك�ن ل�یس  ۱۳٤ُدعَي المالئكة أبناء هللا   
بالطریق��ة نفس��ھا الت��ي خل��ق هللا بھ��ا اإلنس��ان. المالئك��ة تف��وق بكثی��ر 

نس���ان اإلنس���ان ف���ي الس���لطة وال���ذكاء ف���ي الوق���ت الحاض���ر، لك���ن اإل
   ۱۳٥.من المالئكة في یوم من األیام أعلىسیكون 

                                                           
 .۳۰:۲۲ متي  ۱۲۸
 .۲-۱:۱۹ تكوین ۱۲۹
 .٤-۲:۲۸ ىمت ۱۳۰
 .۱۰:۲ ؛۳۰:۱ ؛۱۳:۱ لوقا  ۱۳۱
 الرس�ل أعمال ؛٤٥:۱۲؛ ۱٦: ۸ ىمت في باألرواح اأیضً  الشیاطین تسمى ،۱٤:۱ عبرانین۱۳۲

 .؛ وشواھد أخرى كثیرة۱۲:۱۹
 .۳:۳۱ إشعیاء ۱۳۳
 .٦:۱ أیوب ۱۳٤
 .۳:٦ كورنثوس ۱ ۱۳٥



۹٤ 
 

لم یتم ذكر خلق المالئكة في سفر التك�وین. ت�م خلقھ�ا قب�ل األرض    
 ۱۳٦لألرض.واحتفلوا عندما رأوا خلق هللا 

حقیقة أنھم ُخلقوا قبل تأسیس األرض تعن�ي أن  ۱۳۷المالئكة خالدة.   
 جمیع المالئكة قد عاشوا آلالف السنین والحظوا تاریخ البشریة كلھ.

إنھ��م  ۱۳۸.المالئك��ة لھ��ا شخص��یة. فیمك��نھم التح��دث وإج��راء ح��وار   
یتعب���دون �، مم���ا یعن���ي أنھ���م یس���تطیعون فھ���م ش���يء ع���ن طبیعت���ھ 

 الخ�اطئ، ۱٤۰وبیفرحون عندما یت. ۱۳۹ویمكنھم التجاوب برعدة
 مما یدل على أن لدیھم مشاعر.

ل��دیھم فھ��م خط��ة الخ��الص، مم��ا ی��دل عل��ى أن لإنھ��م مھتم��ون بش��دة 
ال����رب  حتفل����وا ب����إعالن والدةأنھ����م ا كم����ا ،۱٤۱الفكری����ة الق����درة
 ۱٤۲.یسوع

المالئكة لیست كلھا متشابھة، ألن ھناك م�ن یطل�ق عل�یھم ك�روبیم    
(رت���ب) م���ن  س���یرافیم. ھن���اك أیًض���ا مس���تویات موم���ن یطل���ق عل���یھ

األق��ل  وعل��ىالمالئك��ة، ألن الكت��اب المق��دس یتح��دث ع��ن المالئك��ة 
 "تحدث عن واحد كرئیس مالئكة ویذكر الكتاب " الشیطان ومالئكتھ

 وكسالطینكرؤساء یشار إلیھ  مالسلطة فیما بینھلدرجات ھناك نظام 
 ۱٤۳.العالموكوالة 

                                                           
 .۷-٤:۳۸ أیوب ۱۳٦
 .۳۰: ۲۰لوقا  ۱۳۷
 .۲۰-۱۸:۱ لوقا ۱۳۸
 .٦:۱ عبرانین ۱۳۹
 .۱۰:۱٥ لوقا ۱٤۰
 .۱۲:۱ بطرس ۱ ۱٤۱
 .۱٤-۱۳:۲ لوقا ۱٤۲
 .۱۲:٦ أفسس ؛۱٦:۱ كولوسي ۱٤۳



۹٥ 
 

متج�اوًزا  والمسیحیة،في التقالید الیھودیة  ُكتب الكثیر عن المالئكة ؟
 من الكتاب المقدس. عنھم ما نعرفھ

ل��م یكش��ف الكت��اب المق��دس الكثی��ر ع��ن االختالف��ات ب��ین المالئك��ة.    
یُس��تخدم مص��طلح رئ��یس المالئك��ة م��رتین فق��ط ف��ي الكت��اب المق��دس. 
ی���دعى میخائی���ل رئ���یس المالئك���ة، وس���یكون ھن���اك ص���وت رئ���یس 

یعن����ي مص����طلح  ۱٤٤.ال����رب یس����وع الث����اني ءالمالئك����ة عن����د مج����ي
"“archangel  ًرئ��یس المالئك��ة". نح��ن ال نع��رف ك��م ع��دد “حرفی��ا

 رؤساء المالئكة.

وكان لدیھم  كلمة سیرافیم. ٦یذكر الكتاب المقدس فقط في إشعیاء    
ستة أجنحة. ربما بدوا وكأنھم كالبشر باستثناء أجنحتھم، ألنھم كانت 

 لدیھم أیادي وأرجل ووجوه.

ولھی��ب س��یف متقل��ب لحراس��ة طری��ق ش��جرة ك��روبیم الوض��ع هللا    
م��ن الواض��ح أن ھ��ذا  ۱٤٥.ف��ي جن��ة ع��دن بع��د ط��رد آدم وح��واء الحی��اة

ال یمك�ن االقت�راب منھ�ا. وص�ف حزقی�ال  ع�دن منطق�ةجعل من جن�ة 
الكروبیم الذي رآه بأنھ مختلف تماًم�ا ع�ن أي ك�ائن آخ�ر نعرف�ھ. ك�ان 

مث�ل الن�ار  ووجھوجوه مختلفة وعدة أیادي  وأربعةلدیھ أربعة أجنحة 
 ۱٤٦.ولمعان وسرعة البرق

ض��عت ص��ور للك��روبیم وُ    
عل���ى طرف���ي ت���ابوت العھ���د 
وكرس����ي الرحم����ة بینھم����ا. 
ی��ذكر الكت��اب المق��دس عل��ى 

ن هللا أاألق���ل ثم���اني م���رات 

                                                           
 .۱٤:٤ تیموثاوس ۱ ؛۹:۱ یھوذا ۱٤٤
 .۲٤:۳ تكوین ۱٤٥
 .۱٥:۱۰ ؛۱٤-٥:۱ حزقیال۱٤٦



۹٦ 
 

میزه ذلك على أنھ إل�ھ إس�رائیل ال�ذي ك�ان یُعب�د ف�ي  ۱٤۷.بین الكروبیم
ھ ال یمك��ن االقت��راب الی��ھ إال ب��الطرق الت��ي الھیك��ل، وأظھ��ر أیًض��ا أن��

 صرح بھا.

) لدی��ھ. إن الك��روبیم (العبی��دن��رى ق��وة هللا وجاللت��ھ ف��ي ن��وع الخ��دام    
مخلوقات تجعل الشخص الذي یراھا قد یظن أنھ ی�رى هللا ویمی�ل إل�ى 

 ) �.(عبدعبادتھ (السجود لھ)، لكن الكروبیم ھو فقط مجرد خادم 

ظھ�ر أیًض�ا جاللت�ھ. هللا تُ ف�ي حض�رة حقیقة أن الكثیر م�ن المالئك�ة    
عنھ�ا  عب�راً مرأى الرسول یوحنا حش�دًا م�ن المالئك�ة ح�ول ع�رش هللا 

 ۱٤۸"َعدَدُُھْم َربََواِت َربََواٍت َوأُلُوَف أُلُوفٍ  َكانَ “

ا تأخر بسبب الص�راع عن�د قوة المالك محدودة، ألننا نقرأ أن واحدً    
یمكن أن یم�نحھم هللا الق�وة ، ومع ذلك۱٤۹ بي دانیالحمل رسالة للن

التي یحتاجون إلیھا في أي مھمة یقومون بھا، مثلما حدث عن�دما قت�ل 
  ۱٥۰جندي. ۱۸٥٫۰۰۰مالك واحد 

 المالئكة على ما یبدو لدیھم مسؤولیات. یخبرنا الكت�اب المق�دس أن   
تح���یط المالئك���ة   ۱٥۱.أرس���لھم لخدم���ة أولئ���ك المخلص���ین هللا ق���د

یمكننا أن نفترض أن العدید م�ن  ۱٥۲.وتحمي الناس الذین یخدمون هللا
ن االطف�ال إمعنا طوال الوق�ت. ق�ال ال�رب یس�وع  نالمالئكة موجودو

" یُ��دعى رئ��یس المالئك��ة میخائی��ل "ب��الرئیس ۱٥۳.لھ��م مالئك��ة س��مائیة
ال یق�ول الكت�اب المق�دس أب�داً أنن�ا  ۱٥٤یدافع عن شعب إس�رائیل. الذي

                                                           
 .۱٥:۱۹ ملوك ۱ ؛۱٦:۳۷ ءإشعیا ؛۱:۹۹ مزمور۱٤۷
 .۱۱:٥ رؤیا ۱٤۸
 .۱۳-۱۲:۱۰ دانیال  ۱٤۹
 .۳٥:۱۹ ملوك ۲ ۱٥۰
 .۱٤:۱ عبرانین ۱٥۱
 .۷:۳٤ مزمور ۱٥۲
 .۱۰:۱۸ ىمت  ۱٥۳
 .۱:۱۲ دانیال ۱٥٤



۹۷ 
 

نصلي إلى المالئكة. إن�ھ ال یق�ول أب�داً أنن�ا س�نحاول التواص�ل معھ�م. 
إنھم لیسوا وسطاء بیننا وبین هللا. ھناك تحذیر حول األشخاص الذین 

 ۱٥٥.یعبدون المالئكة

إذا ف��ي ع��الم ال��روح ال یفھمونھ��ا حقً��ا.  إذا ویش��اركون ف��ي أش��یاءٍ    
ف��إن األرواح  حاولن��ا االنخ��راط م��ع المالئك��ة بطریق��ة ال یری��دھا هللا،

 الشریرة ستتجاوب معنا بدالً من مالئكة هللا.

 الشيطان واملالئكة الساقطة

 ما ھو أصل األرواح الشریرة؟ ؟

) هللا. ى(عل�األرواح الشریرة ھي مالئكة س�قطت ف�ي التم�رد ض�د    
 حدث ھذا قبل خلق اإلنسان، والكتاب المقدس ال یكشف الكثیر عنھ.

المالئك�ة ق�د ُخلق�ت ف�ي األص�ل جی�دة ومقدس�ة نحن نعلم أن جمی�ع    
 ۱٥٦.ویسمیھا الكتاب المقدس "المالئكة القدیسین"

یتح��دث  ۱٥۷.ل��ث المالئك��ةك��ان الش��یطان ھ��و قائ��د التم��رد، وتبع��ھ ثُ    
 ۱٥۹ت��م لق��د  ۱٥۸.یھ��وذا ع��ن المالئك��ة الت��ي ترك��ت مركزھ��ا األول

 إدانتھا بالفعل بدینونة هللا.

یش��یران إل��ى س��قوط الش��یطان األنبیاء أس��فارھن��اك مقطع��ان ف��ي    
). یتح��دث ك��ل مقط��ع ۱۹-۱۲: ۲۸ حزقی��ال، ۱۷-۱۲: ۱٤(إش��عیاء 

منھم��ا ع��ن ش��خص مل��ك أرض��ي یب��دو أن��ھ یعل��ن ع��ن أش��یاء تتح��دث 
                                                           

 .۱۸:۱ كولوسي ۱٥٥
 .۳۱:۲٥ ىمت ۱٥٦
 .٤:۱۲ رؤیا ۱٥۷
 .٦ یھوذا ۱٥۸
 .٤:۲ بطرس ۲ ؛۱۱:۱٦ یوحنا ۱٥۹



۹۸ 
 

بمزید مما یتكلم بھا ملك ارضي. قد یق�ارن اش�عیاء وحزقی�ال س�قوط 
 الملك بسقوط الشیطان.

ذر الرس��ول أص��بح الش��یطان متكب��راً وأراد أن یس��تقل ع��ن هللا. ح��   
في نفس دینونة  ویسقط متكبراً بولس من أن اإلنسان یمكن أن یصبح 

الت�ي ج�رب بھ�ا الش�یطان  تجرب�ةكانت تل�ك ھ�ي نف�س ال۱٦۰ابلیس
آدم وح���واء عن���دما ق���ال: ".... تكون���ان ك���ا�". إنھ���ا تجرب���ة ل���رفض 

 سلطان هللا لتصبح إلھاً لنفسك.

 
 ما ھي بعض األشیاء التي نعرفھا عن الشیطان؟ ؟

زال الش�یطان یق�ود التم�رد عل�ى هللا. یُطل�ق علی�ھ "رئ�یس س�لطان  ما
) ھ�ذا الع�الم" ألن ش�عوب (وال�يى الش�یطان "ح�اكم سمَّ یُ  ۱٦۱.الھواء"

إنھ یعلن بادعاء ملكیتھ لممال�ك  ۱٦۲هللا. ضد دٍ في تمرُّ ا ھذا العالم غالبً 
ذھ���ان غی���ر أ يإن���ھ یعم��� ۱٦۳.ن یخت���ارهالع���الم، ویعطیھ���ا مؤقتً���ا لَم���

سري ف�ي أیعتبر الخطاة   ۱٦٤.نجیلنعھم من قبول اإلالمؤمنین لم
ال  حتىبلیس كلمة هللا من أذھان البشر إیخطف  ۱٦٥.ابلیس حقً إسجن 

  ۱٦٦.میكون لھا تأثیر علیھ

خطة الكذب على الكنیس�ة  وسفیرةبلیس في قلب حنانیا إلقد وضع    
كم��ا دخ��ل الش��یطان یھ��وذا برغب��ة خیان��ة ال��رب  ،۱٦۷وال��روح الق��دس

                                                           
 .٦:۳ تیموثاوس ۱ ۱٦۰
 .۳۱:۱۲ یوحنا ۱٦۱
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۹۹ 
 

والتي  الخاطئة،نھ یخترع العقائد (التعالیم الكاذبة) الدینیة إ ۱٦۸.یسوع
ش������یاطین" ویش������جع الن������اس عل������ى تس������میھا كلم������ة هللا "تع������الیم 

  ۱٦۹تعلیمھا.

یكره الشیطان هللا، وبالتالي یكره اإلنسان، الذي ھ�و مخل�وق عل�ى    
صورة هللا وھو كائن من أعظم المحببین ال�ي هللا. یس�عى ابل�یس إل�ى 

 م�نجلب أكبر عدد ممكن من الناس تحت نف�س الدینون�ة الت�ي تلقاھ�ا 
خالل التأثیر علیھم للتمرد ضد 

 هللا.

أولئ�������ك ال�������ذین یخ�������دمون    
ھ��م أكث��ر  ،الش��یطان ع��ن وع��ي

الناس خداًعا ف�ي الع�الم، ألنھ�م 
 ی��نجح،ف��ي تم��رد ال یمك��ن أن 

وھ���م یخ���دمون س���یًدا یك���رھھم 
ویھ����تم فق����ط بت����دمیرھم. یق����دم 
وع��وداً لھ��م وھ��و یعل��م بأن��ھ ال 

 یستطیع الوفاء بھا.

دون وع��ي عن��دما یخت���ارون الع��یش ف���ي  یتب��ع آخ��رون الش���یطان   
الخطیة. ھذا ھو السبب ف�ي أن�ھ یخص�ص الكثی�ر م�ن الوق�ت والجھ�د 
لإلغراء والخداع. إنھ یرید أن یجع�ل الن�اس یرفض�ون اإلیم�ان ب�ا�، 

ن إغ��راءات إویص��نعون أص��نام ألش��یاء مخلوق��ة ب��دالً م��ن عب��ادة هللا. 
م�ا خلق�ھ هللا. ل�م فساد خداع ألن لیس لدیھ ما یقدمھ سوى إابلیس ھي 

یجلب الشیطان أي أفراح أو متع. لقد جعل هللا الفرح والمتع�ة جمیعً�ا 
یمكن للشیطان أن یق�دمھما إال بأش�كال مس�یئة خارج�ة ع�ن إرادة  وال
 هللا.

                                                           
 .۳:۲۲ لوقا ۱٦۸
 .۱:٤ تیموثاوس ۱ ۱٦۹

لقلب  مالكیجعل الشیطان نفسھ "
الخاطئ. یمأل قلبھ  ني ولسانوعی

عیناه ویجعل  ،ةیبحب الخط
حتى ال یرى الذنب والھالك  اءعمی

 لسانھ عنیعیق الذي ینتظره. و
 ".الصالة

 ،المسیحي الالھوت – كالرك(آدم 
 ن)الطیبون والسیئو المالئكة

 



۱۰۰ 
 

یب�دو أن بع�ض األرواح الش��ریرة ترك�ز عل��ى من�اطق جغرافی��ة أو    
مجموعات معینة من الناس. مثلم�ا أُطل�ق عل�ى الم�الك میخائی�ل اس�م 
الرئیس الذي یدافع ع�ن ش�عب إس�رائیل، كان�ت ھن�اك أرواح ش�ریرة 

أص�بحت بع�ض األرواح آلھ�ة  ۱۷۰.وم�اديسمیت بأمراء بالد فارس 
 األمم.

تعم��ل األرواح   ۱۷۱.لس��جود لنفس��ھیرغ��ب الش��یطان العب��ادة وا   
الشریرة من خالل األدیان الكاذبة. یخبرنا الكتاب المقدس أن�ھ عن�دما 

یعب�����د الن�����اس األص�����نام ف�����إنھم 
  ۱۷۲.یعب�������دون الش�������یاطین

تستجیب الشیاطین لعب�ادة الن�اس 
ال���ذین ال یعرف���ون م���ا یعب���دون. 
ا مثلما یصبح عابد هللا أكثر ش�بھً 

ب��ا� ویس��ر ف��ي القداس��ة، یص��بح 
عاب����د األرواح الش����ریرة أكث����ر 
ش��را ویُس���ر بالش���ر. ربم���ا ك���ان 
أسوأ أشكال العبادة والتي حدثت 

 ۱۷۳.على اإلطالق عندما ضحى الناس وقدموا أطفالھم للشیاطین

بل��یس والش��یاطین األخ��رى الس��یطرة الكامل��ة عل��ى عق��ول إیح��اول    
الناس وسلوكھم. وھذا ما یسمى "مسكون بالشیطان". أخض�ع بع�ض 

 عل��یھم.فس��ھم ع��ن وع��ي وباختی��ار الم��تالك ابل��یس وتس��لطھ الن��اس أن
ربما سمح آخرون بذلك دون إدراك ما كانوا یفعلونھ. لقد م�ر بع�ض 
األش���خاص خط���وة بخط���وة إل���ى ھ���ذه الحال���ة، معتق���دین أنھ���م ك���انوا 
یكتسبون قوة الستخدامھا ألغراضھم الخاصة. یصبح الشخص ال�ذي 

                                                           
 .۲۰، ۱۳:۱۰ دانیال ۱۷۰
 .۹:٤ ىمت ۱۷۱
 .۲۱-۲۰:۱۰ كورنثوس ۱ ؛۱۷:۳۲ قضاة ۱۷۲
 .۳۷:۱۰٦ مزمور ۱۷۳
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۱۰۱ 
 

بل��یس لت��دمیر ذات��ھ إفع��ھ یمتلك��ھ ابل��یس عب��داً ل��ألرواح الش��ریرة وید
یسوع ھو  الرب  ۱۷٤.ویعاني عذابًا مروًعا في الذھن والعواطف

 ھذا الشخص من ھذه العبودیة.  على تحریر وحده القادر

 نصرة اهللا

اإلنجیل على نط�اق واس�ع، ع�ادة م�ا ی�تم فیھا شر في البلدان التي نُ    
ف�ي ھ�ذه  بشرال ساخراً إن. أقول نشاط األرواح الشریرة )إخفاء(تنكر

البل������دان "المتحض������رة" ھ������م 
 تھكم�وناألكثر علمانیة وھ�م ی

أي شيء خارق للطبیع�ة  على
وینكرون وجود األرواح. ف�ي 
مث����ل ھ����ذه البیئ����ة، ال تعم����ل 
األرواح الش��������ریرة بش��������كل 
علني، ألنھم إذا أرعبوا الناس 
ال���ذین س���معوا اإلنجی���ل، ف���إن 
الكثی����ر م����ن ھ����ؤالء الن����اس 

إل�������ى هللا  نیلج�������ؤوس�������وف 
 .لحمایةوا تحررلل

ا) في البلدان التي ال یُع�رف (جھارً  تعمل األرواح الشریرة عالنیةً    
نط��اق واس��ع. ال یعل��م الن��اس ف��ي ھ��ذه ال��بالد أنھ��م  عل��ىفیھ��ا اإلنجی��ل 

یستطیعون اللجوء إلى المسیح من أجل تحریرھم، وبالتالي فإن ق�وى 
الشیاطین تخیفھم وتسود علیھم. ھ�ؤالء یخ�دمون األرواح، ل�یس ع�ن 

خ��اطر وبف��رح، ولك��ن بخ��وف. ی��أتي اإلنجی��ل كرس��الة رائع��ة  طی��ب
 للتحریر والحریة.

                                                           
 .٥-۲:٥ مرقس ۱۷٤

إذا قھرك ال یمكن للشیطان "
ال یسمح  في المقاومة. اِْستَْمرتَ 

للشیطان (بالرغم من  أبًدا هللا
الذي  نسانبقھر اإل جبروتھ)

یستطیع  فلنیستمر في مقاومتھ. 
 ".إجبار اإلرادة البشریة إبلیس

المسیحي،  الالھوت –كالرك (آدم 
 )الصالحون والسیئون المالئكة



۱۰۲ 
 

نحن في حرب روحیة بس�بب الھج�وم المس�تمر إلبل�یس علین�ا. لق�د    
حذرنا الكتاب المقدس م�ن أن نت�ذكر أن حربن�ا ھ�ي ف�ي ع�الم ال�روح 

كم�ا أخبارن�ا الكت�اب المق�دس   ۱۷٥.یینالجس�د األع�داءض�د ولیس 
یمكنن�ا  ۱۷٦.الكامل، حتى نتمكن من حمایة أنفسنا بأن نلبس سالح هللا

أن نكون واثقین من الغلبة، ألن الشیطان ال یس�تطیع مقاوم�ة ق�وة هللا 
 ۱۷۷.الموجودة فینا، وعندما نقاوم الشیطان سیھرب منا

 ھل الشیطان ضد هللا؟ ؟

الشیطان لھ قوة تفوق كثیراً م�ا ل�دى البش�ر وھ�م ف�ي حال�ة الجس�د.    
إذا م��ا قورن��ت بق��وة هللا. ال ینبغ��ي أن  ءقوت��ھ ال ش��يوم��ع ذل��ك، ف��إن 

یفكر ابلیس ف�ي أن یك�ون ض�د هللا أو أن یك�ون مس�اویاً � ف�ي الق�وة. 
یعتقد بعض الفالسفة أن قوى الخیر والشر في العالم متساویة تقریبًا، 

 والجداً عن الحقیق�ة. ل�یس للش�یطان وج�ود ف�ي ك�ل مك�ان  وھذا بعید
ط��اء. هللا ھ���و خ��الق األرواح وال یمك���ن أخ ویرتك���بیعل��م ك���ل أم��ر 

ل��ألرواح ھزیم��ة خالقھ��ا. عن��دما تنتھ��ي حی��اة االنس��ان، س��یتم دینون��ة 
 جمیع األرواح الشریرة وتقیدھا ومعاقبتھا مع االشرار من البشر.

وع��د هللا بھزیم��ة إبل��یس من��ذ فت��رة طویل��ة، كم��ا وع��د هللا بإرس��ال    
أعم��ال قض ج��اء ال��رب یس��وع ل��ن ۱۷۸.المخل��ص لس��حق رأس إبل��یس

  ۱۷۹ولیمنحنا الغلبة على الخطیة. إبلیس

 

                                                           
 .۱۲:٦ أفسس ۱۷٥
 .۱۳:٦ أفسس ۱۷٦
 .۷:٤ یعقوب ۱۷۷
 .۱٥:۳ تكوین ۱۷۸
 .۸:۳ یوحنا ۱ ۱۷۹



۱۰۳ 
 

لن یسمح الرب یسوع بموتھ وقیامت�ھ إلبل�یس أن یك�ون ل�ھ س�لطان    
 والنھ��ائيھ��ي المص��یر األب��دي  والكبری��تبحی��رة الن��ار  ۱۸۰.الم��وت
  ۱۸۱.األرواح الشریرة وكلإلبلیس 

ھ�ذا  ۱۸۲.بالفعل یضع هللا حدوداً على م�ا یمك�ن أن یفعل�ھ الش�یطان   
یعني أنھ ال یتعین علینا أن نع�یش ف�ي خ�وف مم�ا ق�د یفعل�ھ الش�یطان 
بنا. ال یمكن أن یحدث شيء م�ا ل�م یس�مح هللا ب�ھ، وھ�و یع�رف كی�ف 

  نتعامل مع االحداث المسموح بھا.
 

ن���دافع فق���ط ض���د ھجم���ات إبل���یس. أعط���ى ال���رب یس���وع  نح���ن ال   
تالمی�������ذه، ول�������یس فق�������ط للرس�������ل، الس�������لطان إلخ�������راج األرواح 

بینما نكرز باإلنجیل، یعطي هللا القوة للحق ویحرر   ۱۸۳لشریرة.ا
 .إبلیس كل من یستجیب لإلنجیل من عبودیة

 
یمك�ن اختی�ار عض�و م�ن الفص�ل لش�رح المعلوم�ات الموج�ودة ف�ي    

 .المربع أدناه

 رواحخطأ للتجنب: هذا النوع اخلاطئ من االهتمام بعامل األ

رواح. یب��دأون ف��ي دراس��ة یص��بح بع��ض الن��اس مفت��ونین بع��الم األ   
(التواص�ل) معھ�م. ال یخبرن�ا الكت�اب  المالئكة وقد یح�اولون التفاع�ل

المقدس مطلقاً بأن نصلي إل�ى المالئك�ة أو حت�ى نح�اول إقام�ة عالق�ة 
 والمعھ��م. یح��ذرنا الكت��اب المق��دس م��ن أال نتعب��د لھ��م أو نس��جد لھ��م 

 ۱۸٤.عنھم أكثر مما نستوعبھ بفھمنا نعرف المزیدنحاول أن 

                                                           
 .۱۸:۱ رؤیا ؛۱٤:۲ عبرانین ۱۸۰
 .٤۱:۲٥ ىمت ۱۸۱
 .۲:٦ ؛۱:۱۲یعقوب ۱۸۲
 .۱۷: ۱۰لوقا  ۱۸۳
 .۱۸: ۲ يكولوس ۱۸٤



۱۰٤ 
 

إنھ���ا أكث���ر خط���ورة إذا أص���بح الش���خص مھتًم���ا ج���ًدا ب���األرواح    
الشریرة. یصبح بعض الناس مفتونین بقوتھم واألشیاء التي یقوم�ون 

 بھا. ھناك ألعاب تتفاعل مع األرواح.

ھن���اك ط���رق یس���تخدمھا الن���اس للحص���ول عل���ى معلوم���ات م���ن    
إال األرواح الش���ریرة  (نت���ورط) أب���ًدا م���ع االرواح. نح���ن ال نتعام���ل

 .لمقاومتھا بقوة هللا

طور بعض البشر تفسیرات معقدة ومفص�لة لع�الم االرواح وكی�ف    
یُدار. الحقیقة ھي أن الكتاب المقدس لم یكشف لنا الكثی�ر. لق�د كش�ف 

 .هللا عما نحتاج إلى معرفتھ

 .یجب أن یقرأ الفصل "قانون اإلیمان" معاً مرتین على األقل   

 قانون اإلميان

� وتحم�ي  وتس�جدن تعب�د وكل األرواح. المالئك�ة القدیس� خلق هللا   
المؤمنین. المالئكة ھي كائنات خالدة وأشخاص یمكنھا التكلم  وتحفظ

والعب���ادة والتفكی���ر. لق���د اتخ���ذوا خی���ارات أخالقی���ة. س���قط الش���یطان 
هللا  ح��ددَّ والمالئك��ة األخ��رون ف��ي الخطی��ة وھ��م أع��داء هللا واإلنس��ان. 

 .دانھ بدینونة أبدیةأقوة الشیطان وقد 

یج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��د المق��اطع الم��ذكورة أدن��اه. قب��ل    
جلسة الصف التالیة، یجب علیھ قراءة المقطع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا 

 .تقولھ حول موضوع ھذا الدرس

 

 



۱۰٥ 
 

  مقاطع للمهام التحريرية

-٤۳: ۱۲ ىمت�� ؛۱۱-۷: ۱۲الرس��ل أعم��ال  ؛۹-۸: ٥بط��رس  ۱(   
 ).۳٥-۲۷: ۸لوقا  ؛۱٥-۱۳: ۱۱ كورنثوس ۲، ٤٥

ال�دورة یجب تذكیر الطالب أنھ على األقل سبع مرات خ�الل ھ�ذه    
عل��ى ك��ل طال��ب ت��دریس درس أو ج��زء م��ن درس لألش��خاص  یج��ب

غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقدیم تقریر إلى قائد 
 .الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

 اقرتاحات للقراءة
 
Lewis, C. S. The Screwtape Letters. New 
York: Macmillan Co. 1968. 
 
Wesley, John. “Satan’s Devices.”Wesley’s 
52 Standard Sermons. Salem, OH: 
SchmulPublishing, 1988. 
 

 

 

 

 



۱۰٦ 
 

 األرواح

 أسئلة للدراسة

 متى ُخلقت المالئكة؟ .۱
 كم من الوقت تعیش المالئكة؟  .۲
 المالئكة لیس لھا عادة أجسام بدنیة؟كیف نعرف أن  .۳
 ما ھي األسباب التي نعلم منھا أن المالئكة شخصیات؟ .٤
ما ھي الكلمات المختلفة في الكتاب المق�دس الت�ي تش�یر إل�ى  .٥

 المالئكة؟
 ما ھو الشيء الذي تفعلھ المالئكة للمؤمنین؟ .٦
 ما ھو أصل األرواح الشریرة؟ .۷
 األوثان؟ماذا یعبد حقاً عابد  .۸
یر النھ����ائي للش����یطان واألرواح الش����ریرة م����ا ھ����و المص���� .۹

 األخرى؟

 

 



 الدرس السابع

 املسيح

 أهداف الدرس

 :في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح

 .اماذا یعني أن یسوع ھو المسی .۱

 ."في عبارة "الرب یسوع المسیحقانون اإلیمان  .۲

 .وأھمیتھ یسوعالرب إنسانیة على دلیل ال .۳

 .وأھمیتھ عیسو ألوھیة الرب على دلیلال .٤

 .ایاكفایة موت المسیح لمغفرة الخط .٥

 .لإلیمان المسیحيالقیامة بالنسبة أھمیة  .٦

 .عن المسیحقانون اإلیمان . ۷

یعلن��ھ  أح��د األھ��داف العملی��ة لھ��ذا ال��درس ھ��و أن ی��تعلم الطال��ب م��ا   
 .من بعض الدیانات األخرى عن المسیح أشخاص

 

 

 



۱۰۸ 
 

  سيحامل

 اضرة مطبوعةاحمل ةماد

إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف م�ن ھ�ذا  بعد   
 .الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل إلى المقطع الموجود أدناه

. م��اذا یخبرن��ا ھ��ذا امعً�� ۱٤-۱۱: ٥رؤی��ا یوحن��ا الالھ��وتي  واق��رأاِ    
 یسوع؟ الرب المقطع عن

ً  ادرس���وااآلن     اط���رح الس���ؤال ون���اقش  ؟. عن���دما ت���رىالم���واد مع���ا
للبحث عن مرجع الكتاب المقدس  ااسأل طالبً  اإلجابة. عندما ترى

 .وقراءة اآلیة

ُمس��حاء كذب��ة یتنب��أ الكت��اب المق��دس أن��ھ ف��ي األی��ام األخی��رة، س��یأتي    
إیم�انھم ف�ي  بش�ركثی�ر م�ن الیض�ع كذبة ویخ�دعون الكثی�رین.  نبیاءأو

قاب�ل . ق�د تُ خالص�ھم یس�تطیعونأو الوھمیین ال�ذین ال الكذبة  حاءالمس
كذب�ة تتع�رف علیھم�ا ع�ن طری�ق جماع�ة ال حاءاثنین من ھ�ؤالء المس�

  .وشھود یھوه یةالمورمون

 املورمونيف عقيدة يسوع   

ال�ذي  ل�ك یس�وع أخ�ر المورمون، سیُحض�رواحد من قرع بابك  إذا   
ھ�ذا ھ�و واح�د  . یس�وع(الش�یطان)رالوسیفلروح في ال� (أخ) ھو شقیق

"أبین���ا جل���بھم (أحض���رھم) م���ن بالی���ین األطف���ال ال���روحیین ال���ذین 
لمورمون، بحسب تعلیم ا .و"أمنا السماویة" إلى ھذا الكون السماوي"
ع���دة زوج���ات، إح���داھن م���ریم  یس���وع وھ���و ف���ي االرض ك���ان ل���دي

 .وفاتھ وقیامتھ، ذھب إلى أمریكا لیعظ الھنود وبعد المجدلیة

 



۱۰۹ 
 

 يهوهشهود  يف عقيدة سوعي

رئ�یس المالئك�ة، أول  یخائی�لسیخبرك شھود یھوه بأن یسوع ھو م   
ً كائن مخلوق،   لق�د نش�أبدالً من الص�لیب.  وتدعلى  ماتو صار إنسانا
 رئیس المالئك�ة م�رة أخ�رى، بینم�ایخائیل صبح م، ثم أكمخلوق روح
 .غازات إلىجسده  تحلل (تحول)

 يسوع احلقيقيالرب 

لدیھم یس�وع  أصحاب الثقافات السابقةمتأكد من أنك تدرك أن  نينإ   
ف�ي الكت�اب المق�دس، لك�ن ھ�ل یمكن�ك  ال�ذي یس�وع الرب عن مختلف
ال یس��تطیع كثی��ر م��ن  یس��وع؟الوص��ف الكت��ابي الحقیق��ي لل��رب  ش��رح

 وصف ذلك. ییناالمریك

 یینم��ن االم��ریك ٪۸۰أظھ��ر اس��تبیان ح��دیث إن��ھ ب��الرغم م��ن ان    
أن�ھ ب نمنھم من یؤمن�و٪ ٤۰ لكن فقط �، نھ ابنإیدعون الرب یسوع 

. ھ�ذا ی�دل عل�ى أن م�ن ی�ؤمن أن�ھ ب�ال خطی�ة٪ فقط ٤۰وكذلك  ھو هللا
أن  الن��اس ل��دیھم مفھ��وم عقل��ي لمس��یح ك��اذب ال یس��تطیعم��ن مالی��ین 
من المھم لك أن تكون متأكداً م�ن معتق�داتك ع�ن یس�وع حت�ى  .یخلص

 .تتمكن من تقدیمھ لآلخرین وحتى خدعال تُ 

علم�ھ األدی�ان األخ�رى ع�ن یس�وع، لمزید من المعلومات حول م�ا تُ    
"م���اذا تق���ول األدی���ان  بـ���ـ راج���ع القس���م ف���ي نھای���ة ال���درس المعن���ون

 ."األخرى

 

 

 



۱۱۰ 
 

 ايسوع املسي 

 ؟اعن المسیالكتابیة ما ھي بعض التنبؤات  ؟    

س��رائیل. إل رالمنتظ�� اتق�دم األناجی��ل األربع��ة یس��وع باعتب��اره المس��ی   
 المل��ك داود م��ن نس��ل. س��یكون أم��ور كثی��رة ع��ن المس��یا ت��م التنب��ؤ بھ��ا

لمذل���ة ص ش���عبھ م���ن اوبالت���الي س���یكون م���ؤھالً لیك���ون ملًك���ا. س���یخلّ 
تعن�ي وسیمسحھ هللا بمسحھ خاصة لیتمم وینجز اإلرسالیة.  والعبودیة

 ."كلمة المسیح "الممسوح

لعھ��د المس��یا ف��ي اع��ن ل�م ی��تم ش��رح بع��ض التفاص��یل األكث�ر أھمی��ة    
أن یخل�ص تب العھد الجدید. كانت أولویتھ ھ�ي القدیم بوضوح حتى كُ 

ب��ل  ل��م تك��ن مملكت��ھ قائم��ة عل��ى األرض، ۱۸٥ای��اھم.ش��عبھ م��ن خط
تغطي األرض س�� ھ��ارغ��م أن ،۱۸٦ روحی��ة وس��ماویة مملك��ة كان��ت

 ۱۸۷.نھایة المطافا في كلھ

ھ��و  ةالیونانی�� وازي لھ��ا ف��يالم��المعن��ي  كلم��ة عبری��ة.مس��یا كلم��ة    
. المس��یح اي Christوالمنش��قة منھ��ا كلم��ة  Christos كریس��توس

 .ایسوع ھو المسی" تجعل عبارة "یسوع المسیح ماستخدا

 يسوع هو الرب السيد 

ن یسوع ھو القوة إقول تاستخدمت الكنیسة األولى مصطلح الرب ل   
العلیا. عندما قالوا "یس�وع ھ�و ال�رب"، ك�انوا یقول�ون إن�ھ رب الك�ل، 

الك�ون. أص�بح ھ�ذا بیانً�ا أساس�یًا ع�ن اإلیم�ان ال�ذي یمی�ز  وإل�ھالخالق 
یس��وع ال��ذي س��ار عل��ى  إلنس��انالمس��یحیین، ألنھ��م فق��ط آمن��وا ب��أن ا

 .األرض كان أیًضا اإللھ الواحد على الجمیع
                                                           

 .۷٥-۷٤:۱ لوقا ؛۲۱:۱ متى ۱۸٥
 .۳٦:۱۸ یوحنا ۱۸٦
 .٦:۲۰ رؤیا ،۱٦-۱۱:۱۹ رؤیا ؛۲۱-۱۰:۲ فیلبي ۱۸۷



۱۱۱ 
 

إن یس�وع  عل�ندلي ببی�ان عظ�یم، ألن�ھ یی"الرب یسوع المسیح" تعبیر 
: ۲وج�ودة ف�ي فیلب�ي أیًضا هللا. ك�ل الكلم�ات ال�ثالث م وھو اھو المسی

في  من جمیع یعترففیھ وقت  سیأتي ھ. تخبرنا ھذه اآلیات أن۱۰-۱۱
 .العالم أن یسوع المسیح ھو رب

 ثالثة أيام خاصة 

یمكن تقسیم معتقداتنا األساسیة عن یسوع إلى ثالث فئات، مرتبطة    
 .بثالثة أیام خاصة نحتفل بھا

 حنتفل بعيد امليالد بسبب التجسد

  حبل�ت ب�ھ م�ن  أم ع�ذراءم�ن یس�وع ال�رب یحتفل عید المیالد بمولد    
ً الرب رغم أن  ۱۸۸.الروح القدس ألن�ھ ُول�د م�ن  یس�وع ك�ان إنس�انا

 .)الذي دخلھالكون (العالم امرأة، فقد كان أیًضا هللا نفسھ، خالق 
: حقیق���ي ھ���ذا م���ذھل لك���ن   

، طفالً یسوع  الرب بینما كان
م��ریم  الع��ذراء كان��ت والدت��ھ

 .لقھااخ تحمل

 یس���تخدم مص���طلح اب���ن هللا  
لم��������ؤمن ا للتعبی��������ر ع��������ن

ال�����رب ، لك�����ن ۱۸۹كوالم�����ال
یس��وع ھ��و اب��ن هللا بطریق���ة 

إنھ الك�ائن الوحی�د  ۱۹۰.فریدة

                                                           
 .۳٥-۳٤:۱ لوقا ۱۸۸
 .٦:۱ أیوب ؛۱۲:۱ یوحنا ۱۸۹
 .۱٦:۳ یوحنا ۱۹۰



۱۱۲ 
 

هللا وھو اب�ن  الكاملةالذي یشارك تماًما طبیعة اآلب. إنھ صورة اآلب 
 ۱۹۱.اآلبك تماًما

یسوع. وھذا  الرب اإلنسان في شخص ةاجتمعت طبیعة هللا وطبیع   
وأص�بح  ما یسمى التجس�د، وھ�و م�ا یعن�ي أن هللا أخ�ذ الجس�د البش�ري

 خلصنایسوع ھو الشخص الوحید الذي یمكن أن یكون مإنساناً. الرب 
 .لھ على حد سواءاإلواإلنسان ألنھ الوحید في الكون 

 اإلنسان سوعيـ

لیس م�ن الص�عب التع�رف عل�ى یس�وع ف�ي العھ�د الجدی�د باعتب�اره    
  ۱۹۲ إنس�انككب�ر وتعل�م ، امرأةفي رحم ُحبل بھ إنسانًا حقیقیًا. لقد 

البش��ر، باس��تثناء  ك��ل م��ا یفعل��ھ وفع��ل تقریبً��ا وُج��رب ون��امتع��ب ق��د ل
واح�دًا  بكون�ھحقً�ا ب�الجنس البش�ري ط مات. لقد ارتب حتى أنھالخطیة. 

 ۱۹۳ .منا

 ؟اإنسانً مھم أن یكون یسوع من اللماذا  ؟  

 .ویموت كذبیحة تألم) یمكنھ أن ی۱(إنسان یسوع ألن    

آدم  یمثل. شریرةحیاتنا التحل حیاة بره محل  )۲(إنسان یسوع ألن    
 الم�وت ذلك نفصًل عن هللا. جلبوا عندما أخطأ یعًااألول البشریة جم

ك�ل متطلب�ات  تم�مالخطایا وجمیع البشر. عاش یسوع حیاة خالیة من ل
ال�رب  ویس�مى یقبل�ون إلی�ھ وھو یعطي الحیاة األبدیة لجمیع الذین .هللا

 .۱۹٤آدم األخیر في الكتاب المقدسب یسوع

                                                           
 .۳-۲:۱ عبرانین ۱۹۱
 .٥۲:۲ لوقا ۱۹۲
 .۱٤:۱ یوحنا ۱۹۳
 .۱۹-۱۷: ٥؛ رومیة ٤۹-٤٥ ،۲۲: ۱٥ كورنثوس ۱۹٤۱



۱۱۳ 
 

ً یس���تطیع أن ) ۳(إنس���ان یس���وع ألن     . أم���ام هللایمثلن���ا  یك���ون كاھن���ا
كواح�د أم�ام هللا یمثلن�ا حقاً نھ لكإنھ ال یتواصل معنا فقط، ، كوسیط لنا

 نا. م

ً لق��د ك��ان ض��روریًا أن یك��ون     المص��الحة بینن��ا وب��ین ب یق��ومل إنس��انا
 ۱۹٦.الخ�الص األب�دي ی�وفر یقدم)( ككاھن یسوع دور ۱۹٥.هللا

 ۱۹۷.لمن اإلنجی اأساسیً  ایسوع جزءً  ةتعتبر إنسانی

أنظ�ر مرب�ع  إنس�اناً، عل�ى أن یس�وع ك�انالكتابی�ة لمزی�د م�ن األدل�ة    
 ."الدلیل الكتابي إلنسانیة یسوع" بالقرب من نھایة ھذا الدرس

 يسوع هو اهللا 

 أنه اهللابيسوع عالن إ

مج���رد إنس���ان،  ل���یس یس���وع اإلنجی���ل   
حدود).  بالمحدود ( غیراللكنھ إلھ الكون 

اإلع���الن یس���وع ھ���ذا ال���رب لق���د أعل���ن 
  ۱۹۸.واحد" واآلب: "أنا ئالً . قابنفسھ

نھ یق�ول أا ألنھم فھمو عندما قال ھذا رجمھ بالحجارةفي  بدأ الیھود   
. يفھم� تمألقد أس كال ..." ھذه العبارة یسوعقال لھم نھ مساٍو �. ھل إ

 یس�وع تفس�یرھمال�رب ، لق�د قب�ل كال ل�م یق�ل ذل�كأنا لست حقًا هللا!"؟ 
 .كان مساویا � اآلب یسوع أنھ علمعنھ. 

                                                           
 .۱۷:۲ عبرانین ۱۹٥
 .۷-٥:۱۰ عبرانین ۱۹٦
 .٥:۱ یوحنا ۱ ۱۹۷
 .۳۰:۱۰ یوحنا ۱۹۸

 



۱۱٤ 
 

أنھ  عنيكان ی ۱۹۹"كائنأنا  إبراھیمیسوع "قبل أن یكون  عندما قال   
 ۲۰۰.إل��ھ الك��ون الق��ائم بذات��ھ ۱٤:۳الخ��روج أھی��ھ الموج��ود ف��ي س��فر 

 رجم���ھ بالحج���ارةح���اول الیھ���ود 
 ۲۰۱.بسبب ھذا االدعاء أیًضا

 يســوع بأعمــالقــام الــرب    

 إهلية على األرض وأفعال

إلھیة بینم�ا بأفعال یسوع  الرب قام
الحی��اة وھ��ب ك��ان عل��ى األرض. 

 غف���ر الخطای���او  ۲۰۲ة. األبدی���
التي تلك ھي االمور  ۲۰۳.والذنوب

 .هللالتي ال یمكن أن یفعلھا إال 

ال�رب ھ�ذا  ىلمش�لول. ش�فاالرج�ل  یس�وع خطای�اال�رب عندما غفر    
 دل��ل  .۲۰٤إلثب��ات أن لدی��ھ "ق��وة عل��ى األرض لیغف��ر ال��ذنوب"الرج��ل 

یس�وع ل�م یق�م بمعج�زة  ال�رب أنواوض�ح  رعل�ى اآلخ�(العمل�ین) أحد 
امتل��ك ال��رب نب��ي ممس��وح م��ن هللا. أي ببس��اطة  كم��ا یق��وم بھ��ا الش��فاء
 .والشفاء لغفرانعلى حد سواء ل اإللھي والسلطانالقوة یسوع 

القیام�ة  ھ�و بع�د أن ق�ال: "أن�ا م�واتا م�ن األأیًض� لع�ازرالرب قام أ   
. ل�یس غی�ر إلھيیصحبھ إعالن ا آخر إلھیً ا حدثً كان ھذا  ۲۰٥.والحیاة"

الت�ي ھ�ي بحق أن�ھ "القیام�ة" ألن ق�وة هللا فق�ط  علنأن ی ھفقط یمكن هللا
                                                           

 .٥۸:۸ یوحنا ۱۹۹
 .۱٤:۳ خروج ۲۰۰
 .٥۹: ۸یوحنا  ۲۰۱
 .۲۸:۱۰ یوحنا ۲۰۲
 .۱۰:۲ مرقس ۲۰۳
 ۱۲-۱۰:۲ مرقس ۲۰٤
 .۲٥:۱۱ یوحنا ۲۰٥

یسوع  واحدٍ  بربٍ  ...ؤمن"أ
هللا الوحید  المسیح ابن

المولود من هللا أبیھ قبل كل 
الدھور إلھ اآللھة نور من 

 الجوھرالنور اإللھ الواحد في 
) مولود غیر مخلوق (ذاتھ

مساٍو اآلب في الجوھر والذي 
 ."بھ كل شيء

 )ةنیقی قانون( 



۱۱٥ 
 

أن��ھ أعل��ن ال��رب یس��وع أي ش��خص م��ن ب��ین األم��وات. إقام��ة یمكنھ��ا 
القیام�ة الت�ي  "مانح الحیاة" ثم أعطى لعازر الحیاة، مما یدل عل�ى أن�ھ

یسوع نفس�ھ  الرب میزقد  . في ھذا الحدثعن نفسھ عنھا وأعلنسبق 
م��ن ب��ین أف��راد  ال��ذین أق��اموابوض��وح ع��ن األنبی��اء اآلخ��رین والرس��ل 

عم�ل عل�ى ذات�ھ ف�ي  وةاألموات بقوة هللا. لم یزعم أي منھم أن لدیھ الق
 ۲۱:٥یوحنا هللا.  في ید وسائل)( ببساطة أدوات واالمعجزات. لقد كان

 .اآلب الموتى قیمما یكالموتى قیم یسوع أنھ ی قال

كم�ا  "المج�د ۲۰٦مج�ده" أظھر" یسوع معجزاتھ الرب عندما أجرى   
كانت ھذه المعج�زات بمثاب�ة  ۲۰۷."انعمة وحقً  لوًءامم اآلبلوحید من 

 لوھیتھ.إت اقوة ابن هللا المجید وأثبإظھار ل

 واملعتني (احلافظ)يسوع هو اخلالق 

لین ولرس�بحس�ب أق�وال امعً�ا  األش�یاءكل  حملیسوع والرب خلق    
ال یمكن بكل تأكید أن یقال  ۲۰۸لھ خلق. بولس وكل شيء ویوحنا 

 مثل ھذا الكالم عن أي أحد غیر هللا.

 .يسوع هو اهللالرب من املهم أن نعرف أن 

 ماذا من المھم بالنسبة لنا أن نعرف أن یسوع ھو هللا؟ل ؟

بم�ا یكف�ي  أزلی�ةقیم�ة  الھ� ةالمقدّسفذبیحتھ ) ۱( یسوع ھو هللالرب    
لدی��ھ الق��درة عل��ى ف) ۲یس��وع ھ��و هللا (ال��رب لمغف��رة خطای��ا الع��الم. 

یج�ب ف) ۳( یسوع ھو هللالرب ھو الطریق والحق والحیاة. خالصنا ف
 .أن نعبده كما نعبد اآلب

                                                           
 .۱۱:۲ یوحنا ۲۰٦
 .۱٤:۱ یوحنا ۲۰۷
 .۱۷:۱ كولوسي ؛۳:۱ یوحنا ۲۰۸



۱۱٦ 
 

، وھ�ذا هللافلن نكرمھ عل�ى أن�ھ كا� یسوع  الرب إذا فشلنا في رؤیة   
"یج�ب أن یك�رم  الرب یسوع قال ما یطلبھ منا الرب یسوع بالقیام بھ.

ل�ن نخل�ص ان ل�م نك�رم  "۲۰۹تماًما مثلما یكرم�ون اآلب االبن،الجمیع 
 هللا كاألب واالبن. 

ولك�ن عل�ى  عمال�ھیسوع وأالرب المسیحیة فقط على تعالیم  بنيتُ ال    
رس��الة لیس��وع الفری��د م��ن نوع��ھ. إن��ھ ل��یس فق��ط معل��م  ال��رب ش��خص

 لھ المتجسد المنقذ الوحید.ولیس سواه اإل إنھ المخلص نفسھ ،الخالص

نظ�ر مرب�ع ایس�وع ھ�و هللا،  ال�رب لمزید من األدلة الكتابیة عل�ى أن  
یس��وع" ب��القرب م��ن نھای��ة ھ��ذا  ی��ةبربو عل��ى "دلی��ل الكت��اب المق��دس

 .الدرس

 يسوع شخص واحد 

لدیھ كل طبیعة هللا وكل طبیعة  كان یسوعالرب على الرغم من أن    
 فھو لیس شخصین مجتمعین. اإلنسان،

ل�ھ اإلوئام تام. یسوع ھ�و  وفيطبیعتین تشكالن شخًصا واحدًا الإن    
م�ا ق�ام ب�ھ وك�ل المتجس�د  الوحید
یجب أن  من أفعال، یسوعالرب 

 فھ�����م عل�����ى ض�����وء إنس�����انیتھیُ 
 .وألوھیتھ الكاملة

لم������ت الكنیس������ة دائًم������ا أن ع   
یس��وع ال یمك��ن ال��رب طبیعت��ي 

فص��لھما ع��ن بعض��ھما ال��بعض 
وم���ع ذل���ك فھ���ي غی���ر مختلط���ة 

                                                           
 .۲۳:٥ یوحنا  ۲۰۹

آھیھ أاآلب تعبیریستخدم ما ك"
یدل نھ أل المسیح، الرب كذلك

ال  الذيعلى الوجود المستمر 
 ".زمنیتأثر بال

 )ون كریسوستومچ(



۱۱۷ 
 

  ۲۱۰.تفقد خصائصھا تینبطریقة تجعل أي من الطبیع

كلم�ة یس�وع وطبیع�ة ال�رب قد یكون من المفید المقارنة بین طبیعة    
ك�الرب  بالكام�ل ةتماًم�ا وإنس�انی ةإلھی�كلم�ة هللا . )الكتاب المق�دسهللا (

، فإنھ یحت�وي عل�ى خص�ائص أي )إنساني( بشرى كتابكونھ یسوع. 
إلھي، فإن�ھ یُظھ�ر وكونھ  .اءخطأكتاب بشري آخر باستثناء أنھ بدون 

. ب�نفس ظھرھ�االخصائص اإللھیة الت�ي ال یمك�ن ألي كت�اب آخ�ر أن ی
 یسوع الصفات اإلنسانیة واإللھیة. الرب الطریقة، یُظھر

ب المق�دس یُظھ�ر الخص�ائص اإللھی�ة ال تجعل�ھ أق�ل حقیق�ة أن الكت�ا   
ال  بالھوت�ھ یس�وع یعم�ل ال�رب حقیق�ة أنھك�ذا كتاب إنس�اني.  أي من

جعلھ أقل تإنسانیتھ ال ب. وحقیقة أن یسوع یعمل تھإنسانی في جعلھ أقلت
 .في الوھیتھ

 تعليماألخطاء الشائعة يف ال 

الت��ي یرتكبھ��ا الن��اس عن��دما  تعل��یماألخط��اء األكث��ر ش��یوًعا ف��ي ال   
) إنك�ار أن ۲) إنك�ار أن یس�وع ھ�و هللا (۱یتحدثون عن المسیح ھي: (

ل�و  یس�وع كم�اة ال�رب أو إنس�انی ألوھی�ة) التقلی�ل م�ن ۳( إنسانیسوع 
 .شخص المسیح انیة) إنكار وحد٤م (ھاغیر  كان ذلك أمرٌ 

ف��ي الحقیق��ة إنك��ار للتجس��د. ك��ان التجس��د  أي م��ن ھ��ذه األخط��اء ھ��و   
ضروریًا لخالصنا، ل�ذلك إذا أنك�ر ش�خص م�ا التجس�د فس�وف ینتھ�ي 

 .بإنجیل كاذب وسبل زائفة للخالص
عض��و م�ن الفص�ل لش��رح المعلوم�ات الموج�ودة ف��ي  یمك�ن اختی�ار   

 .المربع أدناه

                                                           
 وال تتج�زأ وال تتغی�ران ال یس�وع ال�رب طبیعتي أن) ٤٥۱. د. أ( الخلقیدونیة العقیدة تقول  ۲۱۰

 .ینفصالن



۱۱۸ 
 

 األديان األخرى هقولت ما

ً  یقول شھود یھوه إن یسوع كان    إنھم یعتقدون أنھ كان أعظم . إنسانا
. ولھذا الس�بب إنسان عاش على اإلطالق، لكنھ ال یزال مجردشخص 

عب��ارة ع��ن خالص��نا. إنج��یلھم لأن موت��ھ ھ��و ذبیح��ة كافی��ة  ؤمن��ونال ی
 ، لك��نھمؤمن��ونیزعم��ون أنھ��م م فھ��م الخ��الص م��ن خ��الل األعم��ال.

 .ةمختلف ةنادی صحابأ

هللا وًح�ا مخلوق�ة م�ن یؤمن المورمون أن یسوع ك�ان ف�ي األص�ل ر   
. ال االنس��ان لیول��د عل��ى األرض كیس��وع ھ هللارس��لأ. كأخی��ھ لوس��یفار

 .یؤمن المورمون أن یسوع ھو هللا

 والوال یؤمن�ون أن�ھ هللا  ،أرس�لھ هللا یؤمن المسلمون أن یس�وع نب�يٌ    
 .قام من األموات لب أوصُ  ثالوث. ال یؤمنون أنھ ھناك یوجد

معج�زات. صانع  مقدسٌ أنساٌن یعتقد الھندوس والبوذیون أن یسوع    
ال  وال��رب ل��ذلكإن��ھ ل��یس مھًم��ا ل��دینھم. إنھ��م ال یؤمن��ون ب��ا� الخ��الق 

 .هللا الظاھر في الجسد یؤمنون أن یسوع ھو

 لكفارة اجلمعة العظيمة بسبب ابحنتفل 

فی��ھ یس��وع. أخ��ذ یس��وع  لبالجمع��ة العظیم��ة ھ��ي الی��وم ال��ذي ُص��   
. م�ات كذبیح�ة عجی�بالصلیب في ھذا الیوم الرھی�ب وال على خطایانا

 لنا خطایانا. غفرتُ من أجل خطایانا حتى 

 

 



۱۱۹ 
 

 حتمية الذبيحة 

من أجل أن یغفر هللا لن�ا وأن یظ�ل ع�ادًال تقدیم ذبیحة بد من  كان ال   
 ً الت��ي طلبھ��ا  ذبائح. ت��م تعل��یم ھ��ذا المب��دأ ف��ي العھ��د الق��دیم بال��وقدوس��ا

 ۲۱۱.هللا

أن�ھ ل�یس ع�ادًال  عل�ىذل�ك  بال أس�اس، فسیش�یر ایاإذا غفر هللا الخط   
جدًا. لك�ن ال أح�د یس�تطیع أن  ولیست رھیبة خطیرة غیر وأن الخطیة

. رھیب�ةب ویق�ول إن الخطی�ة لیس�ت یالص�لف�ي ینظر إلى موت یسوع 
  .اً لغفران خطایاناأساس الصلیب علىت ذبیحتھ لقد قدم

 كافيةالذبيحة اليسوع هو وحده الرب  

م�ن ذبیح�ة یسوع ھو الوحید الذي یمكن أن یك�ون یعتبر الرب لماذا  ؟
 أجل الخطایا؟

أكب���ر م���ن أي ش���يء ذبیح��ة الخطی���ة تتطل���ب  رھب���ةإن عدال��ة هللا و   
ا ذنبً�ألنفس�نا  س�رمدي وجلبن�ا"لق�د أخطأن�ا ض�د هللا ال ۲۱۲ق. مخلو
 .أبدیًا

یسوع وح�ده ھ�و ال�ذي یمك�ن أن یك�ون  الرب ھذا ھو السبب في أن   
إنس�ان. ك�ان ب�ال خطی�ة ف�ي ص�ورة ھ�و هللا  ألن�ھ. ك�ان م�ؤھالً الذبیحة
 . إنس��انیتھعظیم��ة ل��نفس الس��ببقیم��ة  ذبیحت��ھل توكان�� ألوھیت��ھبس��بب 

 ھ نیابة عنا واخذ مكاننا في الصلیب.لنا وموتیمثمن ت تھمكن

 

 
                                                           

 .۲۲:۹ عبرانین ۲۱۱
 .٤:۱۰ عبرانین ۲۱۲



۱۲۰ 
 

 كفاريدم يسوع ميثل موته ال  

ذب�ح . لق�د ال�ذبائح عن طری�ق تق�دیم موضوع الكفارةهللا الناس  لمع   
رس�الة ق�ول ت. اموتھ�وض�ح وتعل�ن لت اھءوقدموا دما الكھنة الحیوانات

 ۲۱۳.امغفرة للخطای  تحصلدم ال سفك نھ بدونإالعبرانیین 
ال��دم بطریق��ة خاص��ة ألن��ھ یمث��ل حی��اة أن یتع��املوا م��ع أم��رھم هللا    

اس�تخدام ال�دم ف�ي  ۲۱٥.الذبح (القتل) "سفك الدماء" یعني ۲۱٤.المخلوق
 قد ذُبح. أن الحیوانیعني ھیكل ال

التي أتاحت الخالص للجمیع في الذبیحة النھائیة  المسیحموت كان    
ث��ل لیمس��ماء ف��ي ال دم��ھ المس��یح ق��دم ۲۱٦.وق��اتك��ل العص��ور واأل

یس�وع الخ�الص ألن�ھ م�ات ال�رب یق�دم لن�ا دم  ۲۱۷. الكفاريموتھ 
 .كذبیحة حتى نخلص

خرى؟ األطرق أي الیسوع على الصلیب بدالً من  الرب لماذا مات   
العھد القدیم عالم�ة عل�ى لعن�ة  زمنفي  خشبةشخص على  كان تعلیق

هللا عل�ى  تنا منیسوع أخذ لعن الرب یخبرنا الرسول بولس أن ۲۱۸.هللا
 .خشبة ىبانھ ُعلّق عل نفسھ

ا صاحل الرب 
ً
 يسوع اهللا واإلنسان مع

ط��رفین منفص��لین هللا واإلنس��ان.  ك��ان  یص��الحیس��وع ل ال��رب ج��اء   
ك�ان ل ك�ال الط�رفین ف�ي نف�س الوق�ت كوس�یط. ی�مثتیسوع  الرب على

                                                           
 .۲۲-۱۸:۹ عبرانین ۲۱۳
 .۱٤،۱۱: ۱۷ الویین ۲۱٤
 .٦-٥:۹ تكوین ۲۱٥
 .۱۲،٤: ۱۰عبرانین ۲۱٦
 .۲٤،۱۲: ۹ عبرانین ۲۱۷
 .۲۳:۲۱ تثنیة ۲۱۸



۱۲۱ 
 

م�ام هللا لكون�ھ أنس�ان بینم�ا ك�ان یمث�ل اإل ،یمثل هللا لإلنسان لكونھ الھا
یسوع بین اإلنسان وهللا. لقد فع�ل م�ا ك�ان عل�ى  الرب لقد جمع انساناً.

 .حةكل جانب فعلھ لتحقیق المصال

 حنتفل بعيد القيامة بسبب القيامة

، لك�ن الكثی�ر قیامةھناك العدید من الطرق التقلیدیة لالحتفال بعید ال   
من الناس ال یدركون معنى األشیاء التي یقومون بھا، وقد ال یعرف�ون 

ی�وم المسیح من القبر في صباح  قام یسوع. الرب قیامةھام في ما ھو 
عل�ى  س�لطانلب. أظھ�ر أن�ھ لدی�ھ بع�د أن ُص�في الی�وم الثال�ث. القیامة 

ب��ل قھ��ر الم��وت فحس��ب م��ت ال��رب الخطی��ة والم��وت والش��یطان. ل��م ی
 !اوظافرً  ألنھ كان منتصًرا منتصرینأیًضا بالحیاة. یمكننا أن نكون 

 ة جسدي يسوع بهيئة الرب قام

وف�ي ثالث�ة  ھیكلھذا ال انقضوا" یسوع للیھود ذات مرة: الرب قال   
عل��ى ال��رغم م��ن أن الیھ��ود اعتق��دوا أن��ھ ك��ان یش��یر إل��ى  "أقیم��ھأی��ام 

ال��رب ، ف��إن إنجی��ل یوحن��ا یش��رح أن لھ��م ال��ذي بن��اه ھی��رودس ھیك��لال
تس��جل جمی��ع األناجی��ل  ۲۱۹.جس��دهھیك��ل یس��وع ك��ان یش��یر فعلیً��ا إل��ى 

. فی��ھ یس��وع ك�ان فارًغ��ا بع�د ثالث��ة أی�ام م��ن دفن�ھ ال�رب حقیق�ة أن قب��ر
 واوانظ�ر جس�ونيبعد قیامتھ قائالً: "یسوع نفسھ للتالمیذ الرب  أظھر

یب�رھن ال�رب كان  ۲۲۰".كما ترون لي وعظاملحم ن الروح لیس لھ فإ
 .قام جسدیًا من بین األمواتقد أنھ لھم ب

 یسوع من بین األموات؟عدم قیامة الرب  ما الفرق الذي سیحدثھ ؟

                                                           
 .۲۱-۱۹:۲ یوحنا ۲۱۹
 .۳۹:۲٤ لوقا  ۲۲۰



۱۲۲ 
 

الجس��د انتص��اره الت��ام عل��ى الخطی��ة بیس��وع  ال��رب أظھ��رت قیام��ة   
  ۲۲۱. والموت

 ۲۲۲.بكل ما قال�ھ ع�ن نفس�ھ الجسد أنھ ھوبیسوع الرب ثبتت قیامة أ   
م�ن ب�ین  ة ال�ربام�یالناس الذین ینكرون ق ثبت أیًضا اإلنجیل.أھكذا و

   ۲۲۳ .األموات ینكرون أیًضا اإلنجیل

قام أیًض���ا م���ن ب���ین أنن��ا س���نُ تمنحن���ا یقینی���ة یس���وع  ال���رب إن قیام��ة   
 یص�دق الن�اس ول�ن الم�وتى قیمیسوع بأن�ھ س�ی الرب وعدقد  األموات.

 أجس��اد مث�ل جس��دبم اس�نق ۲۲٤.م�ن الم��وت نفس��ھ ال�رب ذل�ك م��ا ل�م یق��م
 ۲۲٥مجدیسوع المُ  الرب

 .يسوع إنسانا الرب ال يزال  

ً  ال�رب ظھر لنا القیامة أن التجسد دائم. سیكونتُ      یس�وع دائًم�ا إنس�انا
ً وإلھ  األب�د، إل�ى لھی�ةاإل. لقد أضاف هللا الطبیعة البش�ریة إل�ى طبیعت�ھ ا

اً إلھ�� یس��وعال��رب نفس��ھ. ال ی��زال لح��ب العالق��ة ل یس��ترد خالئق��ھلك��ي 
ً إو فن��ا االختط، وس��یعود یوًم��ا م��ا ۲۲٦اآلب عن��داآلن لن��ا ش��فع یت نس��انا

 ۲۲۷.للسماء

 اهيته وعملهبيسوع بسبب م ضع للربخن

اً ل�یس فق�ط شخص�فھ�و في عالقة یومیة مع المسیح.  حیان نیكمؤمن   
موجود وحاضر طول الوقت في السماء، لكنھ  ًھالإفقط  ولیسیاً تاریخ

                                                           
 .۱٥-۱٤:۲ كولوسي ؛۱۸-۱۷:۱ رؤیا ۲۲۱
 .۲۳-۲۲:۱۷ ىمت ؛۲۱-۱۸:۲ یوحنا  ۲۲۲
 .۱۷:۱٥ كورنثوس ۱  ۲۲۳
 .۲۹-۲۸:٥ یوحنا  ۲۲٤
 .۲:۳ یوحنا ۱  ۲۲٥
 .۳٤:۸ رومیة ۲۲٦
 .۱۷-۱٦:٤ تسالونیكي ۱ ۲۲۷



۱۲۳ 
 

ك��ل االی��ام وال��ي انقض��اء كون م��ع تالمی��ذه س��ی ھمعن��ا. لق��د وع��دنا بأن��
 ۲۲۸.الدھر

 دعىالكنیس�ة وتُ� أسإنھ موجود بطریقة خاصة ف�ي الكنیس�ة. إن�ھ ر   
  ۲۳۰عولھا.یرشد الكنیسة ویحفظھا معًا وی ۲۲۹.الكنیسة جسده

 ع�ن ال�ربیحتاج الشخص الذي یقبل الحقائق الت�ي ش�اركناھا للت�و    
الح��ق باإلیم��ان والطاع��ة. یمكن��ك مس��اعدة  اھ��ذ للتج��اوب تج��اهیس��وع 

 .صالة مثل تلك الموضحة أدناهبالصالة. اآلخرین لیصبحوا مؤمنین 
على حب�ك ل�ي بم�ا یكف�ي  السماوياألب یھا أأشكرك    

 أن ؤم��نأ. يإلرس��ال ابن��ك یس��وع إل��ى الع��الم م��ن أجل��
الظ��اھر ف��ي الجس��د، الب��ار ب��ال یس��وع ھ��و هللا  ال��رب
خطای��اي ان غف��رلم��رة أخ��رى  ق��امال��ذي م��ات و خطی��ة
ج�دًا عل�ى  ن�ادم أنا .والشركة معك عالقةال ليد روأن ی
 ق���د أن خطای���اي عل���مالت���ي ارتكبتھ���ا. أخطای���اي ك���ل 

رت  خل��ي ع��ناآلن أت یس��وع عل�ى الص��لیب. ال��رب س�مَّ
یس��وع رب��ي  ال��رب س��تقبلا، وش��ر أن��ھ ك��ل م��ا أعرف��ھ

م�ن أجل�ك  حیا، س�أم�ن اآلن فص�اعداً  قُدنيومخلصي. 
 أمین. .، أنا أحبكغفرانك ليإلى األبد! شكرا لك على 

 ." معًا مرتین على األقلقانون االیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

 

 

                                                           
 .۲۰: ۲۸متى  ۲۲۸
 .۲۳-۲۲:۱ أفسس ۲۲۹
 .۱۹:۲ كولوسي ۲۳۰



۱۲٤ 
 

 قانون االميان

ل�ھ یسوع ھ�و المس�یح ورب الجمی�ع، اب�ن هللا المول�ود م�ن ع�ذراء،    
طبیع��ة اإللھی��ة ف��ي ش��خص واح��د. لق��د لل وم��اطبیع��ة البش��ریة لل م��ا ك��ل

عاش حیاة خالیة من الخطایا وم�ات كذبیح�ة حت�ى تُغف�ر خطایان�ا. ق�ام 
ملكوت��ھ . مجیئ��ھ ثانی��ة م��ن ب��ین األم��وات وس��یقیم جمی��ع الم��ؤمنین عن��د

 .)عالمي بال نھایةممتد وبال حدود (
ه. قب��ل یج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��د المق��اطع الم��ذكورة أدن��ا   

علیھ قراءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا  ویجبجلسة الفصل التالي 
 .یقولھ حول موضوع ھذا الدرس

 للمهام التحريرية مقاطع 

یوحن�ا  ؛٥۱-٤٤: ٦یوحن�ا  ؛۲٦-۱۹: ٥یوحن�ا  ؛۱۲-۱: ۱مرقس (   
 ).۳٦-۲۲: ۲أعمال  ؛۱۸-۱۲: ۱رؤیا  ؛٥۹-٥۱: ۸

تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه ال�دورة،  یجب   
یج���ب عل���ى ك���ل طال���ب أن یق���وم بت���دریس درس أو ج���زء م���ن درس 
لألش��خاص غی��ر الموج��ودین ف��ي الفص��ل. یج��ب عل��ى الط��الب تق��دیم 

 .تقریر إلى قائد الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

تغطیتھ���ا إذا للفص���ل ن المعلوم���ات أدن���اه اختیاری���ة. یمك���مجموع��ة    
 .لھذه النقاطالبراھین الكتابیة أرادوا المزید من 

 

 

 



۱۲٥ 
 

 يسوع الرب إلنسانية يدليل الكتابال

) نس�ل إب�راھیم (تك�وین ۱٥: ۳كان یسوع م�ن نس�ل ح�واء (تك�وین    
) ٤: ٤) المول��ود م��ن ام��رأة (غالطی��ة ۲٥: ۳م��ع أعم��ال  - ۱۸: ۲۲

بن اإلنس��ان اب�� ُس��مي) و۲٥-۲۱:۱ (مت��ى الع��ذراء المول��ود م��ن م��ریم
 ).٥۲،٤۰: ۲(لوقا  نسانیة طبیعیةإحیاة ) وخضع ل۳۷:۱۳ (متى

مس��قط رأس��ھ أن طفولت��ھ  ةلزی��ار عن��دما ع��اد ظھ��ر رد فع��ل الن��اسأ   
 .)٥٦-٥٤: ۱۳كانت طبیعیة (متى 

) أص��بح ۹-٥: ۱۰ك��ان لدی��ھ جس��د لك��ي یطی��ع كإنس��ان (عب��رانیین    
مثلن�ا تماًم�ا حت�ى ی�تمكن م�ن ك�ان لق�د  )؛۱٤: ۲ودًما (عبرانیین لحًما 

: ۲(عب�رانیین ُكم�ل ب�اآلالم ) لق�د ۱۸-۱۰: ۲(عب�رانیین  مثلنا المعاناة
 .)۱٥: ٤بشریة (عبرانیین للتجارب ال خاضعًا ) وكان۹-۱۰

 وص��ارزلی��ة كلم��ة هللا األ ھ��و .)۸-٦: ۲(فیلب��ي  ص��ورة البش��ر أخ��ذ   
 .)۱٤: ۱وعاش على األرض (یوحنا  جسدًا

        ساس���ي لإلیم���ان المس���یحياألبی���ان الیس���وع ھ���ي ال���رب إنس���انیة    
 .)۳-۲:٤ ؛۱٤:۱ا یوحن ۱(

 يسوع أللوهية الرب يالكتابالدليل 

) یُظھر ۲هللا () یُدعى ۱ثبت أن یسوع ھو هللا: (تھناك ثالث طرق    
 .) یظھر في أدوار هللا۳هللا (أنھ یمتلك صفات 

 

 

 



۱۲٦ 
 

دع
ُ
 هللابايسوع الرب  ىي

 ٤۱:۱۲هللا. یوحن��ا  وھ�� األزلی��ةأن الكلم��ة ۱٤ ،۱: ۱یق��ول یوحن��ا    
 ۲۸: ۲۰بینم�ا س�فر االعم�ال  یسوع.الرب رأى  أشعیاء قدیخبرنا أن 

ن المسیح إ ٥: ۹رومیة في رسالة بدمھ.  قد اقتناھا ن كنیسة هللاإیقول 
ل�ي ال�رب  ع۲:۱۳ ت�یطسجاء، الذي ھو هللا المبارك إلى األبد. یشیر 

أن  ۱٤:۷ ءش��عیاإع المس��یح. یق��ول أن��ھ إلھن��ا ومخلص��نا یس��ویس��وع ب
 اسمھ یعني "هللا معنا".

 تیموث�اوس ۱ف�ي سیدعي ق�دیراً. بینم�ا  اسمھ إنیقول  ٦: ۹ ءشعیاإ   
. ف���ي یوحن���ا وُمج���د ب���ھ وُك���رزف���ي الجس���د ظھ���ر أن هللا نج���د  ۱٦: ۳

: ٥. ف��ي یوحن��ا واح��د واألب یس��وع إن��ھ ھ��و ال��رب ق��ال )۳۳ ،۳۰:۱۰
 .هللا معٍ  مساوٍ  إنھ قولھالیھود  عرف ۱۷-۱۸

: ۲۰رأي اآلب". في یوحن�ا  رأني فقد منقال: " ،۹: ۱٤في یوحنا    
یس�وع  ال�رب "، وب�ارك إلھيرأى توما جروحھ وقال: " ربي و ،۲۸

 وعل��م ك��ائن ھأن��بدع��ا نفس��ھ  ٥۸:۸یوحن��ا أولئ��ك ال��ذین یؤمن��ون. ف��ي 
أنھ  أعلن ،۱۸-۱۷ ،۱۱ ،۸: ۱ رؤیا. في لھٌ إعي أنھ الیھود أنھ كان یدّ 

 .٦: ٤٤األول واألخر ویظھر إشعیاء 

 ۳-۲: ۱عب�ریین تخبرن�ا رس�الة . علي هللا ینطبق مصطلحالن ھذا إ   
ال���رب  یُخاط���ب ۸: ۱ف���ي عب��رانیین و الكامل��ة هللا االب ص���ورة بأن��ھ

 .بوصفھ هللایسوع 

 يسوع صفات اهللاللرب 

اثن�ان أو  اجتم�ع أینما یحضریسوع إنھ  الرب قال ۱۸:۲۰في متى    
یك���ون م���ع  ھأن���ب ۲۸:۲۰مت���ى ووع���د ف���ي ثالث���ة م���ن الم���ؤمنین معً���ا.

حام��ل ك��ل أن��ھ ب ۳: ۱یق��ول عب��رانیین  انقض��اء ال��دھر. إل��ىالم��ؤمنین 
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خضع كل ش�يء یُ  بآنھ ۲۱: ۳ يفیلبشیاء بكلمة قدرتھ. تُعلن رسالة األ
 .لنفسھ

 كم�انفس�ھ إل�ى األب�د.  ھ�و أن�ھ ھ�و ۸: ۱۳ رسالة العب�رانیین خبرنات   
اقتب�اس م�ن  ذل�ك، وأب�ديأن�ھ  ۱۲:۱ رانیینتعلن نفس الرس�الة ف�ي عب�

 .عن هللا ۲۷-۲٥: ۱۰۲مزمور 
م�ا ف�ي  ل�م ك�لعیو البش�رك�ل  یع�رفأن�ھ  ۲٥-۲٤: ۲یخبرنا یوحنا    

 .نھ یعرف اآلب كما عرفھ اآلبإقال  ۱٥:۱۰قلوبھم. في یوحنا 

 إهلية (مثل اهللا) رادوأيسوع للرب 

 )۱۰:۱عبرانیین  ؛۱٦: ۱كولوسي یسوع ھو الخالق (الرب 

 )٤۸:۷ ۲:۱۰مرقس  ؛۲٤-۲۰: ٥یسوع الخطیة (لوقا الرب غفر 

-۳۱: ۲٥(مت�ى ف�ي ی�وم الدینون�ة النھ�ائي  ویحكمیسوع سیدین الرب 
 ).۱۰:٥ كورنثوس ۲ ؛٤٦

 ؛۲۳-۲۲: ٥اآلب (یوحن���ا ك��� اویُس���جد ل���ھ تماًم��� عب���دیس���وع یُ ال���رب 
 .)۱۳-۱۲: ٥ رؤیا ؛٦: ۱عبرانیین 

 اقرتاحات للقراءة
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 املسيح

 أسئلة للدراسة

 

 ما ھي أولویة المسیح؟ .۱
 "یسوع ھو الرب"؟ تالكنیسة األولى عندما قال قصدت ماذا .۲
 یسوع ابن هللا فریدًا؟ الرب یكون كیف .۳
 المتجسد؟هللا  یسوع ھو الرب ماذا یعني أن .٤
ً یسوع الرب لماذا من المھم أن یكون  .٥  )؟ (ثالثة أسبابإنسانا
 یسوع ھو هللا؟ الرب لماذا مھم لنا أن ندرك أن .٦
 ؟لذبیحةلماذا كانت ھناك حاجة ل .۷
الص����لیب ب����دالً م����ن بع����ض م����وت یس����وع م����ات ال����رب لم����اذا  .۸

 األخرى؟ )لطرقاالوسائل(
 قیامة یسوع؟(داللة) ما ھي أھمیة  .۹

 

 

 

 

 

 



 لدرس الثامنا

 الصاخل

 أهداف الدرس

ف��ي نھای��ة ھ��ذا ال��درس، یج��ب أن یفھ��م الطال��ب ویك��ون ق��ادًرا عل��ى 
 :شرح

 .لكثیر من الناس عثرةلماذا الصلیب  .۱
 . حالة الخاطئ .۲
 حتمیة الكفارة للغفران.  .۳
 .معنى التوبة .٤
  ).إیمان الخالص(الُمخلّص اإلیمان  عناصر .٥
 العالم.كل  تعتبر الكفارة كافیة لخطایا لماذا .٦
 یقینیة الخالص الشخصي.أساس  .۷
  .بشكل عام یقةالخلعتق (فداء)  .۸
 .عن الخالصقانون االیمان  .۹

دین ت��أح�د األس��باب العملی��ة لھ�ذا ال��درس ھ��و أن یفھ�م الطال��ب خط��أ ال
 .توبةالدون ب
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 الصاخل

 اضرة مطبوعةاحمل ةماد 

بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھذا    
 .ثم انتقل إلى المقطع الموجود أدناه، الدرس لطرح أسئلة المراجعة

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن الخالص؟ ۸٥المزمور  وااقرأ   

ً الم��واد مع�� ادرس��وااآلن     اط��رح الس��ؤال ون��اقش  ؟. عن��دما ت��رىا
اطل��ب م��ن الطال��ب البح��ث ع��ن مرج��ع   عن��دما ت��رى .لج��وابا

  .الكتاب المقدس وقراءة اآلیة

 الصليب

رمز المس�یحي ال ھو الصلیب
األكثر أھمیة. یمث�ل الص�لیب 

 التع�����الیم)( أھ����م المعتق����دات
المس��یحیة. إن��ھ یمث��ل الح��دث 

 ك�ل الت�اریخ. مركزو الذي ھ
یمث����ل الف����رق ب����ین اإلیم����ان 

 دی����اناأل المس����یحي وجمی����ع
 ُمحیر الصلیب لغز .األخرى

 لكثیر من الناس. 

إنھ��م ال یفھم��ون لم��اذا م��ات 
حت��ى ل��و س��معوا أن��ھ ؟ یس��وع
ویری��د أن  ھمألن��ھ یح��بم��ات 

، فھ����م ال یفھم�����ون یُخلص����نا

للخاطئ أن  كیف یمكن موضوع"
أھمیة  وذأمر  وھ ،أمام هللا یتبرر

ألنھ ال یمكن أن یكون  .لكل إنسان
 حقیقي أو فرح وأمان ھناك سالم

سواء في الحیاة الحاضرة او في 
نحن أعداء �. ومع  األبدیة طالما

ھذا  وافھم ون ھم منقلیلف ذلك،
المھم! ما ھي األفكار  مراال

 نیكثیرال ت عندالمشوشة التي كان
 !"آنذاك

عظة بعنوان  فيوسلي ون چ(
 )التبریر باإلیمان
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ذلك. یتساءلون: "إذا أراد هللا أن یغف�ر لن�ا، فلم�اذا  (فعل)سبب حدوث
 ؟"صلیب) (بدونبنفسھ  لم یفعل ذلك

عن��دما ب��دأ  البدای��ة،ذ ح��ول الص��لیب من�� لحی��رة واإللتب��اسا تب��دأ   
اعتق��د الیھ��ود أن هللا  ۲۳۱.باإلنجی��ل ب��الكرازة المس��یحیون األوائ��ل

سلطة. لقد ظنوا أن الخالص ال�ذي یحت�اجون إلی�ھ ھ�و بسیظھر نفسھ 
 أن��ھ ض��عفٌ  عل��ى الص��لیب لھ��م الخ��الص م��ن االض��طھاد، لك��ن ب��دا

ظن���وا أن حكم���ة. بالوفش���ل. اعتق���د الیون���انیون أن هللا س���یظھر نفس���ھ 
م�ا  الخالص الذي یحتاجون إلیھ ھو شرح حول كیفیة الحصول على

حماق�ة  (جھال�ة)وكأن�ھ لھ�م أفضل ما في الحیاة، لكن الصلیب بدا  ھو
 وفشل.

 ؟للتعثر بالصلیبلماذا یتعرض بعض الناس  ؟

مس�تعدون كثی�ر م�ن الن�اس فلكثیر من الن�اس.  عثرةیمثل الصلیب    
 معین��ة مادی��ة أش��یاءب لإلیم��انإنھ��م عل��ى اس��تعداد  ،یكون��وا مت��دینینل

دینی��ة والحص��ول عل�ى المش��ورة. لك��نھم  (طق�وس) وممارس�ة ع��ادات
 وج�وب حتمی�ة ح�دوث قص�ة لدرج�ة خط�اهغاضبون م�ن فك�رة أنھ�م 

ب����ررین كم����ا أن یكون����وا مُ  ن. یری����دوخطای����اھم الص����لیب لغف����ران
 یحت��اجونو خط��اهأنھ��م  لھ��م ألن��ھ یعن��يیعث��رھم الص��لیب ۲۳۲مھ��

 للغفران. 

 على الصلیب، علین�ا أن) (الكفاريالنیابي یسوع الرب لفھم موت    
المقدس��ة ق��د تس��ببت ف��ي  ھ هللاطبیع��نفھ��م أن حال��ة اإلنس��ان الخ��اطئ و

مكانی���ة غف���ران هللا لن���ا ع���ن طری���ق إكبی���رة. علین���ا أن نفھ���م مش���كلة 
 .الكفارة

 
                                                           

 .۲۳-۲۲:۱ كورنثوس ۱  ۲۳۱
 .۲٤-۱۸:۱۰ لوقا ۲۳۲
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 احلالة البشرية

 ۲۳۳.بالفعل عن هللا عندما ولد بسبب خطیة آدم صفصل كل شخان   
 یتص��رفو (أن��اني) ذات��ھتمح��ور ح��ول انس��ان موھ��ذا یعن��ي أن ك��ل 

 .بطریقتھ الخاصة
ف��ي اتخ��اذ الخی��ارات، یب��دأ ف��ي ارتك��اب  النس��انبمج��رد أن یب��دأ ا   

عدی����د م����ن أفع����ال ب) م����ذنب ۱(ھ����و إنس����ان خ����اطئ الخطی����ة. ك����ل 
 ۲۳٤.الخطیة

ألن هللا عادل تماًما، فھ�و  ۲۳٥.هللا ناموس علىتعدي الالخطیة ھي    
ال یوج�د  ۲۳٦.م�ا فعل�ھعل�ى  انس�ان ك�ل دینونةال یبرر الخطیة وسیتم 
خ��اطئ  ك��لس��تحقھا. ی ت��يال الدینون��ة أوانس��ان أي ش��ك ف��ي ذن��ب أي 

 ۲۳۷ .ُمدان بالفعل
ال  ۲۳۸.) ع����دو هللا۲الخ����اطئ ھ����و (   

أن ی�دخل ف�ي عالق�ة م�ع  للخاطئیمكن 
 .ضد هللاتعدیاتھ تم إزالة یهللا ما لم 

ا ف��ي حال��ة تجعل��ھ غی��ر الخ��اطئ أیًض��  
لعالق���ة م���ع هللا.  غی���ر مؤھ���ل)(الئ���ق 

 ألنھ ۲۳۹.شھواتھ) فاسد في ۳(الخاطئ 
 ۲٤۰.) عاجز عن تغییر حالتھ٤، الخاطئ ھو (عبٌد للخطیة

                                                           
 .۱۲:٥ رومیة ۲۳۳
 .۲۳:۳ رومیة ۲۳٤
 .۱۱-۱۰:۲ بیعقو ؛٤:۳ یوحنا ۱ ۲۳٥
 .۱۳-۱۲:۲۰ رؤیا ؛۱۰:٥ كورنثوس ۲ ۲۳٦
 .۱۹-۱۸:۳ یوحنا ۲۳۷
 .۱۰:٥ رومیة ۲۳۸
 .۳:۲ أفسس ۲۳۹
 .۲۳:۷؛ ۲۰:٥ رومیة ۲٤۰
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ان ما ھو الخالص الذي یحتاجھ الخاطئ؟ الخالص یعني الغفر اإذً    
 عدو هللا. ألنھ للخاطئ الخالص یعني المصالحةمذنب. ھ ألنللخاطئ 
فك القی�ود  ألنھ فاسد. الخالص یعني للخاطئ یعني التطھیر الخالص
ألنھ عاجز. ھذه لیست سوى عدد قلیل من جوانب الخ�الص  للخاطئ

  .التي یحتاجھا الخاطئ

 (الورطة) (املأزق) املعضلة

م��ا  ن ك��لالیرج��ع ذل�ك ل�م یس��تطع اإلنس�ان أن ی��دفع ثم��ن خطیت�ھ.    
الس��بب األكث��ر أھمی��ة ھ��و أن . هللاھ��و مل��ك  بالفع��ل یملك��ھ االنس��ان

 متاحعالیة قیمة  ذو لیس ھناك ما ھوو الغیر محدودالخطیة ضد هللا 
 لیدفع ثمن خطایاه.لإلنسان  وملك

  تجاه ما یحتاج.فعلھ  النسانلم یكن ھناك شيء یستطیع ا   

 ۲٤۱ھ الخ�الص.لیُمكن أن تحقق  متطلباتلذلك ال یمكن تحدید    
م�ن  إذابنفس�ھ فل�یس  خالص�ھ یُ�تممإذا كان من الممكن لإلنسان أن 

  ۲٤۲ .یسوع على الصلیب الرب الضروري موت

 ؟ بدون الصلیب ببساطة إذا أراد هللا أن یغفر، فلماذا لم یغفر ؟ 

تخی��ل ل��و أن  ۲٤۳.لحق والع��دلب��ا دینألن هللا ق��دوس، یج��ب أن ی��   
عم��ل ذبیح��ة المس��یح ل��م تح��دث. م��اذا ل��و أن هللا غف��ر الخطای��ا ب��دون 

 ؟كفاري كالصلیب

 یب�دوو ھین�ة، وكأنھا الخطیةلنا بدو ة، تركفاإذا غفر هللا الخطیة دون 
ف�ي  االم�ر یب�دوو(إن ج�از التعبی�ر)،  ول�یس قدوًس�اظ�الم لنا كأن�ھ  هللا

                                                           
 .۲۱:۳ غالطیة ۲٤۱
 .۲۱:۲ غالطیة ۲٤۲
 .٦-٥:۲ رومیة ۲٤۳
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یفع���ل الح���ق ب���ین الش���خص ال���ذي  بس���یط اخ���تالف بوج���ودنظ���ر هللا 
 طیة.والشخص الذي یفعل الخ

ل��ھ ع��ادل إعب��د هللا ك، ف��ال یمك��ن أن یُ كف��ارةإذا ك��ان الغف��ران ب��دون    
س�یؤدي ف�ي النھای�ة إل�ى  كف�ارةھو علیھ. الغف�ران ب�دون  كما قدوسو

 ن نفعل ذلك.وشكره وال یمكننا أ إھانة هللا بدالً من تكریمھ

البش�ریة ف�ي ك�ل ت�رك  غب هللا ف�ي. لم یرهللا محب ویرید أن یغفر   
اس��تحقاقھا عل��ى ال��رغم م��ن  یرة الفاس��دة وللھ��الك األب��ديش��رالحال�ة ال

 لذلك المصیر.

یس��وع ذبیح��ة ال��رب ق��دمت    
ذات  الذبیح����ة عل����ى الص����لیب

الالنھائیة والت�ي كن�ا ف�ي قیمة ال
تأھ����ل ال����رب  .احتی����اج الیھ����ا

كون���������ھ ب���������ال ب) ۱(یس���������وع 
وال یحت���اج  كام���ل( ۲٤٤خطی���ة

 وتأھ����لإل����ى خ����الص نفس����ھ) 
كون����ھ هللا ب) ۲یس����وع (ال����رب 

 .واإلنسان

أن ب اآل.  یمك��ن � غف��رانم��ا ھ��و مطل��وب كأس��اس لل ةرق��دمت الكف��ا
ال أح�د یس�تطیع أن یفھ�م   لشخص ال�ذي یت�وب وی�ؤمن بوع�ده.لیغفر 

 .�بسیطة ولیست شنیعة في نظر الخطیة أن  ویعتقدالصلیب ذبیحة 

طریق��ة یمك��ن أن یحس��ب بھ��ا هللا الخ��اطئ ال��ذي آم��ن الكف��ارة  تق��دم
  ۲٤٥ .امبررً  بالوعد

                                                           
 .۲۱:٥ كورنثوس ۲ ۲٤٤
 .۲٦:۳ رومیة ۲٤٥
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تتم���یم العم���ل  یعط���ي تفس���یرا منطقی���ا لكیفی���ة ۲٦-۲۰: ۳رومی���ة    
 الكفاري.

 وھ��ي الخ��الص الت��ي ق��دمھا هللابوس��ائط یخبرن��ا الكت��اب المق��دس    
الخ��الص بالنعم��ة م��ن خ��الل  نس��انالطریق��ة الوحی��دة. إذا رف��ض اال

   ۲٤٦. نجواإلیمان بالمسیح فال یمكن أن ی

الخالص ب� التعل�یم الخ�اصھذا ھو السبب في أنھ من المھم معرفة    
ألن�ھ  فق�ط. الخالص بالنعم�ة فقطاإلیمان نقبلھ ب والذي بالنعمة وحدھا
انھ . نوال الخالصل عملھیمكننا  ءنستحق علیھ أو شي ال یوجد شيء

   . لنحص��ل علی��ھ ألن��ھ ال یوج��د ش��يء یمكنن��ا القی��ام ب��ھ فق��طباإلیم��ان 
 .وعد هللا االیمان فيیمكننا 

م���ن ال���ذي یتخ���ذ الخط���وة  ؟
، النساناألولى نحو خالص ا

 نفسھ؟ نسانهللا أم اال

 

 

 

 

 

                                                           
 .۳:۲ نیعبرانی ؛۱۲:٤ الرسل لأعما ؛۱٦-۱٥:۱٦ مرقس۲٤٦

مقطع جمیل یصف نعمة هللا  ھناك
العمل  قبل سنوات من حدوث

. یصف كیف ۸٥. مزمور الكفاري
هللا الخطیة. إنھ یتحدث عن  یغفر

غضبھ الذي انتھى. ثم یتعلق األمر 
مثیر لالھتمام للغایة. بتصریح 

البر  التقیا. والحقالرحمة " :قولی
ھذه صورة رائعة  ".تالثما والسالم

كفارة (العمل للخالص من خالل ال
 الكفاري،لعمل . بدون االكفاري)

ستقتصر رحمة هللا على حقیقة أننا 
بدالً  أعداءلنا بر هللا سیجع .مذنبون

 .بالسالم تمتعنامن 
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 النعمة األوىل

الخ�اطئ إل�ى  جل�ب (إحض�ار)لقد اتخذ هللا الخطوات األول�ى نح�و    
 بتق��دیم ذبیح��ة غف��ران خطای��ا اإلنس��اناس��تعداده لأظھ��ر هللا الخ��الص. 

 خ�اطئیسوع على الصلیب. واآلن، تصل نعمة هللا إل�ى قل�ب الالرب 
  ۲٤۷ان.الغفر تجعلھ یرغب فيخطایاه و علىبكتھ وتُ 

یعط�ي هللا  ۲٤۸.ت�رك خطای�اه دون مس�اعدة هللا ع�اجز ع�ن خاطئال   
 اإلنس��ان یخل��ص إلنجی��ل. إذا ل��متج��اوب م��ع االخ��اطئ الق��درة عل��ى ال

 یس��تجیب للنعم��ة ل��مب��ل ألن��ھ  ف��ذلك ل��یس ألن��ھ ل��م یك��ن لدی��ھ النعم��ة
 إیاھا. هللا منحھالتي  (یتجاوب مع النعمة)

 وهللا یری���د أن الجمی���ع كل���ھم���ات یس���وع م���ن أج���ل خطای���ا الع���الم    
 نعمة هللا كل شخص الق�درة عل�ى االس�تجابة تمنح ۲٤۹ .ونیخلص

. لھ��ذا الس��بب إنس��ان لكن��ھ ال یجب��ر أيو (التج��اوب) م��ع ھ��ذه النعم��ة
 ۲٥۰.منؤتوب ویأن ی الخاطئ لیختاریدعو هللا 

 توبةال

   ما ھي التوبة؟ ؟

 وأن��ھ م��ذنباً ویس��تحق العق��اب نفس��ھی��ري  التوب��ة تعن��ي أن الخ��اطئ   
 استعداد أن یترك خطایاه). على( مستعد لترك خطایاه

ّبِ "    یُر َطِریقَ��ھُ، َوَرُج��ُل اِإلثْ��ِم أَْفَك��اَرهُ، َوْلیَتُ��ْب إِلَ��ى ال��رَّ ��ّرِ ِلیَتْ��ُرِك الّشِ
 )۷:٥٥إشعیاء ( "اْلغُْفَراَن.فَیَْرَحَمھُ، َوإِلَى إِلِھنَا ألَنَّھُ یُْكثُِر 

                                                           
 .۲۰:۱ ةمیور ؛۹:۱ یوحنا ؛۱۱:۲ تیطس  ۲٤۷
 .٤٤:٦ یوحنا  ۲٤۸
 .۱۰:٤ ستیموثاو ۱ ؛۲:۲ یوحنا ۱؛ ۹:۳ بطرس ۲ ۲٤۹
 .۱٥:۱ مرقس ۲٥۰



۱۳۷ 
 

ویجع�ل  بنفس�ھ التوبة ال تعني أن الخ�اطئ یج�ب أن یص�حح حیات�ھ   
مس��تحیل، لك��ن الخ��اطئ  أم��ر ل��ھ. ھ��ذا غف��ران هللانفس��ھ مس��تقیًما قب��ل 

 .یخلصھ من خطایاه أن هللا یجب أن یكون على استعداد

 فلماذا التوبة ضروریة للخالص؟ .الخالص بالنعمةیتم قبول    

ی�تم ، لكن اإلیمان بالخالص ال غفراناإلیمان ھو المطلب الوحید لل   
فھ�و ال یری�د  إذن بدون توبة. إذا كان الشخص غیر راغب في التوبة

 خطایاه.أن یخلص من 

ب�دون توب�ة فھ�ذا الخطی�ة  فع�ل ال�ذین یواص�لون للن�اسإذا غفر هللا    
 . لألرض دیاٍن عادلٍ كیھین هللا 

 بش�اعةبفھ�و ال یعت�رف لم یتب االنس�ان  التوبة ضروریة، ألنھ إذا   
 االخطی�ة، فل�ن ی�رى س�ببً  المتناع�ھ ع�ن عم�ل االخطیة. إذا لم یر س�ببً 

 غفران.احتیاجھ للفي 

ویس��تحق ر إذا ك��ان الش��خص ال ی��رى نفس��ھ حق��اً م��ذنباً، دون ع��ذ   
 طق�س دین�يالعقاب، فلن یتوب. إذا اعترف بأن�ھ خ�اطئ ولكن�ھ یری�د 

رار ف�ي یسمح لھ بمواص�لة الخطی�ة، فھ�و ل�م یت�ب، ألن�ھ یری�د االس�تم
 (الخطیة). افعل ما جعلھ مذنبً 

 اخلالص  ميانإ

 ؤمن؟مفماذا یعني أنھ الخالص.  یمانإ ماإنسان  إذا كان لدى ؟

 یرى أنھ ال یستطیع فعل أي شيء لتبریرنفسھ )۱(

ألَنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاِإلیَم�اِن، َوذِل�َك لَ�ْیَس ِم�ْنُكْم. ُھ�َو َعِطیَّ�ةُ "   
 )۹-۸:۲ أفسس( "أََحٌد.ِهللا. لَْیَس ِمْن أَْعَمال َكْیالَ یَْفتَِخَر 



۱۳۸ 
 

) س��یجعلھ یس��تحق ھش��يء یمك��ن أن یفعل��ھ (یعمل�� ان��ھ ال إن��ھ ی��درك   
 .الخالص ولو جزئیًا

 خطایاه. لغفران كافیة (العمل الكفاري) المسیحذبیحة أن یؤمن  )۲(

َوُھَو َكفَّاَرةٌ ِلَخَطایَانَ�ا. لَ�ْیَس ِلَخَطایَانَ�ا فَقَ�ْط، بَ�ْل ِلَخَطایَ�ا ُك�ّلِ اْلعَ�الَِم "   
 )۲:۲یوحنا  ۱(" .أَْیًضا

التي تجعل غفراننا ممكنًا. ال شيء ضروري الذبیحة تعني الكفارة    
 لغفران هللا لخطایانا. المسیح ذبیحة  جانبب

 فقط.بشرط اإلیمان  خطایاه یؤمن أن هللا یغفر لھ )۳(

إِِن اْعتََرْفنَا بَِخَطایَانَا فَُھَو أَِمیٌن َوَع�اِدٌل، َحتَّ�ى یَْغِف�َر لَنَ�ا َخَطایَانَ�ا "
َرنَا ِمْن ُكّلِ   )۹:۱یوحنا  ۱( "إِثٍْم.َویَُطّھِ

 خالص���ھ أن ھن���اك ش���روًطا أخ���رى، فإن���ھ یتوق���ع أح���د عتق���دإذا أ   
 .النعمةالتام ب من خالصھبدالً اً جزئیباألعمال 

 اليقني

 ؟خلصكیف یمكن للشخص أن یعرف بالتأكید أنھ  ؟

یعتم�د بع��ض الن��اس عل��ى مش�اعرھم، لك��ن المش��اعر قابل��ة للتغیی��ر    
 .ویمكن أن تكون مضللة

عل����ى وج����ھ  یخبرن����ا الكت����اب المق����دس أن����ھ یمكنن����ا أن نع����رف   
. ال قبولن�ا عن�د هللا ف�يیق�ین  نن�ا لن�اأق�د خلص�نا. وأننا  (بالتأكید)الیقین
 علینا أن نعیش في خوف، ألن روح هللا یؤك�د لن�ا أنن�ا (یتحتم) یتعین

  ۲٥۱.صرنا أبناء هللا

                                                           
 .۱٦-۱٥:۸ رومیة ۲٥۱



۱۳۹ 
 

یج����ب أن نخ����اف م����ن ی����وم  لدرج����ة أنن����ا الت����ام  ھ����ذا التأكی����د   
 ۲٥۲الدینونة.

لن��ا  ، لك��نالس��ماءف��ي یتمن��ون أن یكون��وا مقب��ولین بع��ض الن��اس    
للبش�ریة عموًم�ا ُمق�دم أن الخ�الص  ؤمن. ال یكف�ي أن ن�أفضل اضمانً 

 تیقن (یتأكد) كل انسان من خالصھ بنفسھ.یجب أن ی بل

، لك�ن ھ�ذا ال�دلیل ُمخل�صدلی�ل عل�ى أن الش�خص  والحیاة ھتغییر    
 ت��ائج الخ��الصنل. ل��م ی��تح للخ��الص اللحظ��ة األول��ى ف��يغی��ر موج��ود 

ً أساس� التوبة لیسفي وقت تغییر الحیاة تظھر. لذلك فإن كي الوقت ل  ا
 الخالص. وتأكیدلیقین 

یمك��ن للم��ؤمن أن یك��ون متأك��داً م��ن خالص��ھ بمعرفت��ھ أن��ھ اتب��ع    
الكتاب  كما یأمر أمنالطریقة الكتابیة للخالص. إذا تاب أحدھم حقًا و

االنسان . عندما یتوب خطایاه أن هللا غفر ؤمنالمقدس، فیحق لھ أن ی
 .ویؤمن، فإن هللا یعطي شھادة لروحھ أنھ أصبح ابن هللا

خل�ص ف�ي ح�ین ان�ھ ل�م بأن�ھ  نفس�ھ إذا حاول ش�خص م�ا أن یش�عر   
 ً   نفسھ. ویخدعیشعر باالرتباك  فسوف یتب حقا

 ثق بوعد هللا في الكتاب المقدسو) ۲حقًا ( ) تاب۱(شخص ما  إذا   
كلمة  على ویُبنيلیقین خدع. یستند ھذا اوح، فلن یُ الر ةدا) قبل شھ۳(

 .هللا یحفظ وعوده دائمان إحیث تماًما. بھا  والموثوقهللا 

 

 

 

                                                           
 .۱۷:٤ یوحنا ۱ ۲٥۲



۱٤۰ 
 

 كلمات جلوانب اخلالص ١٠

 لھ��مھ��ذه الكلم��ة أن أولئ��ك ال��ذین ك��انوا أع��داء تعن��ي  المص��الحة: .۱
م���رة أخ��رى. ف���ي الخ���الص نص��نع الس���الم م���ع م���ع هللا الس��الم 

 .۲٥۳هللا
 الخ�الص تعني ھذه الكلمة أنھ تم مسح الس�جل. ف�ي الصك:محو  .۲

 ۲٥٤. خطایانا یتم مسح سجل
تشیر ھ�ذه الكلم�ة إل�ى ش�يء ت�م إعط�اؤه إلبع�اد غض�ب  الكفارة: .۳

غض�ب هللا تص�د (ترد) یس�وعذبیح�ة م�ا. ف�ي الخ�الص،  شخص
 ۲٥٥. ناالذي كان ضد

ش�خص م�ا م�ن ق�وة  خ�الصتعني ھ�ذه الكلم�ة أن�ھ ی�تم  :تحریرلا .٤
 (س�لطان)سلطة إخراجنا من تحت الخالص یتمشخص آخر. في 

  ۲٥٦. والخطیةالشیطان 
حتى یمكن لشخص م�ا  ثمنتعني ھذه الكلمة أنھ تم دفع ال الفداء: .٥

یس�وع ھ�و ال�ثمن حت�ى ال�رب أن یكون حراً. في الخالص م�وت 
 ۲٥۷. نتحرر من عبودیة الخطیة

 وب��ال ررمب��تعن��ي ھ��ذه الكلم��ة أن شخًص��ا م��ا یُعل��ن أن��ھ  التبری��ر: .٦
یسوع  الرب في الخالص، یُعتبر الخاطئ المذنب باًرا ألن .ذنب

  ۲٥۸. بدالً منھتألم (ُصلب) 
س. ف�ي الخ�الص ق�دّ مُ  ھذه الكلمة تعن�ي أن شخًص�ا م�ا التقدیس: .۷

 ۲٥۹. � مقدس البنیتحول الخاطئ 

                                                           
 ).والمصالحة التبریر من كل عن تتحدث اآلیات ھذه( ۱:٥ رومیة ؛۱۹:٥ كورنثوس ۲ ۲٥۳
 .۱۲:۸ نیعبرانی ۲٥٤
 .۲:۲ ایوحن ۱ ۲٥٥
 .۱۸-۱۲، ٦:٦ رومیة ؛۷٤:۱ لوقا ۲٥٦
 .۱٤:۲ تیطس ؛۷:۱ أفسس ۲٥۷
 .والمصالحة التبریر من كل عن تتحدث اآلیات ھذه(۱:٥ رومیة ؛۱۹:٥ كورنثوس ۲ ۲٥۸
، ۱:۱يكولوس�� ؛۱:۱أفس��س( مقدس�ون أنھ��م عل��ى الم�ؤمنین إل��ى الرس��ائل م�ن العدی��د تش�یر ۲٥۹
 .)۱:۱ يفیلب



۱٤۱ 
 

ً ش���رعیابن���اً تعن���ي ھ���ذه الكلم���ة أن شخًص���ا م���ا یص���بح  التبن��ي: .۸  ا
 ۲٦۰ .هللا في الخالص نصبح أبناءشخص اخر. ل

تعن�ي ھ�ذه الكلم�ة أن شخًص�ا م�ا یب�دأ التجدید / الوالدة الجدیدة:  .۹
  ۲٦۱. المؤمن حیاة جدیدة الخالص یبدأ جدید. فيحیاة 

إلظھ��ار  علی��ھ عالم��ةتعن��ي ھ��ذه الكلم��ة أن ھن��اك ش��يء  الخ��تم:.۱۰
مل��ك  انن��اال��روح الق��دس فین��ا یش��ھد خ��تم الخ��الص  مالك��ھ. ف��ي

�.۲٦۲   

لش�رح المعلوم�ات الموج�ودة ف�ي یمكن اختیار عض�و م�ن الفص�ل    
 .المربع أدناه

 دين دون توبةت: الجيب جتنبهخطأ 

بمج�رد س�ماع الذي یعتقد أنھ خل�ص بس�ھولة  البشر ھناك نوع من   
ل�م یت�ب حقً�ا، ألن�ھ ل�م ی�ر إنھ  الخالص بالنعمة من خالل اإلیمان.أن 

هللا. دینون�ة یس�تحق  خ�اطئ أنھ بحاجة إلى ذلك. لم ی�ر نفس�ھ أب�داً أن�ھ
. ألنھ ةطرقھ الخاصبیعتقد أن النعمة تعني أنھ یستطیع أن یسلك فھو 
، عل�ى ال�رغم م�ن أن�ھ ل�م ؤمنالمس�یحي، فھ�و یعتق�د أن�ھ م� الحقیقبل 
م�ن ذل�ك، قب�ل هللا كج�زء  وب�دالً أب�داً إرادت�ھ الذاتی�ة  یُخض�ع. لم یتغیر

م��ن حیات��ھ وال ی��زال یع��یش ف��ي الغال��ب وفقً��ا إلرادت��ھ الخاص��ة. ھ��ذه 
 .ت بدایة لعالقة الخالص مع هللا، وفقًا للوصف الكتابيلیس
 ." معًا مرتین على األقلقانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

 

 

                                                           
 .۱٥:۸ ةرومی ؛۱۲:۱یوحنا ۲٦۰
 .٥:۳ یوحنا ؛۲۹:٤ غالطیة ؛۳۹-۳۸:۷ یوحنا ؛۱:۲ أفسس ۲٦۱
 .۱۳:۱أفسس ۲٦۲



۱٤۲ 
 

 قانون اإلميان

ع�ن خطای�ا  كف�ارةال ق�دم لن�ایس�وع وموت�ھ وقیامت�ھ ت حیاة الربإن    
یقب�ل . خ�الص نفس�ھالعالم. كل شخص م�ذنب بالخطی�ة وع�اجز ع�ن 

 خطای�اه م�ؤمنللغف�ر تُ  ك�ل م�ن یت�وب م�ن الخط�اة. باإلیم�اننعمة هللا 
. یغی�ر ال�روح الق�دس الخ�اطئ ودینونتھاالخطیة  سلطانمن  تحرروی
هللا ف�دى   �. ال توجد وس�یلة أخ�رى للخ�الص. ا وساجًدادً بمؤمن عال

  لمطاف.في نھایة اسیعتقھا بشكل عام و الخلیقة
الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل یجب أن یُخص�ص لك�ل طال�ب أح�د المق�اطع    

جلسة الفصل التالي، یجب علیھ قراءة المقطع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا 
 .یقولھ حول موضوع ھذا الدرس

 للمهام التحريرية مقاطع

: ۸رومی��ة  ؛٥۱مزم��ور  ؛۱۸-۱۱: ۱ ءش��عیاإ ؛۱۰-۱: ۲أفس��س (   
 ).۲٦-۲۰: ۳رومیة  ؛۱۹-۲٥

ھ��ذه  یج��ب ت��ذكیر الط��الب بأن��ھ عل��ى األق��ل س��بع م��رات خ��الل   
ال�دورة، یج�ب عل��ى ك�ل طال��ب أن یق�وم بت��دریس درس أو ج�زء م��ن 
درس لألش�خاص غی��ر الموج��ودین ف��ي الفص�ل. یج��ب عل��ى الط��الب 
تق��دیم تقری��ر إل��ى قائ��د الفص��ل ف��ي ك��ل م��رة یقوم��ون فیھ��ا بالت��دریس 

 .للمھمة

ختیاریت���ان للمعلوم���ات. یس���تطیع الفص���ل مجموعت���ان افیم���ا یل���ي    
 .األعضاء مھتمین بھذه الموضوعاتتغطیة ھذه األمور إذا كان 

 

 



۱٤۳ 
 

 اخلالص يف العهد القديم

 ذبائح. ل�م تق�دم ال�ال�ذبائحعب�ادة م�ع الفي العھد القدیم، قدم هللا نظ�ام    
یسوع. یخبرنا الكتاب المقدس أنھ الرب الخالص بنفس طریقة موت 

ت�م تق�دیم  فلماذا ۲٦۳.""ألَنَّھُ الَ یُْمِكُن أَنَّ َدَم ثِیَراٍن َوتُیُوٍس یَْرفَُع َخَطایَا
 المسیح في ذبیحة إلى شیرتالتي لقد كانت أشكاًال من العبادة  الذبائح؟
 ۲٦٤.المستقبل

ھذا ال یعني أن الخ�الص ل�م یك�ن متاًح�ا حت�ى عھ�د العھ�د الجدی�د.    
اإلیم��ان، بالتبری��ر بالنعم��ة تعل��یم عن��دما ك��ان الرس��ول ب��ولس یش��رح 

 ۲٦٥.إلظھار أنھا لم تكن فك�رة جدی�دة داودإبراھیم و عنأعطى أمثلة 
یج��ب أن یع��رف بالفع��ل ع��ن  ك��ان ن نیقودیم��وسإیس��وع ال��رب ق��ال 

أخب���ر ب���ولس  ۲٦٦العھ���د الق���دیم.معل���م ال���والدة الجدی���دة ألن���ھ ك���ان 
 تعل����یم تیموث����اوس أن كت����اب العھ����د الق����دیم س����یجعلھ حكیم����اً ف����ي

 .لذلك كان اإلنجیل متاًحا في العھد القدیم ۲٦۷.الخالص
العھد الق�دیم ال�ذین فھم�وا النعم�ة. زمن في  الناس بعضكان ھناك    

أن هللا بطریقة ما  منواأ، لكنھم تتمأو كیف  كفارةلم یعرفوا تفاصیل ال
مج��رد ش��كل للتعبی��ر ع��ن ھ��ذا  ذبائح. كان��ت ال��غف��رانلای��وفر أس��اس 

اإلیمان، تماًما مثلما لدینا أشكال من العبادة الیوم (عش�اء ال�رب عل�ى 
ال قیم���ة لھ���ا إذا ل���م ی���أتوا باإلیم���ان  ذبائحس���بیل المث���ال). كان���ت ال���

أش�كال العب�ادة ل�دینا ال قیم�ة لھ�ا إذا ل�م تك�ن ف�ي والطاعة، تماًما كم�ا 
  .�خاضعة قلب وحیاة  تتعبیرا

                                                           
 .٤:۱۰ نیعبرانی  ۲٦۳
 .۱:۱۰ نیعبرانی  ۲٦٤
 .۸-۱:٤ ةرومی  ۲٦٥
 .۱۰:۳ یوحنا  ۲٦٦
 .۱٥:۳ تیموثاوس ۲  ۲٦۷



۱٤٤ 
 

زم�ن مھم�ین ف�ي  ن�امقطعان یظھ�ران أن التوب�ة واإلیم�ان كاھناك    
والتطھی���ر ھم���ا  غف���رانب���د أن یطل���ب الاالعھ���د الق���دیم، وأن عل���ى الع

 .۱۸-۱۱: ۱ وإشعیاء ٥۱مزمور 

 يقةخالص كل اخلل

ك���ل  عل���ىجل���ب ذل���ك لعن���ة ، االنس���ان ف���ي الب���دءعن���دما أخط���أ    
لكنن��ا ل��م ن��ر  ،یق��ةالخلعت��ق  میتعن��د اكتم��ال الخ��الص، س�� ۲٦۸.یق��ةالخل

 .ذلك بعد
یب���دأ الخ���الص بالتجدی���د الروح���ي لألش���خاص المخلص���ین. ی���تم    

ك، ل�م ذل�وم�ع  في برك�ات هللا. یحیواالمؤمنین من الخطیة، وخالص 
لعن��ة الخطی��ة. ال ل جس��دیةم��ن الجوان��ب ال النھ��ائي یختب��روا الخ��الص

 .والموتد یتحكم فیھا السن یزال لدیھم أجسا
ھ�ا كم�ا خلقھ�ا هللا الم نرفنحن لعنة الخطیة.  الطبیعة ال تزال تحت   

أص��الً. ن��رى طبیع��ة ملیئ��ة بالمخلوق��ات الض��ارة والمخلوق��ات الت��ي 
م��ع بعض��ھا ال��بعض، حی��ث یج��ب أن یم��وت العدی��د م���ن  عارص��تت

 .الكائنات من أجل أن یعیش اآلخرون

 ۲٦۹.لعتق كل الخلیقةحان الوقت    

المسیحي في عالم ال یزال  رجاءمقطع یصف ال ۲٥-۱۹:۸رومیة    
 .تحت لعنة الخطیة

 

 

                                                           
 .۱۷:۳ تكوین ۲٦۸
 .۱۲-۱۰:۱ ینیعبران ؛۱:۲۱ رؤیا ۲٦۹
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 الصاخل

 أسئلة للدراسة

 لكثیر من الناس؟ عثرة عتبر الصلیبلماذا یُ  .۱
 لحالة الخاطئ؟ ةربعاأل جوانبال ما ھي .۲
 هللا؟یھین  كفارة دونالغفران ب لماذا  .۳
 ما ھي التوبة؟  .٤
 ؟مؤمن، فماذا یعني أنھ إیمان الخالصإذا كان لدى الشخص   .٥
 ؟ذبیحةیسوع لیكون ھو الالرب لماذا تأھل  .٦
 ُمخلص؟ أنھیتیقن كیف یمكن للشخص أن  .۷
    :شروط الخالص بالعبارات الصحیحةِصل   .۸

 ثمنالدفع  الفداء
 ایُحسب بارً  التقدیس
 عالمة تعریف الكفارة
 السالم التحریر
 الغضب (رفع) تحول الختم

 سجل نظیف المصالحة
 الخالص الكفارة

 ایصبح مقدسً  لتبنيا
 تصبح االبن جدیدةتجدید / والدة ال

 حیاة جدیدة تبریرال
 



 التاسعالدرس 

 قضايا اخلالص

 أهداف الدرس

 ق��ادًرا: عل��ىف��ي نھای��ة ھ��ذا ال��درس، یج��ب أن یفھ��م الطال��ب ویك��ون 
 شرح

 .وأھمیة انتصار المؤمن على الخطیةامتیاز  .۱
 للمؤمن لحیاة الغلبة والنصرة. ا هللاقدمھالنعمة التي ی .۲
 .الحیاة الروحیة التي تأتي من العالقة مع المسیح .۳
 .النعمة الكتابیة من السقوط منالتحذیرات  .٤
 .معینة خالصیةحول قضایا قانون اإلیمان المسیحي  .٥

ن یك�ون أ لھذا الدرس ھو مساعدة الطال�ب عل�ىأحد األھداف العملیة 
 .على الخطیة المنتصرة لدیھ توقع عالي(شدید) للحیاة
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 صقضايا اخلال

 اضرة مطبوعةاحمل ةماد

بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھذا    
 .قراءة أدناهالالدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل إلى مقطع 

ً  ٦قراءة رومیة   الخالص؟تأثیرات . ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن معا

    ً ون���اقش اط���رح الس���ؤال  ؟. عن���دما ت���رىاآلن دراس���ة الم���واد مع���ا
ألن معظ���م اآلی���ات   ال یس���تخدم الرم���ز. ھ���ذا ال���درس الج���واب

  .المستخدمة مطبوعة في الدرس

 ليل اخلالصد

ھ�و أح�د الموض�وعات الرئیس�یة لرس�الة  الشخص�ي لخ�الصیقین ا   
َكتَْبُت ھذَا  :للرسالة كان سبب كتابتھ ن ذاكیوحنا األولى. قال یوحنا إ

َك�ْي تَْعلَُم��وا أَنَّ لَُك��ْم َحیَ��اةً أَبَِدیَّ��ةً، إِلَ�ْیُكْم، أَْن��تُُم اْلُم��ْؤِمنِیَن بِاْس��ِم اْب��ِن ِهللا، لِ 
 )۱۳:٥(ِهللا. َوِلَكْي تُْؤِمنُوا بِاْسِم اْبِن 

 ؟خالصھإذا كان لدیھ شكوك حول  النسانماذا یجب أن یفعل ا ؟

أنھ ستكون ھناك أوقات یحتاج الم�ؤمن فیھ�ا  یوحنا عرف الرسول   
للم�ؤمن أن یبح�ث . یوض�ح أن�ھ م�ن المناس�ب الص�ھإلى التأكد م�ن خ

بعض  الرسول دمقُ  رسالتھ . خاللیقینیة الخالص عن أدلة تستند إلى
ن أعل�ن أ ۲۷۰".األمثلة على األدلة، قائالً "َوبِھذَا نَْعِرُف أَنَّنَا قَْد َعَرْفنَاهُ 

 ۲۷۱.قلوبھملتثبیت المؤمنین یمكنھم استخدام ھذه األدلة 

                                                           
 ۱۸،۲: ٥؛ ۲٤،۱٤،۱۰ :۳ ؛۲۹:۲؛ ۲:۲ یوحنا ۱ ۲۷۰
 .۹:۱ یوحنا ۱ ۲۷۱
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ھ���ي  ول���يألا یوحن���االمؤك���د علیھ���ا ف���ي رس���الة الم���ؤمن س���مة إن    
الطبیع�ي للم�ؤمن ھ�ي حی�اة  وض�ععل�ى الخطی�ة. ال والغلب�ة االنتصار

یَ�ا أَْوالَِدي، أَْكتُ�ُب إِلَ�ْیُكْم ۱“الرس�ول حرر من الخطیة المتعمدة. قال الت
). بھ���ذا البی���ان، یوض���ح الرس���ول أن ۱: ۲("ھ���ذَا ِلَك���ْي الَ تُْخِطئُ���وا. 

ن یب�ییكت�ب لویق�ول إن�ھ  المؤمن یجب أن یعیش ب�دون خطی�ة متعم�دة
 حیاة الغلبة.لھم أھمیة 

   ". ھ�ذه و "َوإِْن أَْخَطأَ أََحٌد فَلَنَا َشِفیٌع ِعْنَد اآلِب، یَُس�وُع اْلَمِس�یُح اْلبَ�ارُّ
ولك�ن أیًض�ا م�ن  فق�ط،م�ن أج�ل خطایان�ا  تعن خطایانا: لیس الكفارة

 )۲-ب  ۱: ۲( ".أجل خطایا العالم كلھ

ة ق�د تح�دث، عل�ى ال�رغم أن الخطی� الرسول ف�ي ھ�ذا ال�نص یدرك   
 . إنھ یؤكد لنا أنھ إذا أخطأ المؤمن،الحدوث من أنھا لیست ضروریة

كف�ر ع�ن تل�ك الخطی�ة. ھ�ذا ال یعن�ي أن المسیح یمكن أن تُ ذبیحة فإن 
توب��ة.  تلقائیً��ا دون ل��ھ یغف��ر هللا وأن یع��ود للخطی��ةالم��ؤمن یمك��ن أن 

كل�ھ. نح�ن نعل�م  متاحة، كما ھي للع�الم لذبیحةتقول اآلیة ببساطة أن ا
 ةض��روری وب��ةتلقائیً��ا. الت غی��ر ُمخل��ص (غی��ر مح��رر) أن الع��الم كل��ھ

أم ال. إذا أخطأ یوماً ما  مؤمنًا الشخص ، سواء كانخطیة ھلغفران أی
 .المؤمن، فعلیھ أن یتوب من أجل عالقتھ با�

عل��ى أن  اتأكی��دھ االول��ي یوحن��ا رس��الةتوض��ح اآلی��ات التالی��ة م��ن    
ف یللم�ؤمن. تض�البارز  سلوكھي الاالنتصار على الخطیة المتعمدة 

 قوسین تعلیقاتالبین التي العبارات 

َوبِھذَا نَْعِرُف أَنَّنَ�ا قَ�ْد َعَرْفنَ�اهُ: إِْن َحِفْظنَ�ا َوَص�ایَاهُ [الش�خص ال�ذي "   
الَ یَْحفَ�ُظ َوُھ�َو » قَ�ْد َعَرْفتُ�ھُ «ھذا ال�دلیل] َم�ْن قَ�اَل: ُمفتقر لیعصي هللا 

 )٤-۳:۲( "َوَصایَاهُ، فَُھَو َكاِذٌب َولَْیَس اْلَحقُّ فِیھ
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ي. "    َي أَْیًض�ا. َواْلَخِطیَّ�ةُ ِھ�َي التَّعَ�ّدِ ُكلُّ َمْن یَْفعَُل اْلَخِطیَّةَ یَْفعَُل التَّعَ�ّدِ
یَّةٌ. ُكلُّ َمْن َوتَْعلَُموَن أَنَّ ذَاَك أُْظِھَر ِلَكْي یَْرفََع َخَطایَانَا، َولَْیَس فِیِھ َخطِ 

 .)٦-٤:۳( "َعَرفَھُ یَثْبُُت فِیِھ الَ یُْخِطُئ. ُكلُّ َمْن یُْخِطُئ لَْم یُْبِصْرهُ َوالَ 

، َكَم�ا أَنَّ ذَاَك "    أَیَُّھا األَْوالَُد، الَ یُِضلَُّكْم أََحٌد: َمْن یَْفعَُل اْلبِرَّ فَُھَو بَ�ارٌّ
. (لیس  )الخطی�ة ھ�و مس�تمر ف�ي فع�ل شخًصا ما یُعتبر باًرا بینما بَارٌّ

َمْن یَْفعَُل اْلَخِطیَّةَ فَُھَو ِمْن إِْبِلیَس، ألَنَّ إِْبِلیَس ِمَن اْلبَ�ْدِء یُْخِط�ُئ. ألَْج�ِل 
 ).۸-۷:۳( "ھذَا أُْظِھَر اْبُن ِهللا ِلَكْي یَْنقَُض أَْعَماَل إِْبِلیسَ 

ُك��لُّ َم��ْن ُھ��َو َمْولُ��وٌد ِم��َن "
ِهللا الَ یَْفعَ���ُل َخِطیَّ���ةً، ألَنَّ 
َزْرَع����ھُ یَثْبُ����ُت فِی����ِھ، َوالَ 
یَْس��تَِطیُع أَْن یُْخِط��َئ ألَنَّ��ھُ 

  .)۹:۳( "هللاِ َمْولُوٌد ِمَن 

َوَم����ْن یَْحفَ����ْظ َوَص����ایَاهُ "
یَثْبُ��ْت فِی��ِھ َوُھ��َو فِی��ِھ. [إذا 

ع������ن االنس������ان توق������ف 
یح، لمس������ف������ي ا ثب������اتال

یخطئ. إذا أخط������أ، فس������
ف���ي  الثب���اتتوق���ف ع���ن 

المسیح] َوبِھذَا نَْعِرُف أَنَّھُ 
وحِ  یَثْبُ���ُت فِینَ���ا: ِم���َن ال���رُّ

 .)۲٤:۳( "أَْعَطانَاالَِّذي 

بِھ��ذَا نَْع��ِرُف أَنَّنَ��ا نُِح��بُّ "
أَْوالََد ِهللا: إِذَا أَْحبَْبنَ������ا هللاَ 
َوَحِفْظنَ����ا َوَص����ایَاهُ. فَ����إِنَّ 

[یحف�ز  ةُ ِهللا: أَْن نَْحفَ�َظ َوَص�ایَاهُ. َوَوَص�ایَاهُ لَْیَس�ْت ثَِقیلَ�ةھِذِه ِھَي َمَحبَّ�
  .)۳-۲:٥( "عدم الحب العصیان بینیُ  بینما الحب الحقیقي الطاعة

أشیر ھنا إلى الخطیة  بالخطیة،"
المشترك وفقًا لالستخدام  الخارجیة،

 (بإرادة االنسان) طوعيتعدي للكلمة: 
من  ُمعلن أليهللا المكتوب والناموس ل

في  )ئكذلك (خاط یكون �، ایاهوص
ن ولد من هللا" بینما مَ كل " وقت تعدیھ.

ب، وبروح الصالة حفي اإلیمان وال حیای
والشكر، فانھ ال یقتصر األمر على 

ارتكابھا    ال یمكنھ ارتكاب الخطیة، بل
بھذه الطریقة. طالما ھو یؤمن با� من 

قلبھ أمامھ  خالل المسیح ویحبھ ویسكب
 على أيباختیاره ال یستطیع أن یتعدى 

 ".من هللا وصیة

في عظة بعنوان االمتیاز  وسلي،ون چ(
 )العظیم ألولئك الذین ولدوا من هللا
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َوھِذِه  إغراءات العالم)و اْلعَالََم. (روحألَنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن ِهللا یَْغِلُب "
 )٤:٥(. "ِھَي اْلغَلَبَةُ الَّتِي تَْغِلُب اْلعَالََم: إِیَمانُنَا

نَْعلَ��ُم أَنَّ ُك��لَّ َم��ْن ُوِل��َد ِم��َن ِهللا الَ یُْخِط��ُئ، بَ��ِل اْلَمْولُ��وُد ِم��َن ِهللا یَْحفَ��ُظ "
یُر الَ  )حرس(ی ّرِ  )۱۸:٥(. "یََمسُّھُ نَْفَسھُ، َوالّشِ

     للمؤمن؟آلیات الممیزة ما ھي السمة الواضحة في ھذه ا ؟

ا أن الس�مة الممی�زة للم�ؤمن ھ�ي أن�ھ ھذه اآلیات، یب�دو واض�حً في    
 عظ���یم ر عل���ى الخطی���ة ھ���و امتی���ازاص���تنیع���یش ف���ي طاع���ة هللا. اال

 ۲۷۲.للمؤمن

 ةنعمة اهللا من أجل حياة النصر

الخطی���ة  عل��ىة ع���یش ف��ي النص��رنن أل��یس ب��األمر الس��ھل دائًم��ا    
البشري. بسبب  ضعفالموروث وال بسبب الفساد (الحیاة المنتصرة)

الكثیر من الناس أن العیش دون ارتكاب خطیة متعمدة أمر  ھذا یعتقد
 ؟المشكلتینھاتین مستحیل. لكن نعمة هللا لدیھا الجواب على 

 ما ھو الفساد الموروث؟  ؟

الفساد الموروث ھو فساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان الذي یمیل بھ    
 المی��ل، یص��ارع الم��ؤمن ھ��ذا جدی��دالخطی��ة من��ذ ال��والدة. بع��د التنح��و 

الی��ومي، ولك��ن  نتص��ارلخطی��ة. لك��ن هللا یم��نح نعم��ة ل��یس فق��ط لالل
حال��ة لیس��ت  ش��ریرةالطبیع��ة ال ۲۷۳.الفس��اد الم��وروث م��ن لتطھی��رل

  األرضیة.حیاتنا  طیلة ھانتعایش مع

ف�ي الذین ینك�رون أن الم�ؤمن یمك�ن أن یع�یش  یقتبس بعض الناس   
ْن قُْلنَا: إِنَّھُ لَْیَس إِ : ")انتصار على الخطیة المتعمدة في بعض األحیان

                                                           
 ۸: ۱ یوحنا ۱ ۲۷۲
 .۹: ۱٥ الرسل أعمال ؛۷: ۱ یوحنا ۱ ؛۲۳:٥ تسالونیكي ۱ ۲۷۳
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لَنَ��ا َخِطیَّ��ةٌ نُِض��لُّ أَْنفَُس��نَا َولَ��ْیَس اْلَح��قُّ فِینَ��ا." ولك��ن م��اذا یعن��ي ذل��ك 
خطیة"؟ ھل یعني ذلك أنھ حت�ى الم�ؤمنین مس�تمرون  "لنابالنسبة لنا 

فقًا مع العب�ارات ال�واردة في ارتكاب خطیة متعمدة؟ لن یكون ذلك مت
یوحن��ا الثال��ث الم��ذكورة أع��اله. كی��ف یمك��ن أن یك��ون  ص��حاحاألف��ي 

الثالث إذا كان قد ق�ال  صحاحاألفي  (اآلیات) أدلى بھذه التصریحات
ارتك��اب مس��تمر ف��ي بم��ا ف��ي ذل��ك ك��ل م��ؤمن  ش��خصك��ل “قب��ل م��ن 

 .الخطیة"؟ ھذا لن یكون لھ معنى

م�ن التطھیر ب� ھن�اك وع�د الس�ابعةاآلی�ة  المعنى. ف�ي السیاق یظھر   
" ف�ي الن�ور "یس�لكونھذا التطھیر مخصص ألولئك ال�ذین و. ایاالخط
طاع��ة هللا. أولئ��ك ال��ذین ف��ي  لح��قبحس��ب ا لس��لوكم��ا یعن��ي ا وھ��و

یعیش��ون اآلن ف��ي طاع��ة هللا ی��تم تطھی��رھم م��ن آث��امھم الماض��یة ب��دم 
  .المسیح

نھ�م أخط�أوا لكن قد یكون ھناك بعض األش�خاص ال�ذین ینك�رون أ   
 ن��اویحت��اجون إل��ى التطھی��ر. ھ��ؤالء ھ��م ال��ذین یقول��ون إنھ��م "ل��یس ل

أو  أب�ًدا ی�ةخط یفعل�وا و "یخدعون" أنفسھم. یزعمون أنھ�م ل�م خطیة"
 ح.أنھم حلوا مشكلة خطیتھم بدون المسی

والتطھی��ر. ف��ي  لغفراناب�� هللا م��رة أخ��رى ف��ي اآلی��ة التاس��عة، وع��د   
"ل�م یخطئ�وا"  إنھ�من ال�ذین یقول�ون إاآلیة العاشرة، یقول مرة أخرى 

 .یناقضون هللا نفسھ

أولئ�ك ال�ذین ل�م یظن�وا  (سوء فھم) یكتب لتصحیح خطأیوحنا كان    
ال�ذین  المس�یح. أولئ�ك قدم�ھ ذيال� غف�رانأنھم بحاجة إلى التطھی�ر وال

ن��ھ حت��ى إاعتق��دوا أنھ��م ال یحت��اجون إل��ى الخ��الص. ل��م یك��ن یق��ول 
خطی�ة، ألن ذل�ك یتع�ارض م�ع تأكی�ده المؤمنین یواص�لون ارتك�اب ال

 .في ھذه الرسالة المباشرة واآلیات ساسياأل
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الم��ؤمن إل��ى أن یص��ل إل��ى النقط��ة الت��ي  منتص��رة، یحت��اجلحی��اة    
فیھا قلبھ تماًما �، دون تحفظ. في ذلك الوقت یطھر هللا قلبھ یستودع 

 .حتى یتمكن من حب هللا تماًما

 ما ھو الضعف؟          ؟ 

القی�ود أو العی�وب الجس�دیة أو العقلی�ة. بس�بب س�قوط  وھ� ضعفال   
آدم في الخطیة وانحدار البش�ریة م�ن خ�الل الخطی�ة المس�تمرة، نح�ن 

 عما خلقنا هللا لنكون علیھ.ا ا وعاطفیً ا وجسدیً أضعف عقلیً 

یعني أننا سوف نخطئ. ال نعرف ما ھو الشيء الصحیح  ضعفال   
كون لدینا آراء خاطئة حول فئ�ات الذي ینبغي عملھ في الموقف. قد ت

معین���ة م���ن الن���اس أو الجماع���ات العرقی���ة. ال ی���تم تص���حیح األفك���ار 
  یصبح االنسان ُمخلًصا. الخاطئة تلقائیًا عندما

ة ألن�ھ إذا أخط�أ الش�خص ئ�األفكار الخاطئة تتسبب في أفع�ال خاط   
 .بشأن ما یجب علیھ فعلھ، فسوف یفعل الشيء الخطأ

الشخص لعدة أسباب. ربما لم یتعلم صراع في  ضعفقد یتسبب ال   
یض��بط س��لوكھ لیس��اعده ف��ي  كیفی��ة تطبی��ق المب��ادئ الكتابی��ة. ربم��ا ل��م

أن یبق�ي  ه. ربما لیس لدیھ العادات الیومیة التي تساعدمقاومة دوافعھ
 .في الروحالسلوك . ربما ال یفھم أھمیة اقویً 

ننا ال نع�رف في الحكم على اآلخرین، ألمتسرعین یجب أال نكون    
خاطئ�ة غالبً�ا بس�بب  دائًما متى یخطئون عن عمد. یفعل الناس أشیاءً 

 .قلة المعرفة والنضج الروحي

؟ ھ�ل حد من قب�لأھل عمرك فكرت في أن تجربتك لم یُجرب بھا    
 ةكامل� ةتساءلت یوًما ما إذا كان من الممكن حقًا أن تع�یش ف�ي نص�ر

 ضالتعوی بھا مزید من على الخطیة؟ لقد وعد هللا بتمكین النعمة التي
 لتجربة.عفنا في الض
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لَ��ْم تُِص��ْبُكْم تَْجِربَ��ةٌ إِالَّ بََش��ِریَّةٌ. َولِك��نَّ هللاَ أَِم��یٌن، الَّ��ِذي الَ یَ��َدُعُكْم "   
بُوَن فَْوَق َما تَْس�تَِطیعُوَن، بَ�ْل َس�یَْجعَُل َم�َع التَّْجِربَ�ةِ  أَْیًض�ا اْلَمْنفَ�ذَ،  تَُجرَّ

 ).۱۳:۱۰كورنثوس  ۱( "تَْحتَِملُواِلتَْستَِطیعُوا أَْن 

 ما ھي بعض األشیاء التي نعرفھا من ھذه اآلیة؟

 :تخبرنا ھذه اآلیة بعدة أشیاء مھمة

 ص��راعاتك بس��بب إنس��انیتنا. ھ��ذا یعن��ي أن لتجرب��ةأتي ات��) ۱( أوالً:
 . لیست فریدة بالنسبة لك

 ) هللا یعرف حدودنا. إن�ھ یفھ�م م�دى ق�درتنا عل�ى۲خبرنا أن (ت ثانیاً:
یع�رف  هللا عرف حقًا مقدار م�ا یمكنن�ا تحمل�ھ، لك�نن نحن ال .التحمل

 .ذلك

 التي تأتي إلینا. یریدنا أن نع�یش ف�يالتجارب هللا من  دّ حِ ) یَ ۳( ثالثًا:
 .ممكن في كل وقت اآلیة النصر. وفقا لھذه غلبة

ن�ھ یجع�ل إر. اص�تنما نحتاجھ لتحقی�ق اال لنا كل ) یوفر هللا٤( رابعا:
ن�ھ إ. ةالنص�ر حی�اةلن�ا أن نع�یش  ری�د" هللا ی(المنف�ذ) طریق للھروب"

 حیاة منتصرة.یعطي نعمة ل

 الروح احلياة يف

اآلی��ات ف��ي  والتأم��ل ۸إل��ى رومی��ة التوج��ھ یج��ب عل��ى الط��الب    
 ا االصحاح.المستخدمة في ھذ

وص�فًا رائعً��ا أھ�ل رومی�ة  إل�ىالرس��الة  الث�امن م�نص�حاح یق�دم األ   
لعمل الروح في حیاة المؤمن. یخبرنا الكت�اب المق�دس أنن�ا ال نع�رف 

 فینا.حتى كیف نصلي كما یجب، لكن الروح القدس یصلي 
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إذا كن�ا ال دینون�ة . ةحی�اة النص�ر حی�ایخبرن�ا كی�ف ن ص�حاحألھذا ا   
الذي یتوقع�ھ  البر). یمكننا تحقیق ۱الجسد (آیة ب ولیسالروح نسلك ب

 )٤تعمل فینا (آیة  القدس هللا منا، ألن قوة الروح

 س��یطرت ش��ریرةالطبیع��ة ال تإرض��اء هللا إذا كان�� للش��خص ال یمك��ن   
م�وت" ف�ي ال"وھ�ي ( هللابدینونة  )۱(آیة  تسبب إدانتھ) و۸(آیة  یھعل

 )۱۳آیة 

آیة (هللا روح  إرشادو قوةشریرة باللألفعال  وحًداوضع نھایة یمكننا 
۱۳-۱٤( 

 على اخلطية ةالنصرحتمية 

) ھل من الض�روري ۱مثل: ( األسئلة في بعض األحیان یتم طرح   
) ماذا یحدث لعالق�ة ۲على الخطیة؟ ( ةفي نصر حیاأن ی للمؤمنحقًا 

ن�ال  شخصأن ) ھل من الممكن ۳؟ (للتجربةالمؤمن با� إذا استسلم 
 خالصھ؟یفقد  الخالص(آمن)

یسقط من الخالص إذا ك�ان  نسانالكنیسة األولى أن االكان إجماع    
م�ن  وب كنائس�ھم. حذر القساوسة األوائل شعبإرادتھ متمرًدا ضد هللا

ألن الكت���اب  .باإلیم���ان ةالمنتص���ر حی���اةض���رورة االس���تمرار ف���ي ال
 .المقدس یحتوي على العدید من ھذه التحذیرات

لت��ي ی��درك أن��ھ ، یت��وب ع��ن الخطای��ا اجدی��دتعن��دما ین��ال الخ��اطئ ال   
ف�ي  حی�األن�ھ ی تغیی�رات أخ�رى یحت�اج إل�ى القی�ام بھ�ا ھن�اكارتكبھا. 

أو كلم�ات ال تس�لیة عالقة مع هللا. قد تك�ون ھ�ذه أفع�ال أو ع�ادات أو 
"فَإِْذ لَنَا ھِذِه اْلَمَواِعیُد أَیَُّھا األَِحبَّ�اُء  المقدس،ترضي هللا. یقول الكتاب 
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ِلیَن اْلقََداَسةَ فِي َخْوِف  وحِ، ُمَكّمِ ْر ذََواتِنَا ِمْن ُكّلِ َدنَِس اْلَجَسِد َوالرُّ ِلنَُطّھِ
  ۲۷٤"ِهللا.

ی�راه اآلن خط�أ؟ أم�راً ماذا لو قرر المؤمن أنھ غیر مس�تعد لتغیی�ر    
بع��د أن أص��بح خطای��ا الت��ي ت��اب عنھ��ا م��اذا ل��و ق��رر الع��ودة إل��ى ال

 ؟ُمخلص

في بعض األحی�ان یق�ول الن�اس أش�یاء مث�ل ھ�ذا: "إذا كان�ت الحی�اة    
ً ، فلن تضیع لألبداألبدیة حقًا  بالنعمة ولیس بأي خلصنا ". "إذا إطالقا

شيء فعلناه، فمن المؤكد أننا ال نستطیع أن نفق�د خالص�نا ب�أي ش�يء 
حتى عندما كان في البلد البعید  ابنا زالنفعلھ. "كان االبن الضال ال ی

مجانی�ة، كعطی�ة ض�د وال�ده." ألن هللا ق�د أعط�ى الخ�الص  هفي تمرد
  .فلن یأخذھا أبًدا

الع��ودة إل��ى  م��ن البش��رھ��ذا الن��وع م��ن التفكی��ر س��ّھل عل��ى آالف    
 خالص�ھمف�ي ام�ان و، معتق�دین أنھ�م التجدید (الخالص)الخطیة بعد 

صار على الخطیة. من المھم أن نفھم االنت عن مضمون بغض النظر
 .المؤمنضمان ما یعلمھ الكتاب المقدس عن 

 احلياة يف املسيح

. إن��ھ واالغص��انللكرم��ة التش��بیھ الش��ھیر  ۱۰-۲: ۱٥ف��ي یوحن��ا    
 .یجیب على بعض األسئلة المھمة

 ."اَي تَثْبُتُ�وَن فِ�ي َمَحبَّتِ�يالمسیح؟ "إِْن َحِفْظتُْم َوَصایَ نثبت في كیف    
لمس��یح أن الش��خص توق��ف ع��ن یعن��ي ع��دم الثب��ات ف��ي ا). ۱۰(آی��ة 

 . ما یحدث بعد ذلك؟� طاعتھ

                                                           
 .۱:۷ كورنثوس ۲  ۲۷٤
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إِْن َك���اَن أََح���ٌد الَ یَثْبُ���ُت فِ���يَّ یُْط���َرُح َخاِرًج���ا َكاْلغُْص���ِن، فَیَِج���فُّ "   
). إذا توق���ف ٦ آی���ة( ".َویَْجَمعُونَ���ھُ َویَْطَرُحونَ���ھُ فِ���ي النَّ���اِر، فَیَْحتَ���ِرقُ 

ھ��و و ف��ي المس��یحالثب��ات توق��ف ع��ن  ع��ة فبالت��اليالطاالش��خص ع��ن 
 . لتامالرفض اُحرقت بالتي األغصان  یوضح التشبیھمرفوض. 

اُثْبُتُوا فِيَّ َوأَنَا فِیُكْم. َكَما أَنَّ اْلغُْصَن الَ یَْقِدُر أَْن یَأْتَِي بِثََمٍر ِم�ْن ذَاتِ�ِھ    
.إِْن لَْم یَثْبُْت فِي اْلَكْرَمِة، َك�ذِلَك أَْن�تُْم   ).٤ آی�ة( أَْیًض�ا إِْن لَ�ْم تَثْبُتُ�وا فِ�يَّ

 ).۲ (آیة ُكلُّ ُغْصٍن فِيَّ الَ یَأْتِي بِثََمٍر یَْنِزُعھُ 

 والت�ي ثم�اربتي أالمسیح عن طریق الطاعة، فل�ن ن�نثبت في إذا لم    
نعم�ة هللا. إذا ك��ان تنق�اد ب والت�ي والبرك��ةالتغیی�ر  حی�اة حی�اعن�ي أن نت

الحی�اة الت�ي  مص�در ت�دفقفإنھ یفصل نفس�ھ ع�ن  الشخص یعصى هللا
ؤتي ال�ذي ال یُ�االنس�ان بنعم�ة هللا. الحی�اة یوفرھا هللا ولم یعد بإمكان�ھ 

 .مرفوض فھو ثماربال

ع�ن ن نمتلكھ بعیداً أ ال یمكن لكن المجانیة،لنعمة عطیة االخالص    
 .معطىلشخص الباعالقتنا 

أن یعم�ل یلي لوھو حقًا كتابھ، فیمكن لویلي فسالي كتابًا  تإذا أعط   
. إنھا ترید منھ أن یقرأه، لك�ن حت�ى ل�و ل�م یفع�ل ذلك الكتاببما یرید 

. ق�د یترك�ھ تح�ت المط�ر أو یمزق�ھ أو إع�ادة الكت�ابفإنھا ال تس�تطیع 
یس���تخدمھ لقت���ل الحش���رات. ال تس���تطیع 

 . حی��ازةل��ھ س��الي إعادت��ھ ألنھ��ا أعطت��ھ
ل���ى ویل���ي للكت���اب ال تعتم���د ع (ملكی���ة)

 اً عالقت��ھ بس��الي. حت��ى إذا أص��بح ع��دو
 ملكھ. لسالي، فال یزال الكتاب

الكرم���ة أن الخ���الص  تش���بیھیُظھ���ر    
التي یمكن للش�خص  عطیةیختلف عن ال

الكرمة التي الرب یسوع  شبھیُ . معطىاالحتفاظ بھا دون عالقة مع ال
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ال یخبرن��ا الخ��الص ع��ن طری��ق العالق��ة. نمتل��ك  ۲۷٥.تعطین��ا الحی��اة
أي مك��ان أنن��ا س��نحافظ عل��ى الخ��الص  بكامل��ھ ف��يالكت��اب المق��دس 

عن��دما ننفص��ل ع��ن  ع��ن الخ��الصننفص��ل نفعل��ھ.  عم��ابغ��ض النظ��ر 
 ۲۷٦.. نحافظ على ھذه العالقة الخالصیة بطاعة هللالرب یسوع

المص��باح الكھرب��ائي ف��ي أن یك��ون  ل��ذلك یمك��ن التوض��یح الح��دیث   
رب�اء تت�دفق فی�ھ. ال یمك�ن قوة الكھ طالما یضئالمصباح  والكھرباء.

. وبالمث�ل ت�ھإذ تم فصلھ ع�ن مص�در طاقستمرار مضیئًا للمصباح اال
تدفق حیاتھ فینا. نح�ن تلدینا حیاة أبدیة من خالل عالقتنا مع المسیح. 

 .ال نحتفظ بتلك الحیاة إذا انفصلنا عنھ

 كتابيةالتحذيرات ال

(اس�م  س�مالاأن یمح�و توجد طریقة یمك�ن  یقول بعض الناس أنھ ال   
الحیاة بعد كتابتھ ھناك. ولكن ھناك طریق�ة واح�دة سفر من  االنسان)

 َوإِْن َك�اَن أََح�ٌد یَْح�ِذُف ِم�ْن أَْق�َواِل ِكتَ�اِب ھ�ِذهِ  "االس�ملمحو على األقل 
ةِ، یَْحِذُف هللاُ نَِصیبَھُ ِمْن ِسْفِر اْلَحیَاةِ، َوِمَن اْلَمِدینَِة اْلُمقَدََّسِة، َوِمنَ   النُّبُوَّ

 ۲۷۷.اْلَمْكتُوِب فِي ھذَا اْلِكتَابِ 

س�فر  بحذف ج�زء م�ن لمدانین فعالً ا بشریوجد عدد قلیل جًدا من ال   
 س�فر اس�م م�ننھ من المحتمل محو أأي حال فاألمر ھنا  ىعل. الرؤیا
 .الحیاة

م�رة  (تح�رر) یحذرنا الكتاب المقدس من أن الشخص الذي خل�ص   
واحدة یمكن أن یفقد الخالص م�ن خ�الل ھزیمت�ھ ف�ي نھای�ة المط�اف 
بالخطیة. "َمْن یَْغِلُب فَذِلَك َس�یَْلبَُس ثِیَابً�ا بِیًض�ا، َولَ�ْن أَْمُح�َو اْس�َمھُ ِم�ْن 

                                                           
 .٦:۱٥ یوحنا ۲۷٥
 .۱۰:۱٥ یوحنا ۲۷٦

 .۱۹:۲۲ رؤیا  ۲۷۷
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س�فر الرؤی�ا ى الكثیر من الوعود للكن�ائس ف�ي تُعطَ  ۲۷۸ ".ِسْفِر اْلَحیَاةِ 
) ولك��ن ك��ل ۱۱:۲ظ��رناإل��ى الخ��الص نفس��ھ ( اویش��یر الكثی��ر منھ��
، ُمخلص�ین. لقد كان ھؤالء أشخاًصا غلبة المؤمن الوعود تعتمد على
 .الخطیة علیھم تإذا تغلب فقدلكن خالصھم سیُ 

 تس�الونیكيم�ؤمني  ىل�ع في وقت من األوقات بولسالرسول قلق    
. لئال یتحولوا عن ایمانھم

ق��ال إن��ھ إذا ح��دث ذل��ك، 
ك���رازتھم  ف���ي تعب���ھف���إن 

ھذا یدل  ۲۷۹.یذھب باطالً 
عل����ى أن����ھ م����ن الممك����ن 
للم����ؤمن أن یس����قط م����ن 

تماًم����ا بحی�����ث  خالص����ھ
األص���لي خالص���ھ یك��ون 

 .ال قیمة لھ
: ۲ بط�رس ۲نجد ف�ي    
أن ھن��������������������اك  ۱۸-۲۱

 ایخ����دعوكذب����ة معلم����ین 
بع��ض الم��ؤمنین ال��ذین " 
َھَربُ�����وا ِم�����ْن نََجاَس������اِت 

��ِص یَُس��وَع اْلَمِس��یحِ  ّبِ َواْلُمَخلِّ ن و. ھ��ؤالء المؤمن��"اْلعَ��الَِم، بَِمْعِرفَ��ِة ال��رَّ
عِرفُ�وا َطِری�َق اْلبِ�ّرِ " لك�نھم ترك�وه. یق�ول ھ�ذا ال�نص إن�ھ "ن والسابق

 أس�لوبالع�ودة إل�ى عن كان من األفضل لھم أال یعرفوا الطریق أبداً 
أنھ من الممكن أن یفقد الش�خص خالص�ھ  یوضحشریر. ھذا الحیاة ال

خالص�ھ،  النسانأن یفقد اكان من المستحیل بالعودة إلى الخطیة. إذا 
الخ��الص قب��ل ف��ي حالت��ھ عم��ا ك��ان علی��ھ أس��وأ  االنس��ان فل��ن یك��ون
 (االیمان).

                                                           
 .٥:۳ رؤیا ۲۷۸
 .٥:۳ تسالونیكي ۱  ۲۷۹

من یؤمن أنھ ممكن أن یسقط من "
اإلیمان ویخشى السقوط، یجد الراحة 
التي یحتاجھا، كما أنھ ال یعذب نفسھ 

بقلق الذھن. ألنھ یكفي إلعطائھ الراحة 
واستبعاد القلق عندما یعلم أنھ لن 

یسقط من اإلیمان بسبب قوة الشیطان 
أو الخطیة أو العالم أو ضعف الجسد، 
ما لم یستسلم طوًعا للتجربة ویتجاھل 

 ."عیشة الخالص بطریقة ضمیریّة

بمقاالت  المختص – یمس أرمینیوسچ(
 )عن ضمان الخالص معینة
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 وأوالد ۲۸۰لش����یطانل أوالد یمك����ن تغیی����ر البن����وة. كن����ا ذات ی����وم   
نا هللا. فقد االب�ن الض�ال الكن تلك البنوة تتغیر عندما تبن ،۲۸۱لغضبل

عن�دما ع�اد أش�ار إلی�ھ . عن والده بعیداً  كانعندما البنوة ممیزات كل 
 ۲۸۲.اكان میتً والده بأنھ 

 لك�ن ل�یس ع�ن طری�ق إس�ناد باألم�ان،یرید هللا أن یشعر المؤمنون    
خط�ر ل مشاعرھم إلى تأكید زائف یجعلھم یعرضون أنفسھم (توجیھ)

 نا. إن�ھ ال یع�دب�ھ هللا محقیقي. یجب أال نعد الم�ؤمنین بش�يء ل�م یع�دھ
م�ن فق�دان خالص�نا بغ�ض النظ�ر عم�ا نفعل�ھ. إن�ھ یع�د  أم�انبأننا في 

بإرش��ادنا وتمكینن��ا م��ن الع��یش ف��ي انتص��ار عل��ى الخطی��ة. ھ��ذا ھ��و 
 .الكافي لنا لكي نتحرر من الخوف (الیقین)التأكید

بعض األحیان شكوك ح�ول خالص�ھم. ق�د یكون لدى المؤمنین في    
في أنھم ما زالوا  ونشكی، لكن خلصوا مرةیكونون متأكدین من أنھم 

ع�ن  ناش�كف�ي ال یتركن�ا الكت�اب المق�دس  .مع هللاخالصیھ في عالقة 
 ثق��ة م���ن أن یك��ون الم���ؤمن عل��ى مش��یئة هللا م. إناھ��ذا الس��ؤال الھ���

یِن" وال  ۲۸۳خالص��ھ لدرج��ة أن��ھ سیحص��ل عل��ى " ثِقَ��ةٌ فِ��ي یَ��ْوِم ال��ّدِ
 .هللا أم التمحیص یتساءل عما إذا كان سیجتاز 

عندما یكون لدى المؤمن شكوك، یجب علی�ھ أال یتجاھلھ�ا ببس�اطة    
أن  للمؤمنین ذات مرة. من المناسبخالصھ  ألنھ متأكد من أنھ قد تم

بُ��وا أَْنفَُس��یجَ " الش��خص أن��ھ  رفإذا ع�� ۲۸٤فِ��ي اِإلیَم��اِن؟" ھ��م ، َھ��لْ ھمّرِ
ثاب��ت ف��ي م��ن خ��الل اتب��اع الخط��وات الكتابی��ة للخ��الص وأن��ھ خل��ص 

تأك�د م�ن أن  فھ�و، بطاع�ة ل�ھف�ي عالق�ة الس�لوك المسیح ع�ن طری�ق 
 .لدیھ حیاة روحیة

                                                           
 .٤٤:۸ یوحنا ۲۸۰
 .۲:۲ أفسس ۲۸۱
 .۳۲:۱٥ لوقا ۲۸۲
 .۱۷:٤ یوحنا ۱ ۲۸۳
 .٥:۱۳ كورنثوس ۲ ۲۸٤
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فراد من الفصل لشرح المعلوم�ات الت�ي ف�ي المربع�ات أیتم اختیار    
 التالیة:

 قلأ: توقعات هجتنبجيب خطأ 

بس����بب أم����رین:  بش����رلل لةعل����ى الخطی����ة مس����تحی غلب����ةب����دو الت   
والفساد الم�وروث. یج�ب أن نت�ذكر أن هللا ال ی�دیننا  (الضعف)العجز

روح�ھ حت�ى ب ق�وة بشریة. یعط�ي هللا (محدودیات) بسبب وجود قیود
ن���ا عج���ز ن��تمكن م���ن تحقی���ق إرادت���ھ. ل���یس م��ن الخطی���ة أن یك���ون ل

 جز(الضعف).بسبب الع الشخصیخطئ  ال یجب أنلكن و (ضعف)

، لك��ن هللا ی��وفر نعم��ة خ��الصیس��تمر ت��أثیر الفس��اد الم��وروث بع��د ال
الفس��اد الم��وروث، ب اللتطھی��ر. نح��ن ال نتحم��ل المس��ؤولیة ألنن��ا ول��دن

. لذا فال ینبغي أن یؤدي العجز أو الفساد ستمر بھلكن من الخطأ أن ن
 االنتصار. حیاةفي نا الرجاء الموروث إلى فقدان

موت��ھ ب ش��بھم��ن خ��الل اإلیم��ان بالمس��یح، نح��ن متح��دون مع��ھ. نت   
 ج�دة الحی�اةلخطی�ة والقیام�ة ف�ي ع�ن اھ�ذا یعن�ي لن�ا الم�وت . وقیامتھ

. ھ�و فین�ا ونح�ن فی�ھ. الحی�اة المس�یحیة لیس�ت فق�ط أنن�ا )حیاة جدی�دة(
ا حیاھ��نب��ذل قص��ارى جھ��دنا. الحی��اة المس��یحیة یو نح��اول اتب��اع مثال��ھ

عل�ى األرض ع�اش بداخلنا. لقد انتص�ر عل�ى الخطی�ة عن�دما المسیح 
 .   وما زال یعیش فینا منتصراً 

 ؟ملاذا يهم

ط��ول ش��ارع ب رص��یفجل��س ام��رأة فقی��رة ترت��دي الخ��رق عل��ى ت   
مدینة عظیمة شعرھا متشابك ومراوغ بسبب الق�ذارة. بش�رتھا ق�ذرة ب

 منھ�ا عل�ى مقرب�ةووقاتمة. تجلس في یأس. فجأة ھناك ض�جة كبی�رة 
الن�بالء. األمی�ر وس�یم وق�وي ولطی�ف!  بموكب�ھ م�ع المملكة میركان أ



۱٦۲ 
 

عربتھ في المكان ال�ذي تجل�س فی�ھ الم�رأة الق�ذرة، ین�ادي  تبینما مر
 "األمیر سائقھ "توقف

الم��رأة الت��ي  ھ��ذهعن��دما تتوق��ف العرب��ة، یق��ول األمی��ر لخدام��ھ: "   
 !"منھا تجلس على الرصیف ھي المرأة التي أرید الزواج

اآلن یتغیر المشھد. نحن ننظ�ر إل�ى القص�ر ف�ي ی�وم الزف�اف. م�اذا    
نرى؟ امرأة قذرة ما زالت ترتدي خرقھا بشعر متس�خ وق�ذر. حولھ�ا 
ھناك سیدات في انتظارھا یحملن ثوب الزفاف والصابون والعطور، 
لكن العروس لیست مھتمة بإعداد نفسھا لیوم زفافھ�ا. تتس�اءل إح�دى 

االستعداد لحفل الزف�اف؟ "تجی�ب ترغبي في أال  "،، "سیدتيتالسیدا
 األمیربھا عندما رآني  ظھرتالعروس" ھذه ھي الطریقة التي 

 ذا یك�ون ش�كليالزواج مني، لذلك أعتقد أن األمر ال یھ�م م�ا وأراد   
من ھذا الموقف. ألن األمی�ر یحبھ�ا فھ�و ال یری�دھا أن  سنُصدم .اآلن

فعلیھ�ا أن تب�دو  جذاب�ة ھ�ي غی�رو تبقى في حالتھا. ألن األمی�ر أحبھ�ا
 .أفضل بالنسبة لھ

، لك�ن ھ�ذا ال یعن�ي أن الخطی�ة لیس�ت خط�اةهللا یحبنا عندما نك�ون    
 تش��بھیری��د تغیی��ر حالتن��ا. ألن��ھ یحبن��ا، یج��ب أن ن ،مھم��ة. ألن��ھ یحبن��ا

  تسر هللا. التى الصورة والشخصیةب

 (الغلبة) ةنصراليف  عيشالعملية لل توجيهاتال

عل�م ال�بعض العالم بالخراف�ات. یُ في كل ط الحق المسیحي التخایتم    
 ختب�اراتواال على الخطیة من خالل الصالة المتكررةبأن االنتصار 

 ھ���ذه االرواح األرواح الش��ریرة (ال���ذین یُعتق��د أن انتھ���ارالعاطفی��ة و
 ووض��عوارت��داء س��حر مع��ین  تع��ذیب ال��نفسمعین��ة) و خطای��اس��بب 

بزی�ت خ�اص.  دأو دھ�ن الجس� لرموز روحیة في جمیع أنحاء المنز
 ."من خالل "السحر الروحي !" غلبة في نظرھمال يھ هھذ
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ة بش�كل مبس��ط للغای��ة. ی��عل�ى الخط ةالنص��ر ب��أن عل��م ال�بعضكم�ا یُ    
 الخ���الص واالم���تالء ب���الروح س���وف ت���دمراختب���ارات ن إیقول���ون 
الخطی�ة بش�كل دائ�م. فش�لوا ف�ي التأكی�د عل�ى الحاج�ة س�لطان  (یبطل)

 دائم.ال سھروال (التھذیب)لروحي واالنضباط إلى النمو ا

عل�ى الع�الم  ةثابت� ةیجب على أولئك الذین یفشلون في تحقیق نصر   
 :والخطیة أن یطرحوا على أنفسھم األسئلة التالیة

 حی��اتي القدیم��ةع��ن  تھ��ل م�� ا ول��دت م��رة أخ��رى؟ھ��ل أن��ا حقً�� )۱(
 -؟ ھل لدّي حیاة جدی�دة ف�ي المس�یح تھا؟ ھل تبت وترك(العتیقة)

 ۲هللا ( م���ورجدی���دة أل وش���ھیةجدی���دة  ورغب���ات مواق���ف جدی���دة
الروح ب��الس��ید المس��یح ف��ي قلب��ي س��كن )؟ ھ��ل ۱۷:٥ كورنث��وس

الق���دس؟ ھ����ل أح���اول فق����ط م����ن خ���الل ق����وة اإلرادة اإلنس����انیة 
كن ف�ي اأم أنن�ي أعتم�د عل�ى ق�وة هللا الس� .على الخطیةنتصار الا

 )؟۲۰: ۲داخلي (غالطیة 
خب��أت  " المزم��وریعل��ن م��رنم كلم��ة هللا ف��ي قلب��ي؟  ب��ئھ��ل أخ )۲(

). یجب علینا ۱۱: ۱۱۹أخطئ إلیك" (مز  لكیالكالمك في قلبي 
یتغ�ذى ح�دیث ال�والدة عل�ى حلی�ب كم�ا أن نتغذى عل�ى كلم�ة هللا 

 ).۲: ۲ االولي والدتھ (بطرس
َك�ذِلَك أَْن��تُْم " �؟ حیً�االخطی��ة و نھ�ل أحس�ب نفس�ي میتً��ا حقً�ا ع� )۳(

ِسبُوا أَْنفَُسُكْم أَْمَواتًا َعِن اْلَخِطیَِّة، َولِكْن أَْحیَاًء ِِ� بِاْلَمِسیحِ أَْیًضا احْ 
 ). ۱۱: ٦یَُسوَع َربِّنَا " (رومیة 

أعل�ن الرس�ول یوحن�ا أن  ؟غلب�ةعتمد على هللا لتحقی�ق المھل أنا  )٤(
الشخص المولود ف�ي عائل�ة هللا " یَْغِل�ُب اْلعَ�الََم. َوھ�ِذِه ِھ�َي اْلغَلَبَ�ةُ 

). قال الرسول ب�ولس ٤: ٥یوحنا  ۱الَّتِي تَْغِلُب اْلعَالََم: إِیَمانُنَا " (
یس�وع ألن�ھ م�ن  ال�رب ص�لیب االفي أي شيء تھ ضع ثقیإنھ لن 

ل�ي  ھاعل�ى ج�ذب وتھاق في العالمتي خالل الصلیب تفقد األشیاء ال
���ا ِم���ْن ِجَھتِ���ي، فََحاَش���ا ِل���ي أَْن أَْفتَِخ���َر إِالَّ " والس���یطرة عل���ي َوأَمَّ

بَِصِلیِب َربِّنَ�ا یَُس�وَع اْلَمِس�یحِ، الَّ�ِذي بِ�ِھ قَ�ْد ُص�ِلَب اْلعَ�الَُم ِل�ي َوأَنَ�ا 
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حی�اة  حی�ا). سیكون من المستحیل لن�ا أن ن۱٤:٦(غالطیة "ِلْلعَالَمِ 
 ).یسوع الرب(البر إذا نسینا مصدر كل  ة ثابتةصرتنم

 عل�ىللخطی�ة ع�دم الس�ماح باإلیمان والرب یسوع لبس أھل أنا  )٥(
المس�یحیة، ف�إن س�یاحتنا  ف�ي مكانتن�ابغض النظ�ر ع�ن  ؟االطالق

ً  والغلب��ة راص��تناال . یج��ب أن أتبن��ى ب��وعي موق��ف لیس��ت تلقائی��ا
 ؛۱٤:۱۳ة وأن أتب���ع مثال���ھ (رومی���ة ی���الخط تج���اهیس���وع ال���رب 
 )۲٤: ٤أفسس 

في س�احة معرك�ة الحی�اة، یص�اب  هللا الروحي؟ألبس سالح ھل  )٦(
 ألنھموذلك ببساطة العدید من المؤمنین بالسھام الناریة للشیطان 

 )۱۱: ٦أصبحوا غیر مھتمین بدفاعاتھم الروحیة (أفسس 
بغ��ض النظ��ر ع��ن  انض��باط ال��ذات؟(أت��درب عل��ي)  ھ��ل أم��ارس )۷(

ھن��اك دائًم��ا حاج��ة إل��ى انض��باط ، س��تكون إیمانن��ا م��دى نض��وج
 االنض���باطت ال���ذات. ھ���ل أق���وم بت���دریب جس���دي ووض���عھ تح���

الممنوحة لي م�ن  الطبیعیةالرغبات ؟ یجب السیطرة على وقمعھ
 نوخ�دمیأو النوم أو الج�نس) بحی�ث  (مثل الرغبة في الطعام هللا

لیس���ت الجس���دیة  ان���إن رغبات المول���ودة ح���دیثًا.أھ���داف ال���نفس 
د یج�ب ع�دم الس�ماح للجس��و د مش�وه بالخطی��ةألن الجس� متوازن�ة

ب��ولس  الرس��ول خ��دم ال��روح. ق��الن یأ. علی��ھ وال��تحكمبالس��یطرة 
أَْقَمُع َجَسِدي َوأَْستَْعبُِدهُ، َحتَّ�ى بَْع�َد َم�ا َك�َرْزُت ِلآلَخ�ِریَن الَ أَِص�یُر 

). ھ�ذا االنض�باط ۲۷-۲٥: ۹كورنث�وس  ۱( أَنَا نَْفِسي َمْرفُوًضا.
 ؤمنضروري لكل م

ف��ي الن��ور" ھ��و  س��لوك"ال ف��ي الطاع��ة؟ وأحی��ا أن��ا أع��یشھ��ل  )۸(
ألن ھن�اك العدی�د . )۷: ۱ یوحن�ا ۱( لن�ا الرسول یوحن�ا تحریض

 ف�ي طری�ق الس�ماءواألماكن الخطرة  عثرةمن الفخاخ وأحجار ال
) ۱۰٥: ۱۱۹(مزم�ور  على ضوء كلمة هللا لكأن نسعلینا دائماً 

 طاع��ةحم��ل ال). ت۲٦:۱٤ ال��روح الق��دس (یوحن��ا وف��ي حض��ور
ف�ي الظ�الم إل�ى  الس�لوك ی�ؤدي .ال�ذي یطھرن�االمسیح دم بالوعد 

 االتعثر والسقوط والموت في نھایة المطاف ألولئك الذین رفضو
 الرجوع.
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 ." معًا مرتین على األقلقانون اإلیمانقرأ الفصل "یجب أن یُ    

 قانون اإلميان

 (الغلب�ة) ةنص�رالف�ي یحی�ا ك�ل م�ؤمن أن  عل�ى وواج�بنھ امتیاز إ   
الم��ؤمن ال��ذي  ت��ھ م��ع المس��یح.عالق عل��ى الخطی��ة. للم��ؤمن حی��اة م��ن

ی��رفض إرادة هللا ویع��ود إل��ى الخطی��ة یكس��ر العالق��ة الخالص��یة الت��ي 
على غلبة قویة حتى یتمكن المؤمن من المتربطھ با�. یوفر هللا نعمة 

 تجارب.كل ال

قب�ل  یجب أن یُخص�ص لك�ل طال�ب أح�د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه.   
جلسة الفصل التالي، یجب علیھ قراءة المقطع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا 

 .یقولھ حول موضوع ھذا الدرس

 للمهام التحريرية مقاطع

-۱٤:۳ رؤی����ا ؛۳۹-۲۳: ۱۰عب����رانیین  ؛۱۱-۱: ۱ بط����رس ۲(    
 ).۲۳-۱۸: ۱۳ى مت ؛۲۷-۲۱: ۱یعقوب  ؛۲۲

 الدورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
یج��ب عل��ى ك��ل طال��ب أن یق��وم بت��دریس درس أو ج��زء م��ن درس 
لألش��خاص غی��ر الموج��ودین ف��ي الفص��ل. یج��ب عل��ى الط��الب تق��دیم 
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 قضايا اخلالص

 أسئلة للدراسة

 ؟ولياأل یوحنا لرسالةما ھو الموضوع الرئیسي  .۱
 یوحنا األولى؟رسالة  تؤكدھاالمؤمن التي سمات ما ھي  .۲
ى ولاألكورنثوس  رسالةاألشیاء األربعة التي نعرفھا من  ھي ما .۳

 ؟۱۰:۱۳
 المسیح؟في  لثباتكیف یستمر المؤمن في ا .٤
 لخالص؟ا الستمرار ضروريال األمر ما ھو .٥

 

 

 

 

 

 

 



 العاشر الدرس

 القدس الروح

 الدرس أهداف

 عل��ى ق��ادًرا ویك��ون الطال��ب یفھ��م أن یج��ب ال��درس، ھ��ذا نھای��ة ف��ي
 :شرح

  .شخص ھو القدس الروح أن) تبین(تُظھر التي الخصائص .۱
 .وألوھیتھ القدس الروح لشخص الكتابي الدلیل .۲
  أساسیة تعالیم ھي وألوھیتھ القدس الروح شخص لماذا .۳
 القدس للروح والمعاصر التاریخي النشاط .٤
  القدس بالروح المؤمن لعالقة العملیة الجوانب .٥
   القدس للروح المسیحي اإلیمان قانون .٦

 مواھ�ب حول المبادئ بعض تطبیق ھو للطالب العملیة األھداف أحد
 .الروح

 القدس الروح

 مطبوعة احملاضرة ةادم

 ھذا من األھداف استخدم السابق، الدرس على االختبار إجراء بعد   
 .أدناه القراءة مقطع إلى انتقل ثم. المراجعة أسئلة لطرح الدرس

 روح ع�ن المقط�ع ھذا بھ یخبرنا ما ناقش. معًا ۱۳۹ مزمور قرأن   
 .هللا
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 ون��اقش الس��ؤال اط��رح  ت��رى عن��دما. مع��ا الم��واد دراس��ة اآلن   
 الكت�اب مرج�ع عن البحث الطالب من اطلب ترى عندما الجواب
 .اآلیة وقراءة المقدس

. اشخًص� ول�یس ت�أثیر أو ق�وة الق�دس الروح أن الناس بعض یعتقد   
 ال��روح: "القبی��ل ھ��ذا م��ن ش��یئًا یھ��وه ش��ھود یق��ول المث��ال س��بیل عل��ى

ً  لیس القدس  ق�وة ھ�و القدس فالروح. الثالوث من جزًءا ولیس شخصا
 ح�د إلى تشبیھھا ویمكن....  إرادتھ لتحقیق یستخدمھا التي الفعالة هللا
  ۲۸٥ء"بالكھربا ما

           القدس؟ الروح عن یھوه شھود مفھوم في الخطأ ما ؟

 ألنھ�م. اشخصً  لیس) تأثیر( قوة القدس الروح أن یھوه شھود یرى   
 ص�حیحة عالق�ة عل�ى یكونوا أن یمكنھم فال � كتابیًا فھًما یملكون ال

 .معھ

 ال�روح ع�ن ش�يء ك�ل فھ�م عل�ى ق�ادرین نك�ون أن نتوقع أال یجب   
 تس�معھا ال�ریح مث�ل الق�دس ال�روح عم�ل نإ یسوع الرب قال. القدس
یحُ “.  ت�ذھب أی�ن إل�ى وال ت�أتي ی�نأ من تعلم ال ولكن  َحْی�ثُ  تَُھ�بُّ  اَل�ّرِ

 أَْی��نَ  إِلَ��ى َوالَ  تَ��أْتِي أَْی��نَ  ِم��نْ  تَْعلَ��مُ  الَ  لِكنَّ��كَ  َص��ْوتََھا، َوتَْس��َمعُ  تََش��اُء،
 ع��ن نعرفھ��ا أن یمك��ن الت��ي األش��یاء بع��ض ھن��اك ولك��ن ۲۸٦".تَ��ْذَھبُ 
 .هللا مع لعالقتنا مھمة وھي الروح

 القدس الروح بین للتفاعل وصف أكبر یعطینا الذي الكتابي الجزء   
 ن��رى ھن��اك. الرس��ل أعم��ال س��فر ھ��و المق��دس الكت��اب ف��ي والكنیس��ة

 أكرم�وا) ۱( القدس للروح بدایتھا في الكنیسة استجابة لكیفیة نموذًجا
 لحض��ور م��دركین ك��انوا  )۲(۲۸۷ألوھیت��ھ ف��ي ۲۸۸ ال��روح الق��دس

                                                           
 بالثالوث؟ تؤمن أن یجب ھل ۲۸٥
 .۸:۳ یوحنا  ۲۸٦
      .٤-۳:٥ الرسل أعمال ۲۸۷
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 مس����ئولیتھم أدرك����وا  )۳(۲۸۸ونش����اطھ وإرش����اده الق����دس ال����روح
 ۲۸۹القدس الروح مع التجاوب على واعتمادھم

 یجب القدس، الروح مع العالقة من النوع ھذا مثل لدینا یكون لكي   
 الت��ي المب��ادئ ع��ن البح��ث یمكنن��ا ث��م. هللا وأن��ھ ش��خص أن��ھ ن��درك أن

 .بھ عالقتنا توجھ

 شخص هو القدس الروح

. ش�خص ولكن�ھ یس�وع ال�رب مث�ل م�ادي جس�د الق�دس للروح لیس   
 العق��ل تش��مل الشخص��یة والت��ي س��مات ك��ل لدی��ھ الحقیق��ي الش��خص
 المواھ�ب ی�وزع إرادة؟ لدی�ھ الق�دس ال�روح ھل. والعواطف واإلرادة
 إن�ھ عق�ل؟ لدی�ھ القدس الروح ھل ۲۹۰".یشاء كما" للمؤمنین الروحیة

 مش�اعر؟ لدی�ھ الق�دس ال�روح ھ�ل ۲۹۱ویعرفھ�ا" هللا أعماق... یبحث"
 ۲۹۲".القدس الروح تُحزنوا ال" لنا قیل

 لدی��ھ یك��ون فحینئ��ذ الق��دس، ال��روح یح��زن أن الممك��ن م��ن ك��ان إذا   
 أن��ھ نعل��م وعواط��ف، وإرادة عق��ل لدی��ھ الق��دس ال��روح ألن. عواط��ف
 .شخص

 شخص؟ ھو القدس الروح أن نعرف أن لنا بالنسبة المھم من لماذا ؟

 ف�ال ش�خص، ول�یس) ت�أثیر( ق�وة ك�ان القدس الروح أن اعتقدنا إذا   
 الروح أن یعتقدون الناس بعض أن یبدو. معھ عالقة إقامة من نتمكن
 یح�اولون ق�وة مج�رد أن�ھ أو مش�اعرھم یثی�ر ش�يء مج�رد ھ�و القدس

                                                           
    .۲۸:۱٥ الرسل أعمال ۲۸۸
 .۲٤:٤،۳۱ الرسل أعمال ۲۸۹
 .۱۱:۱۲ كورنثوس ۱ ۲۹۰
 .۱۰:۲ كورنثوس ۱ ۲۹۱
 .۳۰:٤ أفسس ۲۹۲
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. اآلخ�رین م�ع عالق�ات إقام�ة عل�ى الق�درة لدی�ھ الش�خص .استخدامھا
 بحس�ب. معن�ا عالق�ات إقام�ة عل�ى ق�ادر ال�روح ،۱: ۲ فیلب�ي بحسب

 بصفتھ. معنا التواصل القدس للروح یمكن ۱٤:۱۳ الثانیة كورنثوس
 ال�روح یك�ون أن فیج�ب ش�ركة، ول�ھ التواص�ل عل�ى الق�ادر الشخص

 .شخًصا القدس

 انظ���ر الق���دس، ال���روح شخص���یة ع���ن الكتابی���ة األدل���ة م���ن لمزی���د   
 الكت��ابي ال��دلیل" بعن��وان ال��درس ھ��ذا نھای��ة ف��ي المعلوم��ات مجموع��ة
 ."القدس الروح لشخص

 اهللا هو القدس الروح

 الوج��ود وُكلّ��ي والش��اھد المعرف��ة كل��ي هللا ھ��و الق��دس ال��روح إن   
 أن قب��ل وس��فیرة؟ حنانی��ا قص��ة تت��ذكر ھ��ل. مك��ان ك��ل ف��ي الحاض��ر

 عل�ى بالكذب قلبك الشیطان مأل لماذا" بطرس، أخبره حنانیا، یموت
 م�ن. ۲۹۳" هللا عل�ي ب�ل نس�انإ عل�ى تك�ذب لم أنت...  القدس؟ الروح

 نفس�ھ ھ�و الق�دس ال�روح عل�ى الك�ذب أن ن�رى أن یمكنن�ا الح�دث ھذا
 .هللا ھو القدس الروح فإن هللا لذلك على الكذب

: ۲األول��ي  ف��ي كورنث��وس ن��رى. ش��يء ك��ل یع��رف الق��دس ال��روح   
 أوح�ي لق�د. النھ�ائي عق�ل ل�ھ. هللا ع�ن ش�يء ك�ل یع�رف أنھ ۱۰-۱۱

 ك��ل تتطل��ب والت��ي األنبی��اء فیھ��ا بم��ا الق��دیم، للعھ��د المقدس��ة بالكت��ب
 ال�ذي ،۲۹٥هللا م�ن ب�ھ ُم�وحى المق�دس الكت�اب أن لن�ا قی�ل ۲۹٤المعرفة
. مك�ان ك�ل ف�ي موج�ود الق�دس ال�روح .هللا بأن�ھ القدس الروح یُعرف

 ش���خص ألي یمك���ن مك���ان یوج���د ال أن���ھ یخبرن���ا ۷: ۱۳۹ مزم���ور
 ألن م�ؤمن، ك�ل م�ع حاضر إنھ. هللا روح وجھ من ھربًا إلیھ الذھاب

                                                           
 .٤-۳:٥ الرسل أعمال ۲۹۳
  .۲۱:۱ بطرس ۲ ۲۹٤

 .۱۹:۳الثانیة  تیموثاوس  ۲۹٥
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 ال فھ��و المس��یح روح الش��خص یمتل��ك ل��م إن یق��ول المق��دس الكت��اب
 .القدس الروح ھو المسیح روح أن السیاق یظھر. للمسیح ینتمي

 غی�ر ل�یس. الق�دس ال�روح عل�ى التجدیف عن ۱۰:۱۲ لوقا أخبرنا   
 ۲۹٦.أزلي القدس حالرو .علیھ نُجّدِف الذي وحده هللا

 ۲۹۷.فیھا یسكن القدس الروح ألن هللا ھیكل أجسادنا إن

 الق������وة ك������ل الق������دس لل������روح   
 یفع����ل بأن����ھ یوص����ف. والس����لطان

 إنھ. هللا إال عملھا یستطیع ال أشیاء
 وب����ر خطی����ة عل����ى الع����الم یبك����ت

 علی��ھ ذل��ك یفع��ل لك��ي ۲۹۸.ودینون��ة
 ش����خص ك����ل لض����میر الوص����ول

 عق��ولھم إقن��اع عل��ى ق��ادًرا ویك��ون
 یك���ون أن���ھ كم���ا. الحق���ائق ب���بعض

 الق�وة تخی�ل الصعب من ۲۹۹.ةباطنی قوة مؤمن كل إعطاء على قادًرا
 ال ب�ذلك، القی�ام عل�ى قادًرا لیكون لھ ضروریة ستكون التي والحكمة

 المحب��ة ھ��و ال��روح ثم��ر. مختل��ف ش��خص ك��ل أن إل��ى ب��النظر س��یما
  ۳۰۰.ذلك من وأكثر والسالم والفرح

 أي حی���اة ف���ي ذل���ك تن���تج أن یمك���ن اإللھی���ة الق���وة س���وى ش���يء ال   
 .العالم في مكان اي في مؤمن لكل وخاصة شخص

 األقن�وم نفس�ھ، هللا ھ�و الق�دس ال�روح أن الكتابی�ة األدلة من نعرف   
 .اإللھي الثالوث في الثالث

                                                           
 .۱٤:۹ عبرانین ۲۹٦
 .۱٦:۳ كورنثوس ۱ ۲۹۷
 .۸:۱٦ یوحنا ۲۹۸
 .۱٦:۳ أفسس ۲۹۹
 .۲۲:٥ غالطیة ۳۰۰
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 القدس؟ الروح بألوھیة نؤمن أن لنا المھم من لماذا  ؟

 إعطائ�ھ م�ن ن�تمكن حتى القدس الروح بألوھیة نؤمن أن المھم من   
 ف��ي نفش��ل ان خطی��ر أم��ر س��یكون. یس��تحقھ ال��ذي واالحت��رام ك��راماإل

 نشك الواقع في. هللا بأنھ االعتراف عدم بسبب القدس للروح السجود
 إل���ى یجذب���ھ ال���ذي ذاك ألوھی���ة ینك���ر عن���دما ش���خص خ���الص ف���ي

 .الخالص

ز
ُّ
 واالبن اآلب عن القدس الروح متي

 أنھ�م یعن�ي ال واالب�ن اآلب ع�ن متمی�ز القدس الروح بأن القول إن   
 أق��انیم یس��كن. البش��ر ل��دي یُفھ��م ال��ذي المعن��ى ب��نفس متمی��زون أف��راد

 بدرجة متمیزون لكنھم ذاتھ، الواحد هللا وھم البعض بعضھم الثالوث
 وإلقام�ة البعض بعضھم حب وإلى البعض بعضھم مع للتحدث كافیة

 .ومعنا البعض بعضھم مع حقیقیة شخصیة عالقات

 المث�ال س�بیل عل�ى. الث�الوث أقانیم بین الفارق المقدس الكتاب یُعلِّم   
 أش��ار ،۱٦-۱٤ یوحن�ا إنجی�ل ص�حاحاتأ خ��الل م�ن اوتك�رارً  م�رارا
 سیرش���د المع���ین ھ���ذا.    سیرس���لھ ال���ذي المع���ین إل���ى یس���وع ال���رب

 ىإل�� وعودت��ھ یس��وع األرض ال��رب مغ��ادرة بع��د ویعلمھ��م التالمی��ذ
 نفس�ھ، الش�خص ھم�ا الق�دس وال�روح یسوع الرب كان إذا ۳۰۱اآلب
. معن�ى آخ�ر كمعین القدس الروح إلى یسوع الرب إلشارة یكون فلن
 .عنھ متمیز آخر شخص إلى یشیر أنھ المؤكد من

 ل��ن الق��دس ال��روح نإ ۱٥-۱۳: ۱٦ یوحن��ا ف��ي یس��وع ال��رب ق��ال   
 المس�یح اس�تقبلھا التي المسیح أمور عن سیعلن بل نفسھ، عن یتحدث

 ال��روح ش��خص نف��س ھم��ا واآلب یس��وع ال��رب ك��ان إذا. اآلب م��ن
 .معنى ھذا الرب لتصریح یكون فلن القدس

                                                           
 .۱٥-۱۳، ۷:۱٦ ؛۲٦:۱٥ ؛۲٦، ۱۷-۱٦:۱٤ یوحنا ۳۰۱
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 ۳۰۲.یسوع الرب معمودیة قصة تأمل   
 اآلب وص�وت االب�ن تمت معمودیة ھنا
" الحبی�ب ابن�ي ھ�و ھذا" قال السماء من

 یسوع الرب على استقر القدس والروح
ً  ح��دث ھ��ذا ك��ل. كحمام��ة  ذات ف��ي مع��ا

 مش�تركون الثالثة الثالوث أقانیم. الوقت
 ومتمی�����زون نفس�����ھ الوق�����ت ف�����ي ھن�����ا

 .البعض بعضھم عن بوضوح

ً  الق�دس ال�روح كان  اآلب م�ع ح�ب ش�ركة عالق�ة ف�ي متمی�زاً  شخص�ا
 أن هللا یری�دنا. العالق�ة تل�ك ف�ي لنش�ترك هللا خلقن�ا. زلاأل منذ واالبن
 م�ع بالعالق�ة الث�الوث ف�ي أقن�وم ك�ل یتمت�ع كم�ا ۳۰۳مع�ھ بعالقة نتمتع

 ۳۰٤االزل منذ األخرى األقانیم

 الروح القدس نشط

 موج�وًدا ك�ان. الخلیقة زمن منذ العالم في نشًطا القدس الروح كان   
 ال�ذین لألف�راد خاص�ة ق�درات أعط�ى ۳۰٥األرض خلق عند ومشارًكا

 الس�تمرار س�عوا الذین لألنبیاء رسائل أعطي ۳۰٦.ةخاص لمھام دعوا
  ۳۰۷.هللا مع سلیمة بعالقة البشر

 قل��وب ف��ي یعم��ل ك��ان ۳۰۸.المق��دس بالكت��اب الق��دس ال��روح أوح��ي   
 ق�دَّم ۳۰۹.الق�دیم العھ�د زم�ن ف�ي هللا تج�اه لتح�ویلھم محاول�ة في الناس

                                                           
 .۱۱-۱۰:۱ رقسم  ۳۰۲
     .٤:۱ یوحنا ۱ ۳۰۳
 .۲۳-۲۲:۱۷ یوحنا ۳۰٤
 .۳:۱تكوین ۳۰٥
 .۳۱-۳۰:۳٥ جخرو ؛۱٥-۱٤:۱٥ ةقضا ؛۱۰-۹:۳ قضاة ۳۰٦
 .۱:٦۱ إشعیاء ۳۰۷
 .۲۱:۱ بطرس ۲ ۳۰۸
 .٥۱:۷ الرسل أعمال ۳۰۹
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 من هللا حب على قادًرا الشعب یجعل الذي النعمة عمل القدس الروح
 ۳۱۰قلبھ كل

 وأعطان�ا خلقن�ا ال�ذي الروح ھو. الحیاة بروح القدس الروح یُْدَعي   
 اإلنس�ان الحی�اة وس�یعود ك�ل فس�تتوقف الع�الم من انسحب وإذا الحیاة

 ۳۱۱. التراب إلى

 یوحن�ا ق�ال. الق�دس ال�روح أعمال من جدیًدا زمنًا الجدید العھد قدم   
 ال�رب ق�اد ۳۱۲.القدس بالروح الناس سیعمد یسوع الرب إن المعمدان

 ال�روح معمودی�ة وھ�و" اآلب وع�د" أسماه شيء لتوقع تالمیذه یسوع
 ظھ��ور م��ن ال��رغم عل��ى ۳۱۳ .الخمس��ین ی��وم ف��ي ح��دثت ال��ذي الق��دس
 إن الحقً��ا ق��ال بط��رس أن إال الح��دث ھ��ذا ف��ي الظ��واھر م��ن العدی��د
  ۳۱٤. تطھرت قلوبھم أن ھو حدث الذي الرئیسي الشيء

 معھ���م س���یكون الق���دس ال���روح ب���أن التالمی���ذ یس���وع ال���رب َوَع���د   
رھم باألمور  ۳۱٥.الحق إلي ویرشدھم لھم َعلَّمھا التي لیُذّكِ

 تش�یر ۳۱٦.آخ�ر معزیً�ا س�یكون الق�دس ال�روح نإ یسوع الرب قال   
 إلی�ھ اإلش�ارة یمكنن�ا. ویعینن�ا ویش�جعنا معن�ا ش�خص إل�ى الكلم�ة ھذه
رنا یس�وع ال�رب یُمث�ل الق�دس ال�روح.  النائب بأنھ  .۳۱۷بكلمات�ھ ویُ�ذّكِ

حیث یقال إن الرب یسوع ھ�و  نفس الكلمات فى رسالة یوحنا األولى
 لآلب.نائب (ممثل) 

 القدس؟ الروح بھا یقوم التي األمور بعض ھي ما ؟
                                                           

 .٦:۳۰ تثنیة ۳۱۰
 .۱٤:۳٤ بأیو ؛٤:۳۳بأیو ؛۲:۸ رومیة ۳۱۱
 .۱۱:۳ ىمت ۳۱۲
 .۸-٥، ٤:۱ الرسل أعمال ۳۱۳
 .۹-۸:۱٥ الرسل اعمال ۳۱٤
 .۱۳:۱٦؛ ۲٦:۱٤ یوحنا ۳۱٥
 .۷:۱٦ ؛۲٦:۱٥ ؛۱٦:۱٤ یوحنا ۳۱٦
 .۱:۲ یوحنا۱ ۳۱۷
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 فیم�ا لك�ن كامل�ة، بص�فة الع�الم في القدس الروح عمل شرح یمكن ال
 .أنشطتھ ببعض قائمة یلي

 عل��ى المس��تحیل م��ن س��یكون وإال( ۳۱۸الخطی��ة ىعل�� یبك��ت ھ��و )۱(
 ).والغفران التوبة إلى حاجتھ یدرك أن الشخص

د   )۲(  ۳۱۹.الخطیة في میتًا كان الذي للشخص الحیاة ویعطي یُجّدِ
ً  المؤمن یعطي )۳( ً  یقینا  ۳۲۰.مخلص بأنھ شخصیا
 ۳۲۱.القدس الروح لدیھ یخلُص شخص كل( مؤمن كل في یحیا )٤(
 ۳۲۲.هللا لحق فھًما یعطي )٥(
 ھ��ذه ق��رارات) یق��ود( ویرش��د معین��ة خاص��ة لخدم��ة البش��ر ی��دعو )٦(

 ۳۲۳.الخدمة
 ۳۲٤.مقدًسا لیجعلھ قلبھ ویُطھر المؤمن یُقدس )۷(
 ۳۲٥.الخطیة على النصرة في للحیاة قوة یمنح )۸(
 ۳۲٦.المؤمن حیاة في الروح ثمر یمنح )۹(
 ۳۲۷.للخدمة الروح مواھب یمنح )۱۰(
 ۳۲۸.للخدمة القوة من خاصة مسحة یمنح )۱۱(
 ۳۲۹.هللا إرادة بحسب الصالة في المؤمن یُعین )۱۲(
 ۳۳۰.بالكنیسة والشركة الوحدة یُقیم )۱۳(

                                                           
 .٥:۱ يتسالونیك ۱؛ ٤:۲ كورنثوس ۱؛ ۸:۱٦ یوحنا  ۳۱۸
 .٥:۳ ا، یوحن۲۹:٤ ة، غالطی۳۹-۳۸:۷ ا، یوحن۲:۱ ، أفسس٥:۳ تیطس  ۳۱۹
 .۱٦:۸ رومیة ۳۲۰
 .۹:۸ ةرومی ؛۱۹:٦ سكورنثو ۱، ٤:۲ الرسل اعمال ۳۲۱
 .۱۷-۱٤:٤ كورنثوس ۲؛ ۱۷:٦ أفسس ؛۱۰-۹:۲ كورنثوس ۱ ۳۲۲
 .۱۰-٦: ۱٦؛ ۲۸: ۱٥؛ ٤-۲:۱۳ الرسل أعمال ۳۲۳
 .۲۸:٥ تسالونیكي ۱ ؛۹-۸:۱٥ الرسل أعمال ؛۲:۱ بطرس ۱ ۳۲٤
 .۱٦:٥ غالطیة ،۱۳ ،٥، ۱:۸ رومیة ۳۲٥
 .۲۳-۲۲:٥ غالطیة ۳۲٦
 .۸-٦:۱۲ رومیة ؛۳۰-۲۸، ۱۰-٤:۱۲ كورنثوس ۱ ۳۲۷
 .۱۲:۲ بطرس ۱ ؛٥:۳ غالطیة ؛۹:۱۳ ؛۸:۱ الرسل أعمال ۳۲۸
 .۱۸:٦ أفسس ؛۲۷-۲٦:۸ رومیة ۳۲۹
 .۱۳:۱۲ كورنثوس ۱ ؛۳:٤ ؛۲:۲ أفسس ۳۳۰
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 ف�ي الموج�ودة المعلوم�ات لش�رح الفص�ل م�ن عض�و اختیار یمكن   
 .أدناه المربع

 املؤمن مع عالقة يف القدس الروح

 فم�ن. الق�دس ال�روح مع عالقة في فأنت هللا مع عالقة في كنت إذا   
 ۳۳۱اآلخرین دون الثالوث من فقط واحد أقنوم معرفة المستحیل

 قب��ل الق��دس ب��الروح الخ��اص التعل��یم یفھ��م أن اإلنس��ان عل��ى ل��یس   
 أخب�رھم ولك�ن الروح الق�دس عن الكثیر التالمیذ یعرف لم. الخالص

 ۳۳۲. بالفعل معھم كان وأنھ الروح عرفوا أنھم یسوع الرب

 ب�ھ االرتب�اط عل�ى تعینن�ا القدس الروح عن الصحیح التعلیم معرفة   
 .حیاتنا في المزید یفعل أن لھ ویتیح الصحیحة بالطریقة

 معھ التحدث یمكننا. معھ عالقة بإقامة لنا تسمح أقنوم بأنھ معرفتنا   
 لك�ن مس�موع بص�وت ع�ادة إلین�ا یتح�دث ال إن�ھ. إلینا یتحدث وسوف

 نفع�ل أن حقً�ا نرید كنا إذا. هللا وحب هللا إرادة نفھم تجعلنا طرقًا لدیھ
 ط�وال ب�ھ نش�عر ال أنن�ا م�ع الق�دس ال�روح یرش�دنا فس�وف هللا مشیئة
 .الوقت

 مجرد كان لو كما) نسلك( نتصرف ال أننا تعني أقنوم بأنھ معرفتنا   
 ول�یس وماھیت�ھ ھ�و فیمن نفكر هللا نعبد عندما. شعور أو) تأثیر( قوة

) (ذھ�ن بذكاء نتحدث نصلي، عندما. طائش بشعور االستمتاع مجرد
 واألشیاء الكلمات استخدام من بدالً  لنا، یظھر قد ما نفھم أن محاولین
 .األخرى الدیانات من البشر یفعل تأثیریة مثلما سحریة بطریقة

                                                           
 .٤٤:٦ یوحنا ؛۱۸:۲أفسس ۳۳۱
 .۱۷:۱٤ یوحنا ۳۳۲
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. ب��االحترام للعب��ادة می��ل تمنحن��ا هللا ھ��و الق��دس ال��روح أن معرفتن��ا   
 یحبن��ا ال��ذي هللا أن��ھ نت��ذكر أن علین��ا بقیادت��ھ، ونح��س نص��لي بینم��ا

 المطلق�ة الس�لطة ص�احب أیًض�ا إن�ھ مس�تقبلنا، ویعرف تماًما ویعرفنا
 .نطیعھ أن یجب والذي

 في نحیا أننا المقدس الكتاب یقول. الوقت طوال معنا القدس الروح   
 ف��ي كن��ا ل��و كم��ا نحی��ا أن یج��ب ۳۳۳.ب��الروح نس��لك أن ویج��ب ال��روح

 ل�یس إن�ھ. الكنیس�ة ف�ي محضره فقط إلى نأتي أننا نعتقد وال محضرة
 نحی�ا أن یج�ب أنن�ا في السبب ھو وھذا داخلنا في یعیش فقط بل معنا
 ۳۳٤ومقدسة نقیة حیاة

 وطھ�ارة الخطی�ة عل�ى ةالنصر منحنا وھي أولویتھ نتذكر أن یجب   
 ل�ھ نس�مح ل�م إذا أخ�رى أشیاء أجل من نصلي أن ینبغي ال. ۳۳٥قلوبنا

 ویجعل�ك قلب�ك لیُطھ�ر بإیم�ان ص�لِ . األول�ى األولوی�ة وتحقیق بإنجاز
 ۳۳٦بالتمام مقدًسا

  یفھمنا إنھ. الحیاة صراعات في الداخلیة القوة القدس الروح یعطینا   
 .بالضبط إلیھ نحتاج ما یمنحنا أن ویمكنھ ظروفنا ویفھم

لكلمت���ھ  الق��وة وم��نح إلرش��ادنا الخدم���ة ف��ي علی��ھ نعتم��د أن یج��ب   
 ق��درة ألي یمك��ن ال. اآلخ��رین قل��وب ف��ي الروحی��ة النت��ائج ولتحقی��ق

 ۳۳۷.القدس الروح عمل محل تحل أن بشریة

 تس�تمر أن تنسى أال یجب بالروح، بالفعل امتألت قد كنت لو حتى   
 ف�ي" ب�الروح امتلئ�وا" األم�ر صیغة إن. مملوًءا تبقیك معھ عالقة في

                                                           
 .۲٥:٥ غالطیة ۳۳۳
 .۱۹:٦ كورنثوس ۱ ۳۳٤
 .۹-۸:۱٥ الرسل أعمال ؛۱٦:٥ غالطیة ؛۱۳:۸ رومیة ۳۳٥
 .۲۳:٥ تسالونیكي ۱ ۳۳٦
 .۱٦:۳ أفسس ۳۳۷
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 أن إل�ى بحاجة نحن" ۳۳۸رمستم عمل یعني فعل ھو الیوناني النص
 .بھ عالقتنا خالل من یحدث وھذا باستمرار، نمتلئ

 .األقل على مرتین معًا" االیمان قانون" الفصل یقرأ أن یجب   

 االميان قانون

 اآلب م�ع تاًم�ا الث�الوث، إلًھ�ا ف�ي الثال�ث االقن�وم ھ�و الق�دس الروح   
 الغلب�ة یم�نح م�ؤمن، كل في ویحیا الخطیة ویجدد على یبكت. واالبن
 ال���ذي للكنیس���ة، المتح���دة الحی���اة إن���ھ. القل���ب وتطھی���ر الخطی���ة عل���ى

 .للخدمة الروحیة والمواھب الروح بثمر یباركھا

 قب��ل. أدن��اه الم��ذكورة المق��اطع أح��د طال��ب لك��ل یُخص��ص أن یج��ب   
 ماذا حول فقرة وكتابة المقطع قراءة علیھ یجب التالي، الفصل جلسة
 .الدرس ھذا موضوع عن تقول

 التحريرية للمهام مقاطع

-۱: ۸ رومی��ة ؛۱٦-۹: ۲ كورنث��وس ۱ ؛۸-٤: ۱ الرس��ل أعم�ال(   
 ).۲٦-۲۲: ٥ غالطیة ؛۱۳-۱: ۱۲ كورنثوس ۱ ؛۱٤

 الدورة، ھذه خالل مرات سبع األقل على بأنھ الطالب تذكیر یجب   
 درس م��ن ج��زء أو درس بت��دریس یق��وم أن طال��ب ك��ل عل��ى یج��ب

 تق��دیم الط��الب عل��ى یج��ب. الفص��ل ف��ي الموج��ودین غی��ر لألش��خاص
 .للمھمة بالتدریس فیھا یقومون مرة كل في الفصل قائد إلى تقریر

 ش���عر إذا تغطیتھ���ا ویمك���ن اختیاری���ة أدن���اه المعلوم���ات مجموع���ة   
 .النقطة لھذه الكتابیة األدلة من مزید إلى بالحاجة الفصل

                                                           
 .۱۸:٥ أفسس ۳۳۸
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 القدس الروح لشخص الكتابي الدليل

 واالب���ن اآلب باس��م نعم���د أن لن��ا قی���ل ،۱۹: ۲۸ مت��ي إنجی���ل ف��ي   
 كورنثوس ۲. بالسلطة یتمتعون الثالثة أن یعني مما القدس، والروح

 ف�ي. ال�ذكي التواصل تعني التي القدس، الروح شركة تذكر ۱٤: ۱۳
 ف��ي ف�یھم ی�تكلم الق�دس ال�روح ب�أن المؤمن�ون وع�د ،۱۱: ۱۳ م�رقس
 الق���دس ال���روح یس���مى ،۲٦ ،۱۷:۱٤ یوحن���ا ف���ي. االض���طھاد أثن���اء
 ال�رب وع�د ،۱۱- ۷: ۱٦ یوحن�ا ف�ي. وی�ذكر یعل�م ال�ذي الحق بروح
 ودینون��ة وب��ر خطی��ة عل��ى الع��الم س��یبكت الق��دس ال��روح ب��أن یس��وع
 ال�روح إن یق�ول ۱٥-۱۳: ۱٦ یوحن�ا. الذكي التواصل یتطلب والذي
 بحسب كورنثوس. المسیح أمور عن نفسھ ولكن عن یتكلم لن القدس
. الروحی�ة المواھ�ب تُم�نح كی�ف الق�دس الروح یختار ۱۱:۱۲ االولي
 اآلب عن�د فین�ا یش�فع). ۱٦: ۸ رومیة( هللا أوالد بأننا ألرواحنا یشھد
 ۳۰:٤ أفس�س بحسب). ۲۷-۲٦: ۸ رومیة( هللا مشیئة یفھم ذھن ولھ

 ول���ھ علی���ھ ردودن���ا یفھ���م أن���ھ یعن���ي مم���ا. یح���زن نأ لل���روح یمك���ن
 (أعم�ال التواص�ل یفھ�م أن�ھ یعن�ي مم�ا علی�ھ، الك�ذب یمك�ن. عواطف
 إتباعھ��ا الن��اس إرادة عل��ى ول��ھ ،ویرش��د یتح��دث إن��ھ). ۳: ٥ الرس��ل

 التبش���یریة رحالتھ���م ف���ي الرس��ل وج���ھ). ٤-۲: ۱۳ الرس���ل أعم��ال(
 ).٦: ۱٦ الرسل لأعما( ما مكانٍ  إلى الذھاب بعدم أحیانا وأخبرھم

 إن�ھ ویقول�ون الث�الوث ف�ي القدس الروح شخص الناس بعض ینكر   
 م�ن ذل�ك وم�ع. الجاذبی�ة أو الكھرب�اء مث�ل اشخصً  ولیس) تأثیر( قوة

 كم�ا اشخًص� ولیس) تأثیر( المقدس قوة الكتاب یٌوصف ان المستحیل
 عل�ى نك�ذب أن یمك�ن وال الكھرب�اء تتحدث ال. القدس الروح وصف

 .هللا مشیئة یفھم ال ذھن (التأثیر) دون القوة. الجاذبیة

 ع�ن فق�ط تتح�دث تجس�ید ھي المقدسة الكتب نإ الناس بعض یقول   
 ذل�ك وم�ع. حقً�ا ذلك یعنیھ ال شخًصا كان لو كما شخصي غیر شيء

 االش�خاص، عل�ى تتطبق بعبارات الروح عن المقدس الكتاب یتحدث
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 بع�ض تتحدث. ما شخص تجاه یفعلوا كما الروح مع البشر وتجاوب
 ھ�و كم�ا كم�ادة، مجازی�ة بطریق�ة القدس الروح عن هللا بكلمة یاتاآل

 الرس�ل أعم�ال" (ال�روح انس�كاب" المقدس الكتاب یقول عندما الحال
 المق��دس الكت��اب ألن مجازی��ة، الص��ورة ھ��ذه اعتب��ار یج��ب). ۱۷: ۲

 .كشخص الروح عن یتحدث

 للقراءة توصيات

Murray, Andrew. Andrew Murray on the Holy 
Spirit.New Kesington, PA: Whitaker House, 1998.  

Carter, Charles. The Person and Ministry of the 
Holy Spirit: A Wesleyan Perspective. Grand Rapids: 
Baker Book House, 1974. 

 القدس الروح

 للدراسة أسئلة

 لل�روح األول�ى الكنیس�ة الستجابة) سمات( خصائص ثالث اذكر .۱
  .القدس

 ھ��و الق��دس ال��روح أن تظھ��ر الت��ي الشخص��یة الس��مات ھ��ي م��ا .۲
 شخص؟

 معزیًا؟ كلمة تعني ماذا .۳
 .۱۳ أصل من ۹من  قائمة أسرد الروح؟ أنشطة بعض ھي ما .٤
 أوًال؟ نتوقعھا أن یجب التي القدس الروح أولویة ھي ما .٥



 احلادي عشر لدرسا

 ؤمنقداسة امل

 أهداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح:

 .ؤمنقداسة هللا كأساس لقداسة الم )۱(
 أھمیة القداسة للعبادة والعالقة مع هللا. )۲(
 حیاة المؤمن. عليتأثیر الفساد الموروث  )۳(
 .حیاة القداسةجلب المؤمن إلى اإلجراء الذي ی )٤(
 التقدیس. اختباراتن عكتاب المقدس من الأمثلة  )٥(
 .التقدیس الشامل تعریف )٦(
 .القدس معمودیة الروحعن مفھوم الكتاب المقدس  )۷(
 .ؤمنقداسة المب قانون اإلیمان الخاص )۸(

أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یكون لدى الطالب إیمان ب�أن 
 .ضرنعمة هللا ستجعلھ مقدًسا في العالم الحا
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 ؤمنقداسة امل

 اضرة مطبوعةاحمل ةماد

بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف م�ن ھ�ذا    
 قراءة أدناه.الالدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل إلى المقطع 

معً��ا. م��اذا یخبرن��ا ھ��ذا المقط��ع ع��ن  ٤۰-۳۳: ۱۱۹ق��رأ المزم��ور ن   
 بھا هللا المؤمن؟ یجددالطریقة التي 

ً ا    اطرح الس�ؤال ون�اقش  ؟عالمة . عندما ترىآلن دراسة المواد معا
اطلب من الطالب البحث عن مرجع   عالمة الجواب. عندما ترى

 الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.

 ع�النكان الغ�رض األول م�ن اال نفسھ،عن  باإلعالنعندما بدأ هللا    
لق��د وص��ف هللا نفس��ھ ف��ي المق��ام األول بأن��ھ  م��ن ھ��و هللا. ھ��و إظھ��ار

م�رة  ٦۰۰أكثر م�ن  تظھر) kadosh. الكلمة العبریة للقداسة (قدوس
غالبًا ما یشیر إشعیاء إلى هللا على  المثال،العھد القدیم. على سبیل  في

 أنھ "قدوس إسرائیل".

 والسجود قداسة اهللا كانت موضوع العبادة

بَّ إِلَھنَ�ا،  اْلعَِظ�یَم َواْلَمُھ�وَب، قُ�دُّوٌس ُھ�َو."یَْحَمدُوَن اْسَمَك     َعلُّ�وا ال�رَّ
 ۳۳۹ ."َواْسُجدُوا ِعْندَ َمْوِطِئ قَدََمْیِھ قُدُّوسٌ 

قداسة هللا ھي أساس مطلبھ لإلنسان. ألن�ھ ق�دوس فھ�و ی�دعو عب�اده    
بُّ إِلُھُك���ْم فَتَتَقَدَُّس���وأن یكون���وا قدیس���ین ألن���ھ یق���ول: " َن إِنِّ���ي أَنَ���ا ال���رَّ

یِسیَن، ألَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ   ۳٤۰."َوتَُكونُوَن قِدِّ

                                                           
 .۹۹،٥: ۳مزمور ۳۳۹
 .۸:۲۱ ؛۲٦:۲۰ ؛۲:۱۹ ؛٤٥-٤٤:۱۱ الویین ۳٤۰



۱۸۳ 
 

وطل��ب  ینیكاذب��ة الت��ي لل��وثنك��ان إل��ھ إس��رائیل مختلفً��ا ع��ن اآللھ��ة ال   
 نوًعا مختلفًا من العبادة.

ّبِ؟ َوَمْن یَقُ�وُم فِ�ي َمْوِض�عِ قُْدِس�ِھ؟ اَلطَّ�اِھُر "    َمْن یَْصعَدُ إِلَى َجبَِل الرَّ
َوالنَِّق��يُّ اْلقَْل��ِب، الَّ��ِذي لَ��ْم یَْحِم��ْل نَْفَس��ھُ إِلَ��ى اْلبَاِط��ِل، َوالَ َحلَ��َف اْلیَ��دَْیِن، 

 ۳٤۱."َكِذبًا

یقبل�ھ هللا؟" عل�ى م�ا یب�دو، ال ی�تم  ال�ذي عاب�دالسؤال ھنا ھو: "من ال   
 �. عابدینقبول الجمیع ك

القداسة التي یتوقعھا الرب لیست مجرد احتفالی�ة أو تظاھری�ة. إنھ�ا    
بَ�ْل  "قداسة حقیقیة. یتكرر معیار القداسة لعابدي هللا في العھ�د الجدی�د:

یِس�یَن فِ�ي ُك�ّلِ ِس�یَرةٍ.    نَِظیَر اْلقُدُّوِس الَِّذي دََع�اُكْم، ُكونُ�وا أَْن�تُْم أَْیًض�ا قِدِّ
یِسیَن ألَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ «نَّھُ َمْكتُوٌب: ألَ  كلمة" س�یرة " ھن�ا  ۳٤۲»ُكونُوا قِدِّ

تشیر إلى السلوك والتصرفات وكل نمط الحی�اة. ال یطل�ب هللا فق�ط أن 
یكون الساجدون لھ مقدسین عند سجودھم أو أن یطلق علیھم مقدس�ین 
بینما ھم غیر ذلك. إن�ھ یتوق�ع أن یع�یش عب�اده م�ن الس�اجدین ل�ھ حی�اة 

 مقدسة.

المس��یح.  ذبیح��ة ببس��ب كن��ا خط��اةوهللا قبلن��ا عن��دما  بالنعم��ة ناص��خلُ    
. الخطی��ة ھ��ي ف��ي الخطی��ة ةخط��الكنن��ا ال نبق��ى كأش��رار وخط��اه یقبلن��ا 

 .ء هللانرید إرضا هللا ونحنضد  تعديال

 بالعبادة؟قداسة الما ھي بعض األسباب التي تربط   ؟

 

 
                                                           

 .٤-۳:۲٤ مزمور ۳٤۱
 .۱٦-۱٥:۱ بطرس۱ ۳٤۲
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 ه.ء) نحب هللا ونرید إرضا۱القداسة مرتبطة بالعبادة ألننا (

 هللا ماھی�ة العب�ادة حقً�ا. نح�ن ال نعب�دمطلب هللا ال یفاجئن�ا إذا فھمن�ا    
 نعبده ألنھ یباركنا فقط. فقط والبسبب الخوف 

. تعتب��ر عب��ادة هللا أن��ھ رائ��ع وأروع م��ا ف��ي الوج��ودهللا تعن��ي عب��ادة    
 طبیعتھ.سمات . العبادة ھي أن نقدر عشقًا وحبًا لھ كما ھو

 نح�ب)( طبیع�ة هللا بش�كل أساس�ي، ل�ذلك إذا كن�ا نعش�قالقداسة ھي    
حت�ى ل�و رأیناھ�ا ف�ي  والنجاس�ةطبیعة هللا حقً�ا، فس�وف نك�ره الخطی�ة 

 أنفسنا.

 ) نحب هللا ونرید أن نكون مثلھ.۲رتبط القداسة بالعبادة ألننا (ت 

عندما نواجھ هللا ألول مرة، فإن الخطیة ھي العقبة أمام عالقتنا بھ.    
لھذا السبب ال یمكن أن تبدأ 

 بنتُ����ان ل����م عالقتن����ا ب����ا� 
 .خطایانا رتُغفو

ف���ي نف���س الوق���ت نتغی���ر    
 مص���الحةال���ذي ی���تم فی���ھ ال

هللا. نصبح خلیقة بیننا وبین 
م��ن  نتح��ررروحی��ا.  جدی��دة

ق���وة الخطی���ة ونرغ���ب ف���ي 
إرض���اء هللا. تب���دأ القداس���ة 

 .د خالصھعن للمؤمن المسیحیة

عل��ى الف��ور إل��ى حی��اة  ق��ودیعلمن��ا الكت��اب المق��دس أن الخ��الص ی   
 دف. الھ�۳٤۳بِالتَّعَقُِّل َواْلبِ�ّرِ َوالتَّْق�َوى فِ�ي اْلعَ�الَِم اْلَحاِض�رِ  نَِعیشالقداسة 

                                                           
 .۱۲-۱۱:۲ تیطس ۳٤۳
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أن ، حت�ى ن�تمكن م�ن اس�نیقدترنا م�ن الخطی�ة ویمن الخالص ھو تحر
 ۳٤٤في عالقة مع هللا. نعیش

بینما نعیش في عالق�ة م�ع هللا، نس�تمر ف�ي النم�و ف�ي القداس�ة حی�ث    
االس�تمرار  ف�ي الن�ور" س�لوك"ال معن�ي .الحق االلھ�ينفھم المزید من 

أكث�ر كم�ا نفھ�م  ۳٤٥.لھ�ياإل ح�قالن مالمزید  ناتعلمكلما في طاعة هللا 
وبق�وة  م�ن خ�الل الح�ق االلھ�ينحن نتغی�ر  ال یسره. یرضیھ وماعما 

 الروح القدس فینا. ھذا جانب من جوانب النمو الروحي.

تمام. ال یرید فقط بالالشخص الذي یحب هللا أن یكون مقدًسا یشتھي    
�. ص�لى داود أن یك�ون ملھ�ا كبأیر أفعالھ. یرید أن تك�ون دوافع�ھ یغت

بأن تك�ون قادًرا على العیش في انتصار كامل على الخطیة، ثم صلّى 
 ۳٤٦�. مرضیةقلبھ وفكر  أقوال فمھ (كلماتھ)

جان��ب عملی��ة النم��و ف��ي بولك�ن ھن��اك ش��یئًا آخ��ر یحتاج��ھ المؤمن��ون    
. یصبح المؤمن�ون م�دركین ألي جدیدعملیة الت وتلي تتبع القداسة التي

ف��ي قل��وبھم. إن��ھ ش��يء ال یمك��ن عالج��ھ ب��النمو  وموج��ود متبق��يش��ر 
�،  الت��ي یعیش��ونھا طاع��ةخالص��ھم وحی��اة ال ب��الرغم م��نالت��دریجي. 

 یشعرون أحیانا بمیل داخلھم للعودة إلى الخطیة.

 یجعل�ھ إلنس�ان ال�ذيالفساد الموروث ھو فس�اد الطبیع�ة األخالقی�ة ل   
"الخطی�ة ھ�ذا أحیان�ا الالھوتیون  یسميیمیل نحو الخطیة منذ والدتھ. 

 األصلیة" ألنھا خطیة طبیعتنا التي ولدنا بھا بسبب خطیة آدم.

                                                           
). ۷٥-۷٤: ۱ لوقا( یوم كل قداسة في هللا نخدم أن یمكن أننا ھو الخالص من الغرض ۳٤٤

 ).۱٦-۱۱ ،۲: ٦ رومیة( فیھا االستمرار یمكننا وال الخطیة عن متنا نحن كمؤمنین،
 .۷:۱ا یوحنا۱ ۳٤٥
ً  تأمل ،۱٤-۱۲:۱۹رمزمو ۳٤٦  .٦۹،۸۰،۱۱۲، ۳٤،۳٦، ۷:۱۱۹مزمور أیضا
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. ۳٤۷ج�ھ نح�و الخطی�ةتتو ھلد كل إنس�ان ب�إرادة تتمح�ور ح�ول ذات�وُ    
الرغب��ة إرادتن��ا لیس��ت ح��رة ف��ي االختی��ار الص��حیح إال إذا أعطان��ا هللا 

یحف��ز الفس��اد الم��وروث الخطای��ا الداخلی��ة مث��ل الكبری��اء  ۳٤۸.والق��وة
 الخطیة. عمال. كما أنھ یحفز أغفرانوالحسد والكراھیة وعدم ال

 ؟الموروث الفسادلدیھ ھل ما زال  الشخص،أن یخلص  دبع ؟

یعتب�ر الفس�اد الم�وروث. س�لطان تحت خلُص لم یعد الشخص الذي    
. الخطی��ة إذا تحك��م فی��ھ الفس��اد الم��وروثغی��ر ُمخل��ص ویع��یش ف��ي 

 ھتم���امیخبرن���ا الكت���اب المق���دس أن الش���خص ال���ذي یس���یطر علی���ھ "ا
خل��ص ل��یس تح��ت س��یطرة مالش��خص الوأن  ۳٤۹.جس��د" ھ��و م��دانال

على الخطیة بقوة الروح  ةفي النصر حیاالفساد الموروث ویمكن أن ی
ال ی��زال ت��أثیر الفس��اد الم��وروث ل��دى الش��خص المخل��ص  ۳٥۰.الق��دس

في كورنثوس  المؤمنین سبولالرسول بداخلھ حتى یتم تطھیره. أخبر 
الع��الم  أھ��لمث��ل تص��رفات "جس��دیین" وك��ان ل��دیھم  نل��وال یزا أنھ��م

  ۳٥۱.مخلصین كانواالرغم من أنھم ب

أن یك�ون ف�ي ھ�ذه لم�ؤمن الح�دیث ل ن�ھ م�ن الطبیع�يإق�ال نھ إحتى     
 في المسیح". طفل" مثل "يألنھ قال إن "الجسد (جسدیَّا) الحالة

المؤمن في ھ�ذه الحال�ة یح�ب هللا، لك�ن ال یمكن�ھ أن یح�ب هللا بك�ل ف   
ب�ولس،  كما ق�ال الرس�ول . ال یستطیع القولدرتھوق ذھنھو نفسھقلبھ و

تص�ورات إن�ھ یعل�م أن بع�ض  ۳٥۲.هللا دًا نح�و دع�وةواحسعیًا ن لدیھ إ
 مقبولة لدى هللا.قلبھ لیست 

                                                           
 .۱۹:۳فیلبي ۳٤۷
 .۱۷-۱٦:٦ رومیة ۳٤۸
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وع��د ق��دم هللا ال عھ��د الق��دیمال یتركن�ا هللا ف��ي ھ��ذه الحال��ة. حت��ى ف�ي ال   
محبتھ نعمة تجعلھم قادرین على  قوم بعملشعب إسرائیل. قال إنھ سیل

  ۳٥۳.بكل قلبھم

. انالغف�رأبعد من طل�ب خاص كان  نعمة صلى داود من أجل عمل   
بس��بب مش��كلة ف��ي قلب��ھ. ح��دث م��ا  أن ف��ي الخطی��ة وأدركداود س��قط 
ْرتُ إلى هللا، " صلّى  ...، لكن�ك تری�د اْلَح�ّقِ فِ�ي بَ�اِطنِيھأَنَذَا بِاِإلثِْم ُصّوِ

أن هللا یطلب منھ ب أمن في طبیعتھ لكنھأن الخطیة  داود علم. (داخلي)
. اس���تمر ف���ي الص���الة م���ن أج���ل التطھی���ر بالتم���ام أن یك���ون مقدًس���ا

  ۳٥٤."الكامل

. جدی�دإل�ى ح�دث آخ�ر خ�اص بع�د الت م�دعوون الجدید مؤمنو العھد   
كان المؤمنون في تسالونیكي أمثل�ة رائع�ة عل�ى الم�ؤمنین ال�ذین قبل�وا 

ال�روح ف�ي وفرح�وا  االضطھاد األوثان وتحملوامن  اإلنجیل ورجعوا
ھن�اك ك�ان ومع ذل�ك  ۳٥٥.الرب ثانیة ءر مجيفي انتظا القدس وكانوا

أو  عل�ى الم�دي البعی�د ش�يءھ�ذا ال . لم یكن ت�وفیرإیمانھم نقصی ءشي
ق�د یح�دث ف�ي  الش�ي إن ذل�ك لھ�م ق�ال سب�ول الرس�ول ألن الوفاة،عند 

   ۳٥٦.زیارتھ لھم

ال�نفس تم�ام (بالمقدس�ین  لیص�یروا ھ�مم�ن أجل الرسول ب�ولس صلى   
 ۳٥۷.عند مجیئھ ین وبال لوممقدس وأن یوجدوا) والروح والجسد

                                                           
 ٦:۳۰تثنیة ۳٥۳
 .۱۰-٥:٥۱مزمور ۳٥٤
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ال������رب ختب������ر تالمی������ذ ا   
لنعم��ة لیس��وع عم��ًال خاًص��ا 

. نعلم أنھ�م یوم الخمسینفي 
بالفع�ل قب�ل ذل�ك خلصوا قد 

 ال���رب یس���وع الوق���ت، ألن
لیس��وا م��ن الع��الم، ق��ال إنھ��م 

إل�ى  خاصتھ وینتمون نھمإو
ھم كتب����ت ءأس����ما نإاآلب و

  ۳٥۹.بالفعلكان لدیھم الروح القدس  ۳٥۸.سماءفي ال

 ممی��زتحق��ق ش��ىء مألھ��م ال��روح الق��دس و ی��وم الخمس��ینلك��ن ف��ي    
 بط�رس الحقً�ا داخلھم. قالب
ن الش���يء األساس���ي ال���ذي إ

ح��دث ھ��و أن ال��روح طھ��ر 
احت��اجوا بش��كل  ۳٦۰.قل��وبھم

تطھی���ر ھ���ذا ال عاج���ل إل���ى
م�����ع أنھ�����م ك�����انوا لقل����ب، ل

 ۳٦۱.بالفعلمخلِّصین 

یمكن تسمیة ھ�ذا الح�دث    
الخ������اص ال������ذي یح�������دث 

بالفع����ل ُمخل����ص لش����خص 
كامل". التقدیس التقدیس ال"

الفس����اد  نقی���ةھ���و ت الكام���ل
 یتمم����ھ وال����ذي الم����وروث

                                                           
 .۲۰:۱۰ لوقا ؛۱۰۱-۹:۱۷یوحنا ؛۱٤:۱۷یوحنا ۳٥۸
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غیر محدود الذي الالوعد  ھو "وھذا
سأضع "بأكملھ حكم عصر اإلنجیل ی

في أذھانھم وأكتبھا في  نوامیسي
إلى  لوصایایحول جمیع ا" .قلوبھم
لیكن فیكم ". بما في ذلك ھذا وعود

الذي كان أیًضا في المسیح  ھذا الفكر
عادل الوعد ت ه الوصیة" ھذ.یسوع

وقع أنھ سیعمل فینا ما عطینا سببًا لتتو
 ".یریده منا

 صیاغة من إعادة – ون وسليچ(
 الكمال) نع عظة



۱۸۹ 
 

 .جدیدالتوعند نقطة معینة بعد المؤمن في وقت  داخلالروح القدس 

الرس��ول  الم��ؤمن عم��ل هللا ھ��ذا ع��ن طری��ق اإلیم��ان. ق��ال س��تقبلی   
 ب��ولس بع��دطھ��رت باإلیم��ان". ق��ال الرس��ول ق��د تإن قل��وبھم " بط��رس

أَِم�یٌن ُھ�َو الكام�ل للم�ؤمنین ف�ي تس�الونیكي "الصالة من أجل التقدیس 
 ۳٦۲"الَِّذي یَْدُعوُكُم الَِّذي َسیَْفعَُل أَْیًضا.

الم��ؤمن بع��د  داخ��ل ) یظ��ل الفس��اد الم�وروث۱ن (إنق��ول  باختص�ار   
) ی��وفر هللا ۳بالتم��ام ( س��ین) ی��دعونا هللا إل��ى أن نك��ون مقدَّ ۲التجدی��د (

) یتلق���ى الم���ؤمن تقدیًس���ا ك���امالً ٤(وتطھی���ًرا م���ن الفس���اد الم���وروث 
 بواسطة اإلیمان.

إذا ك��ان ال ی��زال  كش��ف ل��ھیج��ب عل��ى ك��ل م��ؤمن أن یس��مح � أن ی   
م�ن أج�ل أن  � یم�انبإص�لي علی�ھ أن ی القل�ب، ث�مبحاج�ة إل�ى تطھی�ر 

ش��عبھ لیق��دم المش��ورة و ع��ظأن ی ق��ستم��ام. یج��ب عل��ى ك��ل بال ھیقدس��
 ھذه النعمة. في لنموبا

  أدناه.المربع یمكن اختیار عضو في الفصل لتقدیم المعلومات في    

 معمودية الروح

بالروح الق�دس (إنجی�ل  الرب یسوع سیُعمدتنبأ یوحنا المعمدان بأن    
). ك�رر ۳۳: ۱یوحنا  ؛۱٦: ۳إنجیل لوقا  ؛۸: ۱مرقس  ؛۱۱: ۳ ىمت

 لی��وم الخمس��ین (س��فر أعم��ایس��وع ھ��ذا التنب��ؤ وربط��ھ بح��دث ال��رب 
على الرغم من أن التعبیر المستخدم ف�ي أعم�ال الرس�ل  )٥: ۱الرسل 

 بالروح القدس". ئین"ممتل واكان ۲

                                                           
 .۲٤:٥ تسالونیكي ۱ ۳٦۲
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 ،۱٥: ۳۲ ءش��عیاإب" (یوص��ف أحیانً��ا ال��روح الق��دس بأن��ھ "س��كیُ    
" ىَح��لَّ عل��) "۳۳: ۲" (أعم��ال الرس��ل س��كب" )،۲۹-۲۸: ۲یوئی��ل 

س���تخدم ت ه المص��طلحاتمث��ل ھ���ذالعدی���د ). ۱٥: ۱۱(أعم��ال الرس��ل 
حات ال تشیر دائًما إلى ، لكن ھذه المصطلیوم الخمسینحدث  لوصف

الق�دس ف�ي حی�اة  أعم�ال أخ�ري لل�روحإل�ى  تش�یر وقدالكامل التقدیس 
الكنیسة وخدمتھا. ومع ذلك یبدو أن مصطلح معمودیة ال�روح الق�دس 

 .بالتمام التقدیسختبار ایشیر إلى جانب محدد من 

الحی���اة واالختب���ار ل إل���ى ن���وع جدی���د م���ن وتمث���ل المعمودی���ة ال���دخ   
�الیھودیة. عَ إلى  نیوثنیتم تعمید ال الروحي. متج�ددین د المس�یحیون المَّ

 إلى الكنیسة.

یعتقد بعض الناس أن أي حدث یتم التحدث عنھ باسم "المعمودی�ة"    
ألنھ یمثل بدایة. ھناك ش�يء یح�دث عن�د  التجدید،یجب أن یحدث عند 

: ۱۲ كورنث�وس ۱یمكن أن یطلق علیھ اسم معمودیة ال�روح ( جدیدالت
معمودی�ة ال�روح،  واتوقع�ن یإلتالمی�ذ على أي حال ق�ال ال�رب ل). ۱۳

 م كانوا مؤمنین بالفعل.على الرغم من أنھ

ھ��ل یمك��ن أن یك��ون ھن��اك أكث��ر م��ن ن��وع م��ن المعمودی��ة؟ یق��ول    
 معني ذلك بینن ھناك معمودیة واحدة، لكن السیاق یإ )٥: ٤أفسس (

�د كنیسة واح�دة فق�ط. ھو وجود  كنیس�ة نفس�ھا للك�ل م�ؤمن حقیق�ي یُعَمَّ
: ٤أفس�س (ویرتبط بجمیع المؤمنین اآلخرین في وحدة روحیة. یقول 

إن��ھ ال یمك��ن أن یك��ون ال یق��ول و اواح��دً إیمانً��ا مس��یحیًا أن ھن��اك  )٥
 من المعمودیة. واحد فقط ھناك أكثر من نوع

). ال ۱۱: ۳ ىین (إنجی��ل مت��یتدوأش��ار یوحن��ا المعم��دان إل��ى معم��   
ألن  لثانی��ةرم��ًزا ل ت مج��ردكان�� ياألول��المعمودی��ة  إنیمكنن��ا أن نق��ول 

األول��ى. یب��دو واض��ًحا أن��ھ المعمودی��ة عل��ى الن��اس إظھ��ار التوب��ة قب��ل 
 ك��ون ھن��اكییج��ب أن  ءم��ابالالحقیق��ي والمعمودی��ة  جدی��دحت��ى بع��د الت

 محدد أخر للروح القدس. اختبار
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الروحی�ة الثانی�ة ف�ي حی�اة  طف�رةم�ن ال امعمودیة ال�روح جانبً� تبرتع   
المؤمن عن�دما ی�تم تقدیس�ھ تماًم�ا وتطھی�ره م�ن الفس�اد الم�وروث. إن�ھ 

 لكام�لیس بدایة عمل الروح القدس في حیاة المؤمن ولكن بدای�ة دور 
لیس�ت  المواھ�ب الروحی�ة الخاص�ة إن لھ. مسحة القوة للخدمة التالی�ة.

   على معمودیة الروح.دلیًال بالضرورة 

ك�ان ھن�اك م�لء  ،۳۱: ٤أعم�ال الرس�ل سفر  المثال فيعلى سبیل    
(أعم��ال . ینركتش��ك��انوا مآخ�ر، عل��ى ال��رغم م��ن أن نف�س األش��خاص 

من المحتمل كان االمتالء لحظیًا لتقویتھم ف�ي  ).۱۹:۱۳ ؛۸:٤الرسل 
تح��دیات وقتی��ة ولك��ن ھن��اك أیض��اً م��لًء مس��تمًرا یس��بب حی��اة روحی��ة 

 ) ف���ي األص���ل۱۸:٥(أفس���س  " ف���يامتلئ���وا"فائض���ة. یُظھ���ر تعبی���ر 
 . الیوناني العمل المستمر

 األلسنةموهبة 

  على معمودیة الروح القدس.األلسنة لیست دلیًال موھبة    

ش��يء. عل��ي  األلس��نة دلی��لھب��ة موأن كلم��ة هللا إطالق��اً  ت��ذكرال  )۱(
 القدس، لكن عدة مرات عندما امتأل الناس بالروح لسنةت األحدث
ً ھذا   لسنة عالمة دائمة لالمتالء.أن وجود األ إلثبات لیس كافیا

ھب�ة یتوقعھ�ا ك�ل مو تلیس�ف�التكلم باأللس�نة  وفقًا للكت�اب المق�دس )۲(
بالروح القدس. یق�رر  والئأن یمت على الجمیع ولكن یجب شخص

هللا كیفی��ة توزی��ع المواھ��ب ویعط��ي مواھ��ب مختلف��ة ألش��خاص 
س���ئلة أسلس��لة م��ن  تظھ��ر .)۱۱-٤: ۱۲ كورنث��وس۱مختلف��ین (

نھ ال یوجد أي إ ،"ّال بكَ ، التي یجب اإلجابة علیھا "علماء البالغة
كورنث�وس ۱( ممكن نتوقعھا لك�ل الم�ؤمنینموھبة روحیة معینة 

۱۲ :۲۹-۳۰.( 
حت���ى قب���ل  بحس���ب المكت���وب یتمت���ع اإلنس���ان بمواھ���ب روحی���ة )۳(

)، ۹: ۸ك���ل م���ؤمن لدی���ھ روح هللا (رومی���ة فمعمودی���ة ال���روح. 
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بالت�����الي یمكن�����ھ الحص�����ول عل�����ى مواھ�����ب روحی�����ة. ال ی�����زال 
ف���ي  وابرع��� ھمبحاج���ة إل���ى تطھی���ر القل���ب، ولك���ن ی���ونكورنثال

 ).۳: ۳ ،۷: ۱كورنثوس  ۱المواھب الروحیة (
األلس�نة عالم�ة ب موھب�ة ال�تكلمحسب الكتاب المقدس، ال تعتب�ر ب  )٤(

لم�ؤمنین خ�الل التواص�ل لغیر اروحي، بل إنجاز  للمؤمنین على
أنھ�ا ل�م تُع�َط  إلثب�اتنستخدمھا  )۲۲: ۱٤كورنثوس ۱باإلنجیل (

 لخداع واالرتباك.ل إلثبات یؤدي
ھبة األلسنة عالقة بالحاج�ة الت�ي ت�م تلبیتھ�ا ع�ن طری�ق لیس لمو  )٥(

م�ن معمودی�ة ال�روح الق�دس ھ��و  ھ�دفالإن . الق�دس م�لء ال�روح
لخدم��ة. م��ا العالق��ة ل ھالخطی��ة الداخلی��ة وتمكین��م��ن قل��ب التطھی��ر 

األلس�نة ف�ي الظ�روف بموھب�ة  تك�ون ل�ذلك الھ�دف یمكن أنالتي 
مطلوب�ة؟ یج�ب أن یك�ون  موھب�ةالتي ال تك�ون فیھ�ا ال(االحوال) 

مت�وھج باح الكھرب�ائي المث�ل المص� الطبیعی�ة،نتائجھ�ا  ھ�و ھادلیل
 .لتیار بھا سریانعند 

الش�خص. لس��نا  جدی�دیمكنن�ا مقارن�ة ھ�ذه التجرب��ة بم�ا یح�دث عن��د ت   
ھ�ذا  ألن الخ�الص،األلسنة إلثبات كالتكلم ببحاجة للبحث عن ظواھر 

 الق�دسویؤك�ده ال�روح  باإلیم�ان ی�تمو المق�دسالكت�اب  ب�ھ ع�دھو ما و
وینطب��ق الش��يء نفس��ھ عل��ى . تتحقق��ق��د یع��رف أن حاجت��ھ  والم��ؤمن

 .القدس معمودیة الروح

 " معًا مرتین على األقل.قانون اإلیمانقرأ الفصل "یجب أن یُ    

 قانون اإلميان

بنعمة هللا. ینم�و  غیرتبدأ القداسة المسیحیة عندما یتوب الخاطئ ویت   
ف�ي  اس�تمراره ھ�ي هللا إدراك�ھ أن مش�یئةف�ي  انم� كلم�اا المؤمن روحیً 

م�ن م�ؤمن ال ھفی�هللا  طھ�رھو عمل هللا الذي یُ الكامل طاعتھ.  التقدیس 
ً الفساد الموروث   .التجدید بعد الحقا
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یج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��د المق��اطع الم��ذكورة أدن��اه. قب��ل    
یجب علیھ ق�راءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا  التالي،جلسة الفصل 

 یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 مهام التحريريةلمقاطع ل

: ٦إش�عیاء  ؛۲٤ـ� ۱٤: ٥تس�الونیكي  ۱ ؛۱۸ـ� ۱: ۲أعمال الرسل (   
 ).۱۳-۱: ۱۰كورنثوس  ۱ ؛۱۱: ۲تیطس  ؛۱-۸

 ال�دورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
یج���ب عل���ى ك���ل طال���ب أن یق���وم بت���دریس درس أو ج���زء م���ن درس 
لألش��خاص غی��ر الموج��ودین ف��ي الفص��ل. یج��ب عل��ى الط��الب تق��دیم 

 تقریر إلى قائد الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.
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 قداسة املؤمن

 أسئلة للدراسة

 ما ھو الموضوع الرئیسي للعبادة؟ .۱
 بالعبادة؟لماذا ترتبط القداسة  .۲
 ؟ؤمنمتى تبدأ قداسة الم .۳
 في النور؟ لسلوكماذا یعني ا .٤
 ماذا صلى بولس من أجل المؤمنین في تسالونیكي؟ب .٥
 ؟یوم الخمسینما ھو أھم شيء حدث في  .٦
 ما ھو الفساد الموروث؟ .۷
 ؟الكاملما ھو التقدیس  .۸

 

 

 

 

 

 

 



 س الثاني عشرالدر

 الكنيسة

 أهداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح:

 .أصل الكنیسة )۱(
 حي. كیانالكنیسة ك )۲(
 محلي حي. كیانالكنیسة ك )۳(
 أساس وحدة الكنیسة في جمیع أنحاء العالم. )٤(
 المحلیة. الكنیسة أساس وحدة )٥(
 للكنیسة.ة مقدساألسرار ال )٦(
 الكنیسة. القصد من )۷(
 الكنیسة.قانون اإلیمان الخاص ب )۸(

 الطال��ب (یع��رف) العملی��ة لھ��ذا ال��درس ھ��و أن ی��رى ھ��دافأح��د األ   
 محلیة.الكنیسة ال نحو االلتزامبمسؤولیتھ 
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 الكنيسة

 اضرة مطبوعةاحمل ةماد

بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف م�ن ھ�ذا    
 المراجعة. ثم انتقل إلى المقطع الموجود أدناه.الدرس لطرح أسئلة 

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن الكنیسة؟ )۱۰-۳: ۳أفسس (اقرأ    
اط�رح الس�ؤال ون�اقش  ؟العالم�ة اآلن دراسة المواد معا. عن�دما ت�رى

للبح��ث ع��ن مرج��ع  الط��الب اس��أل  العالم��ة اإلجاب��ة. عن��دما ت��رى
 الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.

 أصل الكنيسة(تاريخ) 

 سراً غامض�اً خالل القرون التي سبقت العھد الجدید، كانت الكنیسة    
  ۳٦۳.بالكامل یُعلنلم 

 ۳٦٤ف�ي عالق�ة مع��ھ وانعم��ة هللا وعاش�اختب�روا ك�ان ھن�اك أش�خاص    
 بعد. تكن في الوجودلم  لھا ولكن الكنیسة التي خطط هللا

 متى بدأت الكنیسة؟ ؟

 ت��م بناؤھ��اوالت��ي كنیس��ة بدای��ة ال یس��وع وخدمت��ھال��رب حی��اة  كان��ت   
 ۳٦٥.الرب یسوع على الخالص الذي قدمھ وتأسیسھا

 

                                                           
 .۱۰-۳:۳ أفسس ۳٦۳
 .۸-۱:٤ ةومیر ۳٦٤
 .۱۸-۱٦:۱٦ ىمت ۳٦٥
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من��ذ ذل��ك  اس��تمرت الكنیس��ةب��دأ عص��ر الكنیس��ة ف��ي ی��وم الخمس��ین.    
عل��ى رب لل�� ظ��اھرةجس��دیة وغی��ر قی��ادة ب الی��وم بق��وة ال��روح الق��دس

 ۳٦٦.األرض

ف�ي جمی�ع  وتأس�یس تعلیم�ھنش�ر  انیس�وع تالمی�ذه س�لطالرب  منح   
إل����ى ك����ل  یرش���دھمووع���د ب����أن ال���روح الق����دس س ۳٦۷أنح���اء الع����الم

الرس��ولیة" ألن تع��الیم الرس��ل ھ��ي بیمك��ن تس��میة الكنیس��ة "۳٦۸.الح��ق
التع��الیم تتن��اقض م��ع تل��ك معتق��دات . وأي للكنیس��ة تأسیس��یةال التع��الیم

 مسیحیة. تُسميالتأسیسیة ال ینبغي أن 

) الخالص الذي ۲وع () خدمة یس۱لذلك فإن أصل الكنیسة یفسره (   
 تعل���یمال ط���ور ونم���و) ت٤الخمس���ین () ح���دث ی���وم ۳قدم���ھ المس���یح (

 الرسولي.

 حي كيانالكنيسة ك

یك�ون فیھ�ا هللا ھ�و اآلب وأعض�اؤھا إخ�وة وعائلة القارن الكنیسة بتُ    
ل�یس لھ�ا أي ع�رق أو أص�ل  الت�ي م�ةباألتسمى الكنیسة  ۳٦۹.وأخوات
رأس��ھ المس��یح ویعم��ل  الحرف��يجس��د التُق��ارن الكنیس��ة ب ۳۷۰.طبیع��ي

 ۳۷۱.األعضاء معًا ویھتمون ببعضھم البعض
ھ��و عض��و ف��ي الكنیس��ة. یخبرن��ا الكت��اب المق��دس أن��ھ كم��ا  ؤمنالم��   
 لحم�ھ م�نأعض�اء  ؤمنینجسد المسیح، یُطلق على المبسمى الكنیسة تُ 

 ۳۷۲.وعظامھ

                                                           
 .۷:۱٦ یوحنا ۳٦٦
 .۲۰-۱۸:۲۸ ىمت ۳٦۷
 .۲٦:۱٤ یوحنا ۳٦۸
 .۱۰:٦ غالطیة ؛۱٥:۳ أفسس ۳٦۹
 .۱۰-۹:۲بطرس  ۱ ۳۷۰
 .۲٦ ،۱٤:۱۲ كورنثوس ۱ ۳۷۱
 .۳۰:٥ أفسس ۳۷۲
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المس�یح عم�ل  ع�ننفص�ل فإن�ھ یع�ن الكنیس�ة  المؤمن نفصلعندما ی   
كنیس��ة ھ��و ع��دم الم��ؤمن للمحب��ة ع��دم حت��رام ودم اع�� عل��ى األرض.

 لمسیح.لمحبة عدم احترام و

موق��ف اس��تقالل ع��ن للم��ؤمن كعض��و ف��ي الجس��د، یج��ب أال یك��ون    
. من ۳۷۳ھم بحاجة إلیھكما الكنیسة. إنھ یحتاج إلى األعضاء اآلخرین 

في اكتفاء ذاتي روحي بعی�داً ع�ن أن یعیش كما لو كان  ؤمنالخطأ للم
 الكنیسة. )بدون(

 الكنيسة ككيان حملي حي

كنیس��ة  یك��ون ھن��اكواح��دة وم��ع ذل��ك یج��ب أن  م��ةھن��اك كنیس��ة عا   
العم��ل م��ا ل��م یكون��وا معً��ا ف��ي مك��ان  الجس��د. ال یمك��ن ألعض��اء ةمحلی�

أنھ���م ك���انوا جس���د  وسكورنث��� يب���ولس لم���ؤمنالرس���ول واح���د. كت���ب 
لھ��ذا مم��ا یعن��ي أن الكنیس��ة المحلی��ة ھ��ي جس��د المس��یح  ۳۷٤المس��یح
 المكان.

لق������د ص������مم هللا الكنیس�������ة    
، إیم��انالمحلی��ة لتك��ون عائل��ة 

تعم�����ل كجس�����د ل�����ھ مواھ�����ب 
روحی������ة وتك������رس الم������وارد 

م����وارد ال تكتش����فالبش����ریة و
أي ن����وع م����ن لتلبی����ة  اإللھی����ة

في شركة  ھم االحتیاجات لمن
حكم��ة  مظھ��رین للع��الم، معھ��م

هللا ف��ي جمی���ع جوان���ب الحی���اة 
 ائلة هللا.لع ھمودخولتجدیدھم ل للخطاةدعوة ومقدمین ال

                                                           
 .۲۱:۱۲ كورنثوس ۱ ۳۷۳
 .۲۷:۱٤ كورنثوس ۱ ۳۷٤
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ألن  ة األح�����وال المادی�����ة (االقتص�����ادیة)ی�����تش�����مل الش�����ركة الحقیق   
یتش���اركون ف���ي الحی���اة معً���ا ویھتم���ون العائل���ة المش���اركین ف���ي ھ���ذه 

األخ أو األخت في المسیح  احتیاجإن  ۳۷٥.باحتیاجات بعضھم البعض
الكنیس��ة إذا ك��ان ھ��ذا العض�و یش��ارك ف��ي حی��اة الكنیس��ة  ةمس��ؤولی وھ�

 ویتحمل المسؤولیة قدر استطاعتھ.

هللا مواھب روحیة ودعوات خاصة للخدمة لتقویة وبناء الكنیسة  منحی
 ۳۷٦.المحلیة

ا ھ��و العم��ل ھ��لتخ��دم الكنیس��ة المحلی��ة مجتمعھ��ا. األولوی��ة األول��ى    
 .ك�ل الموض�وعاتي باإلنجیل والدفاع عن الحق ف� الروحي والكرازة

تخدم الكنیسة االحتیاجات المادیة للمجتمع ولكنھا تعطي أولویاتھا لمن 
 ھم لھم شركة وارتباط بھا.

 كمال الكنيسة

 ۳۷۷.بال لومیسوع نفسھ للكنیسة وجعلھا مقدسة والرب أعطى    

أن تكون مستعدة  ویجب یجب أال تتغاضى الكنیسة عن الخطیة أبدًا   
إذا أخط�أ أح�د  ۳۷۸.س�ةایكون الق�ادة أمثل�ة لحی�اة القد. یجب أن غفرانلل

 ۳۷۹.بإذا لم یتُ الشركة من  عزلةأعضاء الكنیسة فیجب مواجھتھ و

 ؟غیر كاملةالكنیسة  تكون لماذا ؟

تك��رز بك��ل الط��رق. ألن الكنیس��ة  ك��املینالكنیس��ة  ش��عبل��ن یك��ون    
. حتى ب�ین أولئ�ك اھمیاھناك أناس في الجماعة لم یتوبوا بعد عن خطف

                                                           
 .۲۷:۱؛ ۱٦-۱٥:۲ یعقوب ۳۷٥
  .۱۲-۱۱:٤ أفسس ۳۷٦
 .۲۷:٥ أفسس ۳۷۷
 .۳-۲:۳ تیموثاوس ۱ ۳۷۸
 .۱۳-۱۱:٥ كورنثوس ۱ ۳۷۹
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في حیاتھم ألنھم ال یفھمون بعد  تناقضات ، سیظل ھناكخلصواالذین 
جمی�ع تفاص�یل حی�اتھم. حت�ى ب�ین المس�یحیین ف�ي كیفیة تطبی�ق الح�ق 

الناض��جین، ق��د یك��ون ھن��اك تناقض��ات ومواق��ف خاطئ��ة ألن��ھ حت��ى 
 المسیحي الناضج ما زال في مرحلة نمو روحي.

قھا باستمرار ھ�و ج�زء م�ن عم�ل الكنیس�ة، إن تعلیم كلمة هللا وتطبی   
 ۳۸۰.مما یؤدي إلى وصول الناس إلى مرحلة النضج الروحي

 الكنيسة عريفت

م��ة س��وف نلق��ي نظ��رة عل��ى تعریف��ات الكنیس��ة العالج��زء ف��ي ھ��ذا ا   
 .(الخاصة) والكنیسة المحلیة

جمی��ع یش��مل  ل��ذيا كی��انتعری��ف قص��یر للكنیس��ة العام��ة ھ��و أنھ��ا ال   
غی��ر بالكنیس��ة " تُس��مى أحیانً��اواألم��اكن.  زمن��ةاأل ك��لف��ي  ؤمنینالم��

 العامة بأكملھاالكنیسة  ھذه تدیرأرضیة  منظمةمرئیة" ألنھ ال توجد ال
 أعضائھا.بأسماء أو تضم قائمة 

ف�ي  م�ؤمنینتعریف قصیر للكنیسة المحلیة ھو أنھا مجموع�ة م�ن ال   
 ً   تعتب�رالكنیس�ة. المجموع�ة ال ھدافلتحقیق جمیع أ مكان یتحدون معا

  لتحقیق ھدف محدد.كنیسة إذا تم تشكیلھا 

على  ناالتي تساعدوللكنیسة المحلیة  یةأكثر شمول اتفیما یلي تعریف   
 خرى من المجموعات: األنواع األتمییزھا عن 

 معًا للعبادة مجتمعینین دِ مَّ عَ مجموعة من المؤمنین المُ الكنیسة ھي "   
الروحی�ة القی�ادة  وقب�ول للخط�اةوالوص�ول  البناء والخدمة والش�ركةو

                                                           
 .۱٦:۳ تیموثاوس ۱ ۳۸۰
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على استعداد لخدمة جمی�ع ش�رائح المجتم�ع م�ن خ�الل المواھ�ب وھم 
 ۳۸۱".بانتظامالدینیة م المراس للجسد وممارسةالمختلفة 

 وحدة الكنيسة العامة

ال��رب یس��وع . ق��ال زمن��ةھن��اك كنیس��ة واح��دة لجمی��ع األم��اكن واأل   
". كت�ب الرس�ول ب�ولس أن ھن��اك يول�یس "كنائس� "،س�أبني كنیس�تي"

جس���دًا واح���دًا وروًح���ا واح���دًا 
واحدًا تماًما كما یوج�د ورجاًء 

رب واح������د وإیم������ان واح������د 
 ۳۸۲.ومعمودیة واحدة

 التع�����الیم المس�����یحیةتش�����یر    
إل��������ى "الكنیس��������ة  ولی��������ةاأل
ر كلم��ة ِش��. ل��م تُ )"الكاثولیكی��ة(

"ك�����اثولیكي" إل�����ى الكنیس�����ة 
ب�ل إل�ى  الكاثولیكیة الرومانیة،

الجامع�����ة ف�����ي ك�����ل الكنیس�����ة 
الت����ي تض����م جمی����ع  األنح����اء

 ۳۸۳الحقیقیین. ؤمنینالم

واح��د، تح��ت إدارة  كی��انوح��دة الكنیس��ة العام��ة لیس��ت ف��ي كونھ��ا    
. بع��ض حلمس��یالث��اني ل ءالمج��يمركزی��ة واح��دة. ھ��ذا ل��ن یح��دث قب��ل 

إرادة  ھ�ذه ك�نتالناس یتمنون أن یحدث ذلك، لكن من الواضح أن�ھ ل�م 
یسوع قام بتصحیح التالمیذ عندما ظنوا أن�ھ یج�ب عل�ى الرب هللا ألن 

یس�وع ال�رب . إذا أراد خ�دمتھم منفص�لة ع�نبخدمة الشخص أال یقوم 
أن یكون لدی�ھ إدارة مركزی�ة عل�ى ك�ل الكنیس�ة العام�ة، لك�ان بإمكان�ھ 

                                                           
 ید دوكري.ڤدا  ۳۸۱
 .٦-٤:٤ أفسس ۳۸۲
 .٥۰-٤۹:۹ لوقا ۳۸۳

خالل أؤمن أن المسیح من "
رسلھ، جمع لنفسھ كنیسة والتي 

ستمرار أولئك الذین ضم إلیھا با
الكنیسة العامة خلصوا. إن ھذه 

تمتد إلى جمیع األمم وجمیع  يالت
جمیع  ياألعمار المقدسة ف

أعضائھا الذین لدیھم شركة مع هللا 
 ".اآلب واالبن والروح القدس

من  مختصرة –ي ون وسلچ(
 )رسالة إلى الروم الكاثولیك
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یس�وع أن ال�رب البقاء على األرض جس�دیًا لقیادتھ�ا. وم�ع ذل�ك، رأى 
لمتن��وع لل��روح الق��دس ف��ي جمی��ع أنح��اء الع��الم ل��ن یح��دث كم��ا العم��ل ا

 .للقیادة عالمير ینبغي إذا كان ھناك مق

 العامة؟وحدة الكنیسة  ھعلیتقام  الذيھو األساس ما  ؟

) ۲وعل��ى ( لالرس��تع��الیم ) ۱تعتم��د وح��دة الكنیس��ة العام��ة عل��ى (   
 مع المسیح. ُمغَیِّرةعالقة 

یتفقون على ك�ل ش�يء، حت�ى  ؤمنینأن المالوحدة العقائدیة ال تعني    
التع��الیم م��ة. ھ��ذا یعن��ي أنھ��م یتش��اركون ف��ي االھالتع��الیم عل��ى جمی��ع 

ھ��ذه اإلنجی��ل. ب��دون  وحتمی��اتاألساس��یة ح��ول طبیع��ة هللا والمس��یح 
 أو یختبرون نعمتھ. ذاتھ لن یعبدوا هللا التعالیم،

یتش���ارك الش���يء الوحی���د ال���الزم للوح���دة المس���یحیة. التعل���یم ل���یس    
تھم ف���ي رب���اط العالق���ة م���ع بعض���ھم ال���بعض بس���بب عالق��� ؤمن��ونالم
مع المسیح. ألنھم قد تابوا عن الخطیة ووضعوا إیم�انھم ف�ي  جددةالمت

 ؤمنون. یتعرف الممعھ عالقة خاصةولھم المسیح ولھم الروح القدس 
على بعضھم البعض في جمیع أنحاء العالم على ال�رغم م�ن اخ�تالفھم 

 في كل شيء آخر.

 وحدة الكنيسة احمللية

المسیحیة األساس�یة  تعالیمأي شخص یحمل ال ؤمنینیمكننا أن نقبل كم
 م���ع المس���یح. لك���ن االتف���اق العقائ���دي متغی���رةویب���دو أن���ھ ف���ي عالق���ة 

 للكنیسة المحلیة یجب أن یكون أكثر تفصیالً. (التعلیمي)
 بالعب�ادةتعھ�دوا لكنیسة المحلیة ھي مجموعة من األشخاص الذین ا   

العملی���ة للحی���اة  جوان���بوتعل���یم الالمتج���ددین  وتلم���ذة معً���ا والتبش���یر
یج��ب أن یتفق��وا عل��ى  معً��ا،الن��اس ھ��ذا الھ��دف یحق��ق المس��یحیة. لك��ي 

 .معتقد (التعلیم)العدید من تفاصیل ال
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ش�اب ف�ي كنیس�ة محلی�ة ك�ل إنس�ان ربم�ا یخب�ر  المث�ال،على س�بیل    
اآلخ�رین  ق�ادة. لك�ن الموھب�ة ال�تكلم باأللس�نة للصالة م�ن أج�لیخلُص 

 ب�ھ األلسنة ھي شيء یعدموھبة التكلم بفي تلك الكنیسة ال یؤمنون أن 
 هللا لك��ل م��ؤمن. إنھ��م قلق��ون م��ن أن الن��اس س��وف یقع��ون ف��ي حی��رة

روح��ي إذا ح��اولوا تجرب��ة ش��يء م��ا ال یمث��ل إرادة هللا. م��ن  وارتب��اك
ف�ي  الواضح أن ھؤالء األشخاص لن یكونوا ق�ادرین عل�ى العم�ل معً�ا

یجب أال یس�محوا  مؤمنًا،كنیسة محلیة. حتى لو اعتبر القادة الشخص 
 .(التعالیم الخاطئة) لھ بتعلیم العقائد الضارة

التي تؤثر  (التعالیم) تحتاج الكنیسة المحلیة إلى االتفاق على العقائد   
وممارس�ة الخدم�ة. ل�ذلك، ل�یس م�ن  معً�ا على طریقة مشاركتھا للحیاة

 العقائ���دیش���مل مكت���وب  بی���ان إیم���ان الكنیس���ة ديیك���ون ل��� الخط���أ أن
  بھا. التي تشارك (التعالیم)

یعتق��دون ھ��ذا ال یعن��ي أنھ��م    
معھ���م  أن أي ش���خص یختل���ف

ً م ف������ي التعل������یم ل������یس . ؤمن������ا
 مكت�������وبوالغ�������رض م�������ن ال

ھ���و إظھ���ار العقائ���د  العقائ���دي
معین���ة الض���روریة لمجموع���ة 
 .بھا من المؤمنین للعمل معًا

 

 

 

 

كما ھو  حق،إذا كان قلبك على "
فأحبني بعاطفة  قلبك،الحال مع 

 األخ؛كصدیق أقرب من  شدیدة،
مواطن من  المسیح،كإخوة في 

جندي زمیل  أورشلیم الجدیدة،
تحت  المعركة،یشارك في نفس 

أحبیني كرفیق . قائد خالصنا نفس
یسوع وتحملھ  الرب في مملكة

 ".وریثًا مشترًكا لمجده الصبور،

ف من اختُطِ  الذي – وسليون چ(
 الكاثولیكیة) الروح خطبة
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 لكنيسةل األسرار املقدسة

المراسم سمى یسوع سرین للكنیسة. ویمكن أیضا أن تُ الرب  أعطى   
 أو االحتفاالت.

المعمودی��ة ھ��ي  ۳۸٤.المعمودی��ة ھ��ي رم��ز لم��وت المس��یح وقیامت��ھ   
 ع��ن الخطی��ةالم��وت  یختب��رو یتح��د بالمس��یحش��ھادة عل��ى أن الم��ؤمن 

جدی�دة ف�ي المس�یح. المعمودی�ة لیس�ت ھ�ي الوق�ت ال�ذي الحیاة یحیا الو
قد  جدیداً. المعمودیة ھي شھادة علنیة بأن التؤمنیصبح فیھ الشخص م

 ۳۸٥.حدث

یسوع العشاء الرب�اني الرب  سسأ   
األخی��ر م��ع تالمی��ذه قب��ل  عش��ائھ ف��ي

 نالخب���ز والخم���ر یم���ثال ۳۸٦.ص���لبھ
یس����وع المق����دمان ال����رب جس����د ودم 

ص���نا. مثلم���ا كذبیح���ة م���ن أج���ل خال
نأك�����ل الطع�����ام م�����ن أج�����ل الحی�����اة 

 ذبیح�ة المس�یح الجسدیة، نعتمد عل�ى
 ۳۸۷.من أجل حیاتنا الروحیة

ین ك��ال    ن اال یق��دم ا. إنھم��"النعم��ة وس��ائطس��مى "یُ یمك��ن أن  الس��ّرِ
 ممارس���تانا م���النعم���ة تلقائیً���ا إذا ت���م ذل���ك ب���دون إیم���ان وطاع���ة. إنھ

 قب��ولل تینوس��یل ، س��تكوناناإلیم��انب مارس��ناھماا هللا لن��ا وإذا م��أعطاھ
 النعمة من هللا.

 الكنیسة؟ مقاصدما ھي بعض  ؟

                                                           
 .٤-۳:٦ رومیة ۳۸٤
 .۸-۷:۳ یوحنا ۳۸٥
 .۲٥-۲۳:۱۱ كورنثوس ۱ ۳۸٦
 .٥۸-٥۳:٦ یوحنا ۳۸۷
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 يف العهد اجلديد لتي جندهاالكنيسة احمللية ا مقاصدبعض 

 ).۲۰-۱۸: ۲۸ ى(مت الكرازة )۱(
 ).۳:۱٦ كورنثوس ۱جماعة (ك والسجود العبادة )۲(
 ).۳یھوذا  ؛۱٥: ۳ تیموثاوس ۱( تعلیمالحفاظ على ال )۳(
 ).۱۸-۱۷: ٥ تیموثاوس ۱( امالیً  (الخدام) القساوسةتعضید  )٤(
 ).۱٥:۲٤رومیة  ؛٤-۲: ۱۳إرسال ودعم المبشرین (أعمال  )٥(
 ).۳: ٥ تیموثاوس۱مساعدة األعضاء المحتاجین ( )٦(
-۹: ٥ كورنثوس ۱ن في الخطیة (سقطوعضاء الذین یتأدیب األ )۷(

۱۳.( 
 كورنث�وس ۱ ؛۱۹:۲۸ ىمت�المعمودی�ة وعش�اء ال�رب ( ةارس�مم )۸(

 ).۲٦ـ ۲۳: ۱۱
 .)۱۳-۱۲: ٤(أفسس  الروحي النضج إلىالمؤمنین  لمذةت )۹(

م���ن قب���ل ش���خص واح���د  امعظ���م ھ���ذه األش���یاء ال یمك���ن القی���ام بھ���   
عل��ى تع��اون مجموع��ة  مقاص��دیتص��رف بش��كل مس��تقل. تعتم��د ھ��ذه ال

 ھیكل القیادة.مع المؤمنین 

اللت��زام بكنیس��ة محلی��ة ومس��اعدة تل��ك ا إل��ى ی��دعو هللا ك��ل م��ؤمن   
تحقیق ھدفھا في العالم. ما ل�م یخ�دم عض�و ف�ي الكنیس�ة، الكنیسة على 

 فھو ال یحقق ھدفھ كعضو في جسد المسیح.

یمك��ن اختی��ار عض��و م��ن الفص��ل لش��رح المعلوم��ات الموج��ودة ف��ي    
 المربع أدناه.
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 : الفردية الروحيةهجتنبجيب خطأ 

بع���ض الن���اس ال یلتزم���ون أب���داً بكنیس���ة محلی���ة. إنھ���م یری���دون أال    
یت��رددوا ف��ي حض��ور أي كنیس��ة ی��وم األح��د. ال یمك��نھم المس��اعدة ف��ي 

ف�ي ھ��ذا  (الم�ذكورة) الكنیس�ة المدرج�ةمقاص�د م�ن مقص�د أي تحقی�ق 
. ل��یس ل��دیھم عالق��ات مال��درس ألن الكنیس��ة ال یمكنھ��ا االعتم��اد عل��یھ

الروحی���ة وال یمك���نھم تق���دیم  ئولیةالمس���تس���مح ألي ش���خص بم���نحھم 
نف�س  لم�ؤمنیینالروحیة ألي ش�خص آخ�ر. إذا فع�ل جمی�ع ا ئولیةالمس

 كون ھناك كنائس.یالشيء، فلن 

 " معًا مرتین على األقل.قانون اإلیمانقرأ الفصل "یجب أن یُ    

 قانون اإلميان

 قام الس�ید المس�یح ببن�اء كنیس�ة واح�دة مقدس�ة عل�ى مس�توى الع�الم،   
تعالیم الكنیسة  مسكجسد المسیح في التجمعات المحلیة. تبعنھا  اً معبّر

تخ��دم ف��ي ش��ركة  هللا،. الكنیس��ة ھ��ي عائل��ة قالرس��ل وت��دافع ع��ن الح��
 المؤمنین.تُتلمذ لعالم ول تكرزجمیع االحتیاجات. الكنیسة تعبد هللا و

یج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��د المق��اطع الم��ذكورة أدن��اه. قب��ل    
یجب علیھ ق�راءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا  التالي،صل جلسة الف

 یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 للمهام التحريريةمقاطع 

 ؛۱٦-۱۱: ٤أفسس  ؛۹-۱: ۲یعقوب  ؛۳۱-۱٤: ۱۲ كورنثوس ۱(   
 ).۱۳-۱: ٥كورنثوس  ۱ ؛۸-۱: ٦كورنثوس  ۱

یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه ال�دورة،    
یج���ب عل���ى ك���ل طال���ب أن یق���وم بت���دریس درس أو ج���زء م���ن درس 
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لألش��خاص غی��ر الموج��ودین ف��ي الفص��ل. یج��ب عل��ى الط��الب تق��دیم 
 تقریر إلى قائد الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.
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۲۰۸ 
 

 الكنيسة

 أسئلة للدراسة

 متى بدأ عصر الكنیسة؟ .۱
 الرسولیة"؟بلماذا یمكن أن تسمى الكنیسة " .۲
 ؟األولي لكنیسةل عةرباأل الجوانب ما ھي .۳
 قصیر للكنیسة العامة؟التعریف الما ھو  .٤
 ؟(الخاصة) المحلیةقصیر للكنیسة التعریف الما ھو  .٥
 ماذا یعني مصطلح "الكنیسة الكاثولیكیة" في األصل؟ .٦
 لوحدة الكنیسة العامة؟ یانما ھما الشیئان األساس .۷
 بیان عقیدة (تعلیم) مكتوب؟ما ھو الغرض من  .۸
  لكنیسة المحلیة.ل أھداف قائمة ستةاكتب في  .۹

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالث عشرالدرس 

 األبدياملصري 

 أهداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح:

 لسماء.في االنشاط األساسي  .۱
 الكتاب المقدس. وضحھاالسماء كما  صفات .۲
 كشف عنھا الكتاب المقدس. وصف الدینونة التي .۳
 .ةاألبدی الدینونةألدیان التي تنكر ابعض لمثلة أ .٤
 .ةاألبدی العدل في الدینونة .٥
 األبدي. قانون اإلیمان المسیحي الخاص بالمصیر .٦

أحد األھداف العملی�ة لھ�ذا ال�درس ھ�و أن یت�ذكر الطال�ب أن بع�ض    
 أبدیة لن تتغیر أبدًا. نتائجلھا االفعال 

 

 

 

 

 

 



۲۱۰ 
 

 األبدي صريامل

 اضرة مطبوعةاحمل ةماد

 األبدي للمؤمنني صري: املاالول اجلزء

إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف م�ن ھ�ذا  بعد   
 الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل إلى المقطع قراءة أدناه.

 بدی�ة)أ( ا. ماذا یخبرنا ھ�ذا المقط�ع ع�ن مس�تقبلمعً  ۲۱ رؤیاقراءة    
 المؤمنین؟

اطرح السؤال وناقش  ؟العالمة اآلن دراسة المواد معا. عندما ترى   
اطل��ب م��ن الطال��ب البح��ث ع��ن   العالم��ة الج��واب. عن��دما ت��رى

 مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.

لمج�د هللا،  ةموجود یةكل الخلق   
لكن السماء ھي المشھد الرئیسي 

عبد هللا على أعل�ى للكون، حیث یُ 
مس���توى م���ن المخلوق���ات الت���ي 

  ۳۸۸.على صورتھخلقھا 

مج�����د هللا ف�����ي س�����یعلن م�����لء    
 ارً یكون ن����وس����بحی����ث  الس����ماء

 ۳۹۰."سنرى وجھھ" هللا وإنھ المكان الذي سنعرف فیھ  ۳۸۹.لمدینةل

ل الس��ماء. الف��رح ھ��و الجان��ب اآلخ��ر م��ن غْ العب��ادة والس��جود ھ��ي ُش��   
فُنِي َسبِیَل اْلَحیَاةِ. أََماَمَك ِشبَُع ُس�ُروٍر. ر"یمامزالالعبادة. قال كاتب  تُعَّرِ

                                                           
 .۱٤-۱۱:٥ رؤیا ۳۸۸
 .۲۳:۲۱ رؤیا ۳۸۹
 .٤:۲۲ رؤیا ۳۹۰

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0oP-_8tLKAhUEQCYKHZ4TBgcQjRwIBw&url=http://savingourfuture.com/2014/04/holy-spirit-says-heaven-real/&psig=AFQjCNGvmsfa8BjeGU2vST3bhzkJz6YHKg&ust=1454289792696468


۲۱۱ 
 

. لق�د امعً� والعب�ادة مترابط�ان ن الف�رحإ ۳۹۱"یَِمینَِك نِعَ�ٌم إِلَ�ى األَبَ�ِد. فِي
هللا فھم طبیعتھ بما یكف�ي لعب�ادة نستطیع  خلقنا هللا على صورتھ، حتى

حت�ى ن�تمكن  مھاراتنا تق�دمكل عواطفنا وقدرتنا على الحب و ھو.كما 
 ممكن. وسجود عبادة ىسم� أ نقدم نأ من

 بهذه التصرحيات لتالميذه الرب يسوع أدىل

الَ تَْض��َطِرْب قُلُ��وبُُكْم. أَْن��تُْم تُْؤِمنُ��وَن بِ��ا�ِ فَ��آِمنُوا بِ��ي. فِ��ي بَْی��ِت أَبِ��ي    
َمنَاِزُل َكثِیَرةٌ، َوإِالَّ فَإِنِّي ُكْنُت قَْد قُْلُت لَُكْم. أَنَا أَْمِضي ألُِعدَّ لَُك�ْم َمَكانً�ا، 

، َحتَّ�ى َحْی�ُث َوإِْن َمَضْیُت َوأَْعدَْدُت لَُك� ْم َمَكانً�ا آتِ�ي أَْیًض�ا َوآُخ�ذُُكْم إِلَ�يَّ
 ۳۹۲أَُكوُن أَنَا تَُكونُوَن أَْنتُْم أَْیًضا.

. الش��يء س��ماءع��ن ال م��وریس��وع ب��بعض األال��رب تخبرن��ا كلم��ات    
ال��رب هللا ألن مس��كن األكث��ر أھمی��ة ال��ذي نعرف��ھ ھ��و أن الس��ماء ھ��ي 

حقیقة أخرى مھمة بالنسبة لن�ا ھ�ي ھناك أبي.  بیت یسوع أطلق علیھا
 .أن نعیش ھناك مع هللا یمكنناأننا یوًما ما 

ال�ذي نع�یش فی�ھ عل�ى  ن�االس�ماء طریقال�رب بوع�د  ق�ودیجب أن ی      
األرض. الش���خص ال���ذي یع���یش ب���القیم األبدی���ة س���یفعل الخی���ر عل���ى 

 األرض. 

المش�قة بك�ل  الشخص الذي یتوقع مكافأة سماویة لدی�ھ ح�افز لتحم�ل   
أنواعھا والسعي لتحقی�ق مش�یئة هللا. یق�ول ال�رب یس�وع للمض�طھدین 

 ۳۹۳".اِْفَرُحوا َوتََھلَّلُوا، ألَنَّ أَْجَرُكْم َعِظیٌم فِي السََّماَواتِ "

 

                                                           
 .۱۱:۱٦ مزمور ۳۹۱
 .۳-۱:۱٤ یوحنا ۳۹۲
 .۱۲:٥ ىمت ۳۹۳



۲۱۲ 
 

 سماءال مسات

م��ا ھ��ي بع��ض التفاص��یل  ؟
 ؟سماءالتي نعرفھا عن ال

ف���ي بع���ض األحی���ان، ال    
یس���تطیع األش���خاص عل���ى 
وجھ األرض شراء المنزل 

ال  یریدون������ھ وق������دال������ذي 
یكون������ون ق������ادرین عل������ى 
تحویل من�زلھم إل�ى ك�ل م�ا 

. أن یك����ون علی����ھ یری����دون
وموارد  سلطةلكن هللا لدیھ 

ال نھائیة، لذلك نحن نعرف 
ھ��و بالض��بط م��ا  س��كنھأن م

یری��ده. ل��ذلك تتف��ق الس��ماء 
 تماًما مع طبیعة هللا.

. ال س��ماء ألنن��ا لح��م ودمھن��اك أش��یاء كثی��رة ال یمكنن��ا فھمھ��ا ع��ن ال   
 یمكننا فھم طبیعة وجود هللا ألنھ روح. عندما ن�درس طبیع�ة هللا، نج�د

تخی�ل ش�كل  عال نس�تطیاوز فھمن�ا ل�ذلك بما یتج� حدودأنھ غیر م ایًضا
 ا.أیضً  مصمم لناھ. لكنھ مسكن

هللا ینظ��ر م��ن  إن. إن��ھ یق��ول س��ماءال یخبرن��ا الكت��اب المق��دس أی��ن ال   
الس���ماء إل���ى األرض، ل���ذلك نح���ن نع���رف أن الس���ماء لیس���ت عل���ى 

 األرض.

 شھوة (رغبة)جدت في نفسي إذا وُ "
العالم في ھذا ولم تستطع أي تجربة 

فإن التفسیر األكثر  شبعھا،ت أن
آخر...  لعالمٍ  ُخلقتاحتماًال ھو أنني 

ملذات  كل ربما لم یكن القصد من
ولكن فقط  أبًدا،األرض أن ترضیھا 

شيء الحقیقي... ك ھااقتراحتھا وإلثار
الھدف الرئیسي  اال بد لي من جعلھ

 العالمذلك بالجھد ل أن أواصلوللحیاة 
اآلخر ومساعدة اآلخرین على فعل 

 ."الشيء نفس

المسیحیة  –(سي إس لویس 
 المجردة)



۲۱۳ 
 

. جمی�ع الكائن�ات ف�ي الس�ماء، س�واء س�ماءف�ي ال شرلن یكون ھناك    
البش����ر أو غیرھ����ا م����ن المخلوق����ات، س����تكون مقدس����ة المالئك����ة أو 

  ۳۹٤.بالكامل

س��تكون الس��ماء خالی��ة م��ن جمی��ع نت��ائج الخطی��ة بم��ا ف��ي ذل��ك األل��م    
لن یك�ون ھن�اك المزی�د م�ن اللعن�ة  ۳۹٥والحزن والصراعات والخطر.

   ۳۹٦.في ذلك المرض والشیخوخة والموت الخلقیة بماعلى 

جمال السماء ھو أبعد من الوصف. التفاصیل التي قدمت لن�ا تش�مل    
األحج�ار الكریم�ة  وأساس�ات م�ن لؤل�ؤواالبواب م�ن  یشبٍ من  أسوار

  ۳۹۷.الذھبمن  النادرة وشوارع

 ۳۹۸والمالئكة. خلصینیمأل السماء المالیین من الناس الم   

 ن ومتى؟مَ 

ویؤمن�ون بیس�وع السماء مھی�أة ألولئ�ك ال�ذین یتوب�ون ع�ن الخطی�ة    
أولئ����ك ال����ذین كتب����ت أس����ماؤھم ف����ي  ۳۹۹.المس����یح كمخل����ص ورب

 .سماءن في الحیوسی ،٤۰۰سماءال

یخبرنا الكتاب المقدس أنن�ا إذا عش�نا بق�یم أبدی�ة، فیمكنن�ا االس�تثمار    
  ٤۰۱في كنز أبدي وآمن في السماء.

                                                           
 .۲۷،۸: ۲۱ رؤیا ۳۹٤
 .٤:۲۱ رؤیا ۳۹٥
 .۳:۲۲ ارؤی ۳۹٦
 .۲۱-۱۸:۲۱ رؤیا ۳۹۷
 .۱۱-۸:٥ رؤیا ۳۹۸
 .۱٦:۳ یوحنا ۳۹۹
 .۱٥:۲۰ رؤیا ؛٥:۳ رؤیا ؛۲۰:۱۰ لوقا ٤۰۰
 .۲۰:٦ ىمت ٤۰۱



۲۱٤ 
 

عند موتھ  یسوع اللص الرب ؟ أخبرسماءإلى ال نسانمتى یذھب اال   
ق�ال  ٤۰۲.في ذلك الیومالفردوس معًا في  انالصلیب أنھما سیكونعلى 

 ٤۰۳.ال�ربم�ع  یعن�ي حض�ورهالجس�د كون�ھ غائب�اً بن إب�ولس الرسول 
وقت الموت. ومع ذل�ك، ف�إن  سماءلذلك، نعلم أن المؤمن یذھب إلى ال

ثانی�ة یس�وع ال�رب  ءمج�يالمؤمنین الذین ما زالوا على قید الحیاة في 
  ٤۰٤.لموتاجتیاز ایذھبون إلى السماء دون س

 ةخطااألبدي لل ملصري: ا٢اجلزء 

تنتھي العقوبات على األرض دائما في وقت ما. ت�أتي النھای�ة حت�ى    
 عاقب.لو كانت عند وفاة الشخص الذي یُ 

اْذَھبُ��وا َعنِّ��ي یَ��ا ال��رب یس��وع العق��اب األب��دي عن��دما ق��ال: " وص��فَ    
فَیَْمِض�ي ھ�ُؤالَِء َوَمالَئَِكتِ�ِھ، ...َمالَِعیُن إِلَى النَّاِر األَبَِدیَِّة اْلُمعَدَّةِ ِإلْبِلیَس 
 ٤۰٥ ."إِلَى َعذَاب أَبَِدّيٍ َواألَْبَراُر إِلَى َحیَاةٍ أَبَِدیَّةٍ 

 وبحی��رة الن��ار والعق��اب الجح��یم وج��ودیس��وع والرس��ل ال��رب أك��د    
. لق��د لس��ماءیس��وع الجح��یم أكث��ر م��ن اال��رب األب��دي. ف��ي الواق��ع ذك��ر 

یس��وع ال��رب بع�ض أق��وال  تأم��لتجن��ب ھ��ذا المك�ان الرھی��ب. لح�ذرنا 
 والرسل.

فَإِْن َكانَْت َعْینَُك اْلیُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقلَْعَھا َوأَْلِقَھا َعْن�َك، ألَنَّ�ھُ َخْی�ٌر لَ�َك "   
ئَِك َوالَ یُْلقَى َجَسدَُك ُكلُّھُ فِي َجَھنََّم. َوإِْن َكانَْت یَ�دَُك أَْن یَْھِلَك أََحدُ أَْعَضا

اْلیُْمنَ��ى تُْعثِ��ُرَك فَاْقَطْعَھ��ا َوأَْلِقَھ��ا َعْن��َك، ألَنَّ��ھُ َخْی��ٌر لَ��َك أَْن یَْھِل��َك أََح��دُ 
 ٤۰٦"أَْعَضائَِك َوالَ یُْلقَى َجَسدَُك ُكلُّھُ فِي َجَھنََّم.

                                                           
 .٤۳:۲۳ لوقا ٤۰۲
 .۸:٥ كورنثوس ۲ ٤۰۳
 .٥۲-٥۱:۱٥ كورنثوس ۱ ٤۰٤
 .٤٦،٤۱: ۲٥متى  ٤۰٥
 .۳۰-۲۹:٥متى  ٤۰٦



۲۱٥ 
 

ِقَضاِء اْلعَالَِم: یَْخُرُج اْلَمالَئَِكةُ َویُْف�ِرُزوَن األَْش�َراَر ھَكذَا یَُكوُن فِي انْ "   
ِم��ْن بَ��ْیِن األَْب��َراِر، َویَْطَرُح��ونَُھْم فِ��ي أَتُ��وِن النَّ��اِر. ُھنَ��اَك یَُك��وُن اْلبَُك��اُء 

 ٤۰۷".َوَصِریُر األَْسنَانِ 

أَْوالَدَ "أَیَُّھ��ا اْلَحیَّ��اُت : ف��ي حدیث��ھ إل��ى الفریس��یین، ق��ال ال��رب یس��وع   
 ٤۰۸األَفَاِعي! َكْیَف تَْھُربُوَن ِمْن دَْینُونَِة َجَھنََّم؟"

"فََرفََع َعْینَْیِھ فِي الَجِحیِم َوُھَو فِ�ي اْلعَ�ذَاِب، َوَرأَى إِْب�َراِھیَم ِم�ْن بَِعی�ٍد    
فِي ِحْضنِِھ، فَنَ�ادَى َوقَ�اَل: یَ�ا أَبِ�ي إِْب�َراِھیَم، اْرَحْمنِ�ي، َوأَْرِس�ْل  َوِلعَاَزرَ 

دَ ِلَس�انِي، ألَنِّ�ي ُمعَ�ذٌَّب فِ�ي ھ�ذَا  ِلعَاَزَر ِلیَبُ�لَّ َط�َرَف إِْص�بَِعِھ بَِم�اٍء َویُبَ�ّرِ
  ٤۰۹".اللَِّھیبِ 

یكت��ب الرس��ول ب��ولس أن ال��رب یس��وع "سیُس��تعلن م��ن الس��ماء م��ع    
تِِھ فِي نَاِر لَِھیٍب، ُمْعِطیًا نَْقَم�ةً ِللَّ�ِذیَن الَ یَْعِرفُ�وَن هللاَ، َوالَّ�ِذیَن  َمالَئَِكةِ  قُوَّ

الَ یُِطیعُوَن إِْنِجیَل َربِّنَ�ا یَُس�وَع اْلَمِس�یحِ، الَّ�ِذیَن َس�یُعَاقَبُوَن بَِھ�الٍَك أَبَ�ِدّيٍ 
تِھِ ِمْن َوْجِھ ا ّبِ َوِمْن َمْجِد قُوَّ   ٤۱۰".لرَّ

إِْن َكاَن هللاُ لَْم یُْشِفْق َعلَ�ى َمالَئَِك�ٍة قَ�ْد أَْخَط�أُوا، بَ�ْل فِ�ي َسالَِس�ِل "أَنَّھُ    
 ٤۱۱"الظَّالَِم َطَرَحُھْم فِي َجَھنََّم، َوَسلََّمُھْم َمْحُروِسیَن ِلْلقََضاِء.

ُث "َوإِْبِلیُس الَِّذي َكاَن یُِضلُُّھْم ُطِرَح فِي بَُحْیَرةِ النَّ�اِر َواْلِكْبِری�ِت، َحْی�   
اْلَوْحُش َوالنَّبِيُّ اْلَكذَّاُب. َوَسیُعَذَّبُوَن نََھاًرا َولَْیالً إِلَى أَبَِد اآلبِِدیَن... َوُكلُّ 

 ٤۱۲"َمْن لَْم یُوَجْد َمْكتُوبًا فِي ِسْفِر اْلَحیَاةِ ُطِرَح فِي بَُحْیَرةِ النَّاِر.

                                                           
 .٥۰-٤۹:۱۳متى  ٤۰۷
 .۳۳:۲ متى ٤۰۸
 .۲٤-۲۳:۱٦ لوقا ٤۰۹
 .۹- ۷:۱ تسالونیكي ۱ ٤۱۰
 .٤:۲ بطرس ۱ ٤۱۱
 .۲۰، ۱٥: ۱۰ رؤیا ٤۱۲
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 حظ نوع الكلمات المستخدمة لوصف ھذا المكان: الن�ار والع�ذابال   
والبك���اء وص���ریر لدینون���ة واالنتق���ام وال���دمار والظ���الم والسالس���ل وا

 األسنان.

عینی��ك الیمن��ى  قل��عن��ھ س��یكون م��ن األفض��ل أن تإیس��وع ال��رب ق��ال    
ب�العین والی�د. ل�م یك�ن  ن�اروتقطع یدك الیمن�ى ب�دالً م�ن أن تُلق�ي ف�ي ال

نش��اط أي  ھ یقص��د من��عتش��ویھ الجس��د، لكن�� عل��ى یس��وع یش��جعال��رب 
بغض النظر عن كم ، من شأنھ أن یقودنا إلى الخطیة والجحیم )ء(شي

 قد یبدو ثمینًا على األرض.

 عن الجحیم؟ ما ھي بعض األدیان الخاطئة في عقیدتھم ؟ 

وأن اإلنس��ان  متح��انافت��رة یخبرن��ا الكت��اب المق��دس أن الم��وت ینھ��ي 
الحقیق��ة  ) م��ؤلم. ھ��ذه۳( فی��ھ و) ال رجع��ة ۲أب��دي () ۱الجح��یم ھ��و (

ال یوج�د ش�يء  إن�ھالكتابیة مرفوضة من قبل الملح�دین ال�ذین یقول�ون 
ال�ذین یقول�ون إن�ھ ال  ك�ونینوال والمورم�ونبعد الم�وت وش�ھود یھ�وه 

 امتح��انیوج��د جھ��نم. ینك��ر ال��روم الكاثولی��ك حقیق��ة أن الم��وت ینھ��ي 
 یعتقدون أنھ یمكن عالج حالتھ بعد الموت.و اإلنسان

ل��یس م��ن الع��دل. د الجح��یم ألنھ��م یعتبرون��ھ ھن��اك م��ن ینك��ر وج��و   
إذا حدثت الخطیة ف�ي فت�رة زمنی�ة مح�دودة، ف�ال یمك�ن أن  إنھیقولون 

تك��ون العقوب��ة أبدی��ة فق��ط. اعت��اد الق��دیس أوغس��طین ال��رد عل��ى ھ��ذا 
االعتراض بمثال الق�انون الجن�ائي. إذا وقع�ت عملی�ة س�طو ف�ي بض�ع 

فق�ط؟ القت�ل ال�ذي ال دقائق، فھل یجب أن یعاق�ب الم�رء ببض�ع دق�ائق 
یس���تغرق س���وى لحظ���ة ھ���و ض���رر ال یمك���ن إص���الحھ. ف���ي الكت���اب 
المقدس، نرى أن الخطیة ضد هللا األبدي والالنھائي تؤدي إلى عقوبة 

 محدد. زمنأبدیة، على الرغم من ارتكابھا في 

 لماذا الجحیم أبدي؟ ؟ 
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) ألن ۱الجح���یم أب���دي (   
الخطی��ة ھ��ي جریم��ة ض��د 
 هللا الالنھ���ائي. إن���ھ أب���دي

 هللا ینكر الخاطئ ) ألن۲(
ال���ذي یری���د الخدم���ة الت���ي 

. إن��ھ أب��دي ألنن��ا یس��تحقھا
كائن����ات أبدی����ة  ) نح����ن۳(

ل����یس ل����دینا مك����ان آخ����ر 
ن�����ذھب إلی�����ھ إذا اخترن�����ا 

  االنفصال عن هللا.

ف��������ي الحی��������اة عل��������ى    
األرض، ن�����ود أن نك�����ون 
ق�������ادرین عل�������ى تغیی�������ر 

ش�دید االمر قراراتنا. یبدو 
أن یك�ون لالختی�ار لقسوة ا

عواق���ب أبدی���ة. ن���ود أن نعتق���د أن���ھ س���تكون ھن���اك فرص���ة ثانی���ة ف���ي 
من لكن لیس واآلن  (بإرادتنا) یاًرا متعمدًاالمستقبل، حتى لو اتخذنا خ

 .بعمرناهللا فترة تجریبنا  دحدأن یالمعقول 

ی��رفض ال��بعض اإلیم��ان ب��الجحیم ألنھ��م یتس��اءلون كی��ف یمك��ن أن    
یرس��ل هللا المح��ب شخًص��ا إل��ى مك��ان فظی��ع كم��ا تص��ف ھ��ذه اآلی��ات. 

ولكن یجب أن  یھلك یجب أن نضع في اعتبارنا أن هللا ال یرید أن أحد
یأتي الجمیع إل�ى التوب�ة والخ�الص. ی�نص الكت�اب المق�دس عل�ى ذل�ك 

لق��د اتخ��ذ أولئ��ك ال��ذین ی��ذھبون إل��ى الجح��یم  ٤۱۳.ف��ي ع��دة أم��اكن
خیارات تجعلھم في ھذا المكان المروع. ال أحد یتعث�ر بطری�ق الخط�أ 
في الجحیم. أولئك ال�ذین ذھب�وا اخت�اروا المك�ان م�ن خ�الل رف�ض هللا 

 .صھوبره وخال

                                                           
  .۳۰: ۱۷ الرسل أعمال ؛۹:۲ بطرس ۲ ؛٤:۲ تیموثاوس ۱ ٤۱۳

التعلیم  عقیدةلاالعتراضات  علىیجب "
 ھذا السؤال ىلأن تصل إالجحیم  عن

: ماذا تطلب من هللا في نھایة المطاف
الماضیة  الخطایا محوی أن أن یفعل؟

في صعوبة  جدیدة ویعینبدایة  ویبدأ
بالفعل  ؟ لكنةمعجزیذلك بمساعدة 

. أن یغفر لھم؟ ن یقوم بذلكعرض هللا أ
. )الغفران( ر لھمغفَ ا أن یُ لكنھم رفضو

؟ نھمأن یتركھم وشھل تطلب من هللا أ
أخشى أن یكون ھذا ھو ما  لألسف

 ".ویقوم بھ یفعلھ

إعادة  تمت – لویس سي إس(
 )األلمصیاغتھ من مشكلة 
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بما أن كل ما ھو صالح یأتي من هللا، فإن رفض هللا ھ�و ف�ي النھای�ة    
ن م��ن الخ��وف واألل��م ارف��ض لك��ل م��ا ھ��و جی��د. حت��ى الھ��دوء واألم��

ومك�ان م�ریح كلھ�ا أم�ور جی��دة یس�تطیع هللا توفیرھ�ا فق�ط. بالتأكی��د ال 
یمكنن��ا أن نتوق��ع م��ن هللا أن ی��زود شخًص��ا إل��ى األب��د باألش��یاء الجی��دة 

نق�ص عن هللا یعني  لامكیرفض ذلك الشخص هللا. االنفصال ال عندما
 وھذا ھو الجحیم. جیدكل ما ھو 

بأنھ جع�ل  لناالكفاري ومحبتھ یسوع الرب من خالل عمل �  شكًرا   
 من الغضب القادم. بدالً م�ن معان�اة الجح�یم نھرب" من الممكن لنا أن

ف���ي فرح���ة الخ���الص وعجائ���ب الس���ماء. نخت���ار الس���ماء  ونتش���ارك
لمص���یرنا عن���دما نخت���ار "التوب���ة تج���اه هللا واإلیم���ان بربن���ا یس���وع 

 ٤۱٤.المسیح"

 : نسيان العواقب األبديةهجتنبجيب خطأ 

ال تبدو في الحیاة األرضیة العدید من الق�رارات نھائی�ة. العدی�د م�ن    
أن نتذكر أن العدی�د  الوقت. یجبمرور مع  ھااألخطاء یمكن تصحیح

من القرارات لھ�ا عواق�ب أبدی�ة. بع�د الم�وت، ل�ن نك�ون ق�ادرین عل�ى 
الت��ي أث��رت عل��ى مص��یرنا األب��دي أو اإلج��راءات  تتغیی��ر اإلج��راءا

 قراراتھم. اتخاذ التي أثرت على اآلخرین في

 " معًا مرتین على األقل.قانون اإلیمانقرأ الفصل "یجب أن یُ    

 قانون اإلميان

الس�ماء في السماء أو في الجحیم. لألبد كل شخص موجودًا  نسیكو   
 المؤمن���ون م���ع هللا ویعبدون���ھ بس���عادة حیاهللا حی���ث س���ی ي مس���كنھ���

نھ�ا. ع المعان�اة الناتج�ةوال أي من  سماءال خطیة في یوجد (بفرح). ال

                                                           
 .۲۱:۲۰ الرسل أعمال ٤۱٤
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الذین  فیھ لكلاألبدي الذي ال رجعة  والعذاب الجحیم ھو مكان العقاب
. الجح��یم ھ��و العق��اب الع��ادل ع��ن بالمس��یح طای��اھمم��ن خ وال��م یخلص��

 الخطیة المتعمدة ضد هللا الالنھائي.

یج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��د المق��اطع الم��ذكورة أدن��اه. قب��ل    
یجب علیھ ق�راءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا  التالي،جلسة الفصل 

 یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 للمهام التحريريةمقاطع 

 ءش��عیاإ ؛۳۱-۱۹: ۱٦لوق�ا  ؛۱۷-۱۰: ۲۲رؤی�ا  ؛٥-۱: ۲۲رؤی�ا (   
 .)۳۰-۲۷: ٥ى مت ؛۱۱-۱٦: ٥

یجب تذكیر الطالب أنھ على األقل سبع م�رات خ�الل ھ�ذه ال�دورة،    
یج��ب عل��ى ك��ل طال��ب ت��دریس درس أو ج��زء م��ن درس لألش��خاص 

على الطالب تقدیم تقری�ر إل�ى قائ�د  غیر الموجودین في الفصل. یجب
 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

 للقراءةتوصيات 
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 األبدياملصري 

 أسئلة للدراسة

 األساسي للسماء؟ما ھو النشاط  .۱
 ما ھي بعض األشیاء التي لن تكون في السماء؟ .۲
 ؟سماءسیذھب إلى ال نْ مَ  .۳
 ؟سماءمتى یذھب المؤمنون إلى ال .٤
 ما األشیاء الثالثة التي یخبرنا بھا الكتاب المقدس عن الجحیم؟ .٥
 یجب أن یقطع یده؟الذي الشخص حول یسوع الرب ماذا یعني  .٦
  ؟الجحیم أبديلماذا  .۷



 الرابع عشرلدرس ا   

 األخرويات

 أهداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح:

 .األخرویات حول ضوعاتموالمستویات اھمیة  .۱
 .مؤمنالمسیح ومعناه لحیاة ال ءمجي .۲
 .لجسدمة ااوقی كل البشرقیامة  .۳
 .البشریةلجمیع المخلوقات  ةالنھائی ةالدینون .٤
 هللا األبدیة.مملكة  .٥
 .األخرویات حولقانون اإلیمان  .٦

أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یعرف الطالب أھمیة رؤیة    
 الحیاة األرضیة من منظور األبدیة.

 خروياتاأل

 اضرة مطبوعةاحمل ةماد

بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف م�ن ھ�ذا    
 المراجعة. ثم انتقل إلى المقطع الموجود أدناه.الدرس لطرح أسئلة 

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع بالمستقبل؟ ۱٤-۹: ۷اقرأ دانیال    



۲۲۲ 
 

اط�رح الس�ؤال ون�اقش  ؟العالم�ة ت�رىاآلن دراسة المواد معا. عن�دما 
اسأل طالبًا للبحث عن مرجع الكتاب  العالمة ياإلجابة. عندما تر

 المقدس وقراءة اآلیة.

ض�د (الك�ذاب  العظیم�ة والمس�یح واألبواق والضیقة عالمة الوحش   
 األب���یض العظ���یم والع���رش س���نوات والس���بع س���نة المس���یح) واألل���ف

الكت���اب  نب���وةھ���ذه مواض���یع ف���ي  –الن���ار  نازل���ة وبحی���رةال والمدین���ة
 المقدس.

 ما ھي القضایا التي تفكر بھا في نبوة الكتاب المقدس؟ ؟

 مستويات األهمية

ترك��ز مناقش��ات النب��وة عل��ى األس��ئلة البس��یطة ب��دالً م��ن  غالبً��ا م��ا   
الحق��ائق الرئیس��یة. لیس��ت ك��ل الموض��وعات الت��ي ت��دور ح��ول النب��وة 
مھم��ة بالق��در نفس��ھ. ل��ن نح��اول تغطی��ة ك��ل ش��يء ع��ن النب��وة ف��ي ھ��ذه 

 .الدراسیة الدورة

 الوحش والبل�دیتساءل الناس في بعض األحیان كیف ستبدو عالمة    
س��یكون الش��اھدان. ھ��ذه أس��ئلة ال  ض��د المس��یح وم��نال�ذي س��یأتي من��ھ 

 ستحق الجدال بشأنھا.ت بوضوح والیجیب علیھا اإلنجیل 

ھن��اك موض��وعات أخ��رى یش��رحھا الكت��اب المق��دس أكث��ر. بع��ض    
ف��ي بدای��ة أو  أتي ثانی��ةیس��وع س��ی ال��رب األمثل��ة س��تكون م��ا إذا ك��ان

ف ع��ام أل�� واأللف��ي ھ��المل��ك إذا ك��ان  الض��یقة وم��امنتص��ف أو نھای��ة 
لیس��ت ض��روریة لإلنجی��ل.  تع��الیمف��إن ھ�ذه ال ذل��ك،حرف�ي أم ال. وم��ع 

مع شخص ما ألنك ال تواف�ق عل�ى رأی�ھ بش�أن تقطع الشركة یجب أال 
 .مورأحد ھذه األ

ھن��اك بع��ض الحق��ائق الض��روریة ف��ي نب��وة الكت��اب المق��دس. ھ��ذه    
الكت�اب المق�دس یقبلھ�ا. ھ�ذه ب ی�ؤمنحقائق واضحة لدرجة أن كل من 
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المس��یحي  التعل��یم ونظ��ام ؤمنت��ؤثر عل��ى حی��اة الم�� حق��ائق التعلیمی��ةال
 بأكملھ.

 نب��وةدعون�ا نلق��ي نظ��رة عل��ى أرب��ع حق�ائق ض��روریة كش��فت عنھ��ا    
 .خرویاتالكتاب المقدس حول األ

 يسوع رفية للربالعودة احل

الرغم م�ن أن�ھ ب�إلى ھ�ذه األرض.  مرئي یسوع بشكلالرب سیعود    
الم��ؤمنین عل��ى األرض اآلن، إال أن��ھ س��یعود ف��ي حاض��ر روحیً��ا م��ع 

 ٤۱٥.كل األرضلمشھد  ٌمقام المجید فيشكلھ ال

 ؟ثانیة یسوعیعود الرب ما ھي بعض األشیاء التي ستحدث عندما  ؟

ستص�بح ممال�ك  .رض�يعودة المسیح ھي ذروة التاریخ اال ستكون  
 س��یكافئونخلص��ین ل��ھ مس��یح. ھ��ؤالء ال��ذین ك��انوا مُ للالع��الم ممال��ك 

أولئ�ك ال�ذین ك�انوا ف�ي تم�رد ض�ده وس�یكون  احتق�ار. سیتم كرمونوی
    ٤۱٦.األع���داءین م���ن ك���ل المعارض��� ال���رب الس���لطة لھزیم���ة ل���دي

 ٤۱۷.لسان بأن یسوع ھو رب كل وسیعترفكل ركبة  ستجثو

واألحی�اء ھم  ٤۱۸.ربمع ال ملكوالی رقدواالذین  نؤمنوالم قامسی   
 ٤۱۹.مجیئھفي الرب  ملقاهل نخطفوسی نینالمؤممن 

 ٤۲۰الم�ؤمنینالمب�ارك لجمی�ع الرج�اء  وھ� المسیح ثانیة ءمجي   
. ر في كل ما تعنیھ عودتھ لن�ا: نھای�ة االض�طھاد والمعان�اة والح�زنفكِّ 

                                                           
 .۷:۱ رؤیا ٤۱٥
 .۲٤:٤٦ ىمت ٤۱٦
 .۱۰:۲ فیلبي ٤۱۷
 .۱۲:۲ تیموثاوس ۲ ٤۱۸
 .۱۷-۱٦:٤ تسالونیكي ۱ ٤۱۹
 .۱۳:۲یطست ٤۲۰
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ً  اءیاألحوالمؤمنین القدیسین  یعني أیضا اجتماع ا یب�رھن عل�ى م�م معا
نفس���ھ یس���وع إیمانن���ا ل���م یك���ن ب���اطالً. ك���ذلك یعن���ي. رؤی���ة ال���رب أن 

إل�ى الس�ماء وم�لء الحی�اة األبدی�ة م�ع هللا. ال ش�يء م�ن ھ�ذه  والدخول
عل�ى حقیق�ة  یعتم�د بس�اطةك�ل ولك�ن ب مجیئھ زمناألشیاء یعتمد على 

 .(قال) كما وعد أتي ثانیةأنھ سی

 ب�أن ی�أتيوع�د  ٤۲۱.بقوة ومجد یأتي ثانیةیسوع إنھ سالرب قال    
ب��نفس  أتي ثانی��ةقال��ت المالئك��ة إن��ھ س��ی ٤۲۲.مع��ھ حی��اةأخ��ذ ش��عبھ للیو

 بینم��ابش��ر الرس��ل بالتوب��ة  ٤۲۳.س��ماءالطریق��ة الت��ي ص��عد بھ��ا إل��ى ال
   ٤۲٤.خطة هللا النھائیة لھذا العالم تأسیسلالرب یسوع  ةننتظر عود

ھ�ي  بھ�اءو بق�وة یس�وع إل�ى ھ�ذه األرض م�رة أخ�رىالرب إن عودة 
 ٤۲٥العھد الجدید. من نتعلمھاواحدة من أكثر الحقائق التي 

ال یمكنن�ا أن نع�رف  الث�اني،وجود عالمات تس�بق المج�يء  مع    
بالض��بط مت��ى س��یعود. م��ن الجی��د للم��ؤمنین أن یتوقع��وا دائًم��ا مج��يء 

  ٤۲٦.وفقًا لذلك حیاةیسوع والالرب 

 ؟ثانیةیسوع یعود الرب لماذا  ؟

 ملاذا سوف يأتي؟

لن یكون العالم أفضل حاًال من خالل العم�ل السیاس�ي أو اإلص�الح    
ول�ن یح��دث أو االقتص�ادات المزدھ�رة.  مبتط�ور التعل�یاالجتم�اعي أو 

                                                           
 .۳۰:۲٤ ىمت ٤۲۱
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 ً مخلوقاتھ كمل�ك عائ�د لیسوع فجأة عود الرب . سیتحسن للعالم تدریجیا
 الصحیح. (مسارھا) في نصابھا االمور لوضع

فیمك�نھم  اآلنملك�وت هللا ب رادتھمبإ لتحقوالكن إذا ا خطاه بشركل ال   
. مملكة هللا تعمل بالفعل على أولئك الذین ةالقادم لدینونةالھروب من ا

عن�د  وضوحسوف تأتي ھذه المملكة بالكامل وب ٤۲۷.یتوبون ویؤمنون
 .ثانیة یسوعالرب  ءمجي

 ؟یأتي ثانیةیسوع سالرب كیف نعیش ألننا نعرف أن  ؟

 ؟يافكيف حنإذن 

األوائ�ل. نح�ن  ؤمنینلم�دي ال� تنتذكر األولویات التي كان�یجب أن    
حت�ى النھای�ة" لق�د ُح�ذرنا م�ن  الثباتمدعوون للحفاظ على إیماننا و "

ت��رك المل��ذات وأش��یاء م��ن 
م�ا ھ�و العالم تجعلنا ننس�ى 

. نح��ن نع��یش وفقً��ا ٤۲۸ق��ادم
للق����یم األبدی����ة نظ����ًرا ألن 
أش��یاء ھ��ذا الع��الم س��تزول. 

 أي "نس�ھریُطلب من�ا أن "
ال نح������دق ف������ي الس������ماء 

 ن نظ����لأولك����ن  لظھ����وره
متیقظ���ین روحیً���ا حت���ى ال 
ونع��یش حی��اة  نق��اوةنص��لي م��ن أج��ل ال ٤۲۹.یأتین��ا مجیئ��ھ دون اس��تعداد

 ٤۳۰ألننا نرید أن نكون مثلھ. طاھرة

                                                           
 .۱:۹ ،۱٥-۱٤:۱ مرقس ٤۲۷
 .۳٦-۳٤:۲۱ لوقا ٤۲۸
 ع��ن البح��ث إل��ى یش��یر ال" س��ھرأ" ل��ـ المس��تخدم الیون��اني المص��طلح ۳۷-۳۳:۱۳ م��رقس ٤۲۹

 .ساھرین نظل نأ بل ما شيء
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أولئ��ك ال��ذین یعیش��ون الی��وم وكأن��ھ ال ی��أتي ل��ن یكون��وا مس��تعدین    
فج��أة  ٤۳۲رقیس��وع مث��ل الب��ال��رب س��یكون مج��يء  ٤۳۱.مجیئ��ھ ثانی��ةل

 بحیث ال یملك أحد الوقت لتغییر أي شيء بعد ظھوره.

) ۲( ولوی��ات األبدی��ةأ) ع��ن طری��ق الحف��اظ عل��ى ۱ننتظ��ر مجیئ��ھ (   
  أنفسنا روحیا بالصالة.حفظ ) ۳(قداسة (ُطھر) العیش في 

 لناس.القيامة اجلسدية جلميع ا

قیام�ة جمی��ع  ن�ایعلم كت�اب المق�دسقیم�ة أبدی�ة ألن ال دنعل�م أن للجس�   
 الناس.

 الرس��ول ب��ولس ف��ي كورنث��وس ش��رح ٤۳۳.القیام��ة ض��روري تعل��یم   
 قیام�ة. إذا لم تكن ھناك لإلنجیلأن إنكار القیامة ھو إنكار  ۱٥ االولي

یس�وع م��ن ب��ین ال��رب إذا ل��م یق�م فاإلنجی��ل ب�اطال  ٤۳٤.ق�می ل��م المس�یحف
 ٤۳٥.بالفعلیخلص أحد  لمواألموات 

س�یقیم لكن لیس كل الن�اس ف�ي نف�س الوق�ت.  شخصكل  قامةسیتم إ   
ولئك الذین أ ٤۳٦.ن سیقومونعودتھ ثانیة المؤمنین فالراقدو الرب عند

في سیقمون القیامة األولى.  في ن یكن لھم نصیبماتوا في خطایاھم ل
 ٤۳۷.دینونةوقت الحق لل

                                                                                                                  
 .۳:۳ یوحنا ۱ ٤۳۰
 م��ن وھ��م الع��الم لھ��ذا یع��یش ھ��و الظلم��ة ف��ي یع��یش م��ن أن یوض��ح ٦-۱:٥ تس��الونیكي ۱ ٤۳۱

 .كلص لنا یسوع الرب عودة تكون لن لنا بالنسبة. ثانیة یسوع الرب بمجيء سیصدمون
 .٥۲:۱٥ كورنثوس ۱ ؛۲۷:۲٤ ىمت  ٤۳۲
) ۱٥ ص�حاحأ كورنث�وس۱ ك�ل( ةی�آ ٥۸ م�ن صحاحأ كتب بولس أن ةبالحقیق یوضح ھذا  ٤۳۳

 .بالقیامة الخاص التعلیم لیحدد
 .۳:۱٥ كورنثوس ۱ ٤۳٤
 .۱۷:۱٥ كورنثوس ۱ ٤۳٥
 .٦:۲۰ رؤیا ؛۱۷-۱٦:٤ تسالونیكي ۱ ٤۳٦
 .۲۰: ۱۳ رؤیا ٤۳۷
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الخطاة في  قامسی ٤۳۸.یسوع كالربجدة مم دأجساسیقام المؤمنون ب   
 ٤۳۹.ةاألبدی دینونةشكل آخر لل

 لك؟ذلك فما الفرق الذي سیحدثھ  سیقام،الجسد  تؤمن أنإذا لم  ؟

بأننا سنحیي یوًما ما على نمط حیاتنا. یمكننا أن ن�رى  یمانیؤثر اال   
األش��خاص ال��ذین م��ن  ألمثل��ةم��ن خ��الل النظ��ر  تعل��یماآلث��ار العملی��ة لل

وس حقیق�ة قیام�ة جس�د كورنث� كنیس�ةینكرونھا. أنكر بعض الناس في 
ط��رفین الخط��أ إل��ى  نش��قواابھ��ذا الخط��أ  . ھ��ؤالء ال��ذین آمن��وااالنس��ان
فإن ال�روح ھ�ي  یقام. قال البعض: "بما أن الجسد لن للغایةن متناقضی

وھ���ذا یعن���ي أن  ك���ل م���ا یھ���م.
الجس��د بالخطای��ا الت��ي نرتكبھ��ا 

. یمكننا حتى اً خطیر مراً أ لیست
ألن الجس�����د  الزن�����ا،ارتك�����اب 

س��وف ی��تم ال��تخلص من��ھ عل��ى 
 ٤٤۰أي حال."

"نظ�ًرا  مثلقال آخرون شیئًا    
 فھ�و بالتأكی�د یقاملن  دألن الجس

. یج��ب أن یریم القیم��ة وش��رع��د
ال  الجس��دیةنقم��ع ك��ل الرغب��ات 

 عُمل��ذ وال نتمت�� وأي م��ا ھ��نأك��ل 
 .بمتعة الزواج

                                                           
 .۲:۳ یوحنا۱ ٤۳۸
 .۲۹-۲۸:٥ یوحنا ٤۳۹
 والمع��دة للمع��دة األطعم��ة" ش��عاًرا ونیحمل�� ال��بعض أن ب��دا حی��ث ىول��األ كورنث��وس تأم��ل ٤٤۰

 هللا لك�ن" الرس�ول، ق�ال. الرغب�ات إش�باع س�وى ش�يء ل�یس الجس�م أن یعن�ي وھ�ذا "،لألطعمة
 ھ��و الجس��د" الق��ول ف��ي واس��تمر. الجس��د یس��ئ اس��تخدام م��ن دنیوی��ة ع��ن متح��دثًا "،س��یھلكھم

 ".بقوتھ أیضا وسیقیمنا الرب أقام هللا وان... للرب

أَْیَن َشْوَكتَُك یَا َمْوُت؟ أَْیَن َغلَبَتُِك "
قام المسیح وأبطل یَا َھاِویَةُ؟ 

الموت. قام المسیح وطرد 
الشیاطین. قام المسیح وابتھجت 

المالئكة. قام المسیح وحرر 
الحیاة. قام المسیح وأفرغ القبر 
من األموات: ألن المسیح قام من 
بین األموات وأصبح قائًدا ومقیم 
لمن نام. لھ المجد والقوة من اآلن 

 ."آمینوإلى األبد. 

  (كریسوستوم) 



۲۲۸ 
 

 

لقیام�ة ا ع�ن المس�یحي تعل�یمھذه األخط�اء م�ن إنك�ار القیام�ة. ال تجاء
 ھیك�لھ�ي الت�ي  ؤمنینالم�أجساد  فداءظھر القیمة . تٌ للجسدضع قیمة ی

  ٤٤۱.في مجد وبھاءتٌقام وسفي الجسد وأعضاء  القدسللروح 

یس�وع ق�ام م�ن ال�رب ) أن ۱عن�ي (یالقیامة ضروري ألن�ھ  تعلیمإن    
حقیق��ة ) ٤( أبدی��ة قیم��ة للجس��د) ۳( قیام��ة الجمی��ع )۲( األم��واتب��ین 

 .االنجیل

 لدينونةا

حقًا النھایة ألولئ�ك ال�ذین ال توج�د أس�ماؤھم ف�ي  يھ ةتعتبر الدینون   
ولكنھا نھایة اختیاراتھم. األبدیة  وجودھمالحیاة. إنھا لیست نھایة  سفر

التراج��ع عنھ��ا  ال یمك��نو ھ��اال حص��ر ل نت��ائج ق��رارات التالی��ة س��تكون
 إطالقاً.

خیاراتن��ا أھمی��ة تتج��اوز نتائجھ��ا المباش��رة. یعتق��د لدینون��ة عط��ي ات   
ف�ال یوج�د  أعم�الھم،بعض الناس أنھ ما دام بإمكانھم التحكم ف�ي نت�ائج 

رغبون في االعتق�اد ب�أن خطی�تھم لیس�ت شيء آخر یدعو للقلق. إنھم ی
ولكن حتى  الضرركل خطیة تلحق الواقع  ما لم تضر بشيء. في ارً ش

. تق��ول كلم��ة هللا إن الن��اس دینون��ةفھ��ي خطی��رة بس��بب ال تفع��ل،ل��و ل��م 
 ٤٤۲.أعمالھم دانون بحسبسی

األب��دي وال��بعض  ع��ذابس��یتم إرس��ال ال��بعض إل��ى الدینون��ة ف��ي ال   
الخط�اة  دینون�ةاآلخر لمكافأة أبدیة. ویصف الكتاب مشھدًا واح�دًا م�ن 

ھن�اك  ٤٤۳.بس�بب أعم�الھم الش�ریرة تھمدان�إ مواجھ�ھل تم إق�امتھمالذین 
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حیث سیتم مكافأتھم عل�ى تل�ك األعم�ال الت�ي  دینونة اخري للمؤمنین،
  ٤٤٤ .كانت لھا نتائج دائمة وجدیرة باالھتمام

حقیقة أن الدینون�ة س�تحدث تخبرن�ا أن�ھ ف�ي ی�وم م�ن األی�ام س�تنتھي    
لكن یوًم�ا م�ا س�ینتھي ك�ل  خطیة،الخطیة. من الصعب تخیل عالم بال 

 التمرد على هللا.

ال یقصد هللا أن نع�یش ف�ي    
خ������وف دائ������م وأن یك������ون 

دافع للع���یش ال���الخ���وف ھ���و 
ف�إن  ذلك. ومع مستقیمبشكل 

بالدینون������ة القادم������ة وع������ي 
ا یمنحن�����ا ش�����عورً  )أمامن�����ا(

 حیاتنا. قودالتي تحاسبة بالم

یج������ب أن نع������رف ع������ن    
 مغ����زى) ۱لفھ����م ( الدینون����ة
) مس���اءلتنا أم���ام ۲( الخطی���ة

) ٤خیاراتن��ا () أھمی��ة ۳هللا (
 نھایة كل الخطیة.

 بديملكوت اهللا األ

دورات یمضي الوق�ت إل�ى األب�د ف�ي  واألدیان،وفقًا لبعض الفلسفات  
لك�ن   أحداث تغی�ر األش�یاء إل�ى األب�د. نھایة ولیس ھناكبدایة أو  وبال

للوق��ت بدای��ة وسلس��لة م��ن األح��داث تتق��دم إل��ى  المق��دس،وفقً��ا للكت��اب 
ثم  لإلنسانالسقوط المأساوي  الخلق ثمنھایتھا. یصف الكتاب المقدس 

     خطة الخالص التي عمل بھا هللا عبر قرون من تاریخ البشریة.

                                                           
 .۱٥-۱٤: ۳ كورنثوس ۱ ٤٤٤

ألف سنة ھي یوم واحد عند هللا "
إنھ  ةاألبدي. لذلك، إنھ طویل االنا

یعطینا مساحة للتوبة، دون أي 
الوقت یمر ن أإزعاج لنفسھ. بمعني 

هللا سواء ببطء أو بسرعة مما  ىلد
ھو مناسب لھ وال یمكن أن یكون 

ھناك أي سبب یجعل من الضروري 
ن یؤخر أو یسرع بنھایة أبالنسبة لھ 

 ".شیاءكل األ

على العھد  مالحظات – سليون وچ(
 )۳في بطرس الثانیة  الجدید
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نجد بدایة الخطیة. في سفر الرؤیا تس�تبعد الخطی�ة  التكوینفي سفر    
. ف�ي س�فر التك�وین ن�رى فق�دان ش�جرة ٤٤٥تماًما م�ن مدین�ة هللا األبدی�ة

 الحی��اةالحی��اة وعقوب��ة الم��وت. ف��ي س��فر الرؤی��ا ن��رى اس��تعادة ش��جرة 
 ٤٤٦.والدعوة إلى نھر ماء الحیاة الحیاة سفرفي  واألسماء

نحن نعلم أن ھناك حدثًا واحدًا سیأتي في نھایة الجدول الذي كشفھ لنا 
هللا. س��یطلق ھ��ذا الح��دث الك��ون إل��ى األب��د ال��ذي خطط��ھ هللا. س��یكون 

 مجيء مملكة هللا األبدیة الكاملة.

كان�ت  اإلنس�ان،لك�ن من�ذ س�قوط  للكون ال�ذي خلق�ةكان هللا دائًما ملًكا 
ملك��وت هللا. ھ��ذا سیص��ل إل��ى نھایت��ھ  ض��دمعظ��م البش��ریة ف��ي تم��رد 

سیصبح الع�الم ف�ي حال�ھ وسیحكم هللا إلى األبد بدون منافس.  المفاجئة
 تماما كما ھي السماء. هللا،كما یرید  كمال

  يعلى كل ما هو أرض : الرتكيزهجتنبجيب خطأ 

كم��ا ل��و أن الحی��اة األرض��یة تس��تمر إل��ى  حی��اةھن��اك می��ل بش��ري لل   
األبد. نحاول تحسین ظروفنا وحل مش�اكلنا وخل�ق بیئ�ة تجعلن�ا نش�عر 
بالرضا. نحتاج ألن نك�ون مث�ل إب�راھیم ال�ذي ك�ان یتوق�ع من�زالً أب�دیًا 

-۸: ۱۱في الخیام وانتقل في كثیر من األحیان (عبرانیین  عاشبینما 
واألشیاء الت�ي  نبنیھایاء التي ). نحتاج أن نتذكر أن األش۱٦-۱٤ ،۱۰

الت��ي نخلقھ��ا كلھ��ا مؤقت��ة. یج��ب أن نعم��ل م��ن أج��ل  ل��دینا والظ��روف
 األشیاء التي لھا قیمة أبدیة.

 " معًا مرتین على األقل.قانون االیمانقرأ الفصل "یجب أن یُ    

 

                                                           
 .۲۷:۲۱ رؤیا ٤٤٥
 .۱۹،۲،۱: ۲۲ رؤیا ٤٤٦
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 قانون االميان 

أخذ یو ي أموات الماضيمؤمنوسیقیم یسوع كما وعد الرب سیعود    
شخص من ب�ین األم�وات  سیقام كلفي مملكتھ. للملك جمیع المؤمنین 

علی�ھ بعقوب�ة یحك�م م�نح مكاف�أة أبدی�ة أو یُ على أعمالھ، ثم إما لدینونتھ 
 وسیحكم هللا إلى األبد. بالكاملأبدیة. سوف یأتي ملكوت هللا 

یج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��د المق��اطع الم��ذكورة أدن��اه. قب��ل    
یجب علیھ ق�راءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا  التالي،جلسة الفصل 

 یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 لمهام التحريريةمقاطع ل

-٥۱: ۱٥كورنثوس  ۱ ؛۱٤-۱: ۳بطرس  ۲ ؛٤٦-۳۱: ۲٥ ىمت(   
 .)٤٥-۳۱: ۲دانیال  ؛۱٥-۱۱: ۲۰رؤیا  ؛٥۸

 ال�دورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
یج���ب عل���ى ك���ل طال���ب أن یق���وم بت���دریس درس أو ج���زء م���ن درس 
لألش��خاص غی��ر الموج��ودین ف��ي الفص��ل. یج��ب عل��ى الط��الب تق��دیم 

 تقریر إلى قائد الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

 توصيات للقراءة

Ladd, George Eldon. The Blessed Hope. 
Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992. 

Wiley, H. Orton & Culbertson, Paul T. 
Introduction to Christian Theology. 
Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 
1949. 
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خروياتاأل  

 أسئلة للدراسة

 ضروریة في نبوة الكتاب المقدس؟ال األربعة حقائقال ما ھي .۱
 ؟ثانیة یسوع الرب ءمجي عند ؤمنینماذا سیحدث للم .۲
 كیف ننتظر مجيء یسوع؟ .۳
ً  القیامةعن  لما یعتبر التعلیم .٤  ؟ھاما
  ؟الدنیویةلماذا من المھم بالنسبة لنا أن نعرف عن  .٥

 

 



 اخلامس عشر الدرس

 القدميةاملذاهب 

 أهداف الدرس

 یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح: الدرس،في نھایة ھذا 

 للمعتقدات. واستخدامھا أسس العقیدة كقانونالغرض  )۱(
 .(المذاھب) للعقائد كتابیةبعض األمثلة ال )۲(
 تاریخیة. مذاھبأصول ومضمون ثالث  )۳(
 تاریخ المسیحي.التمسك بال جددال نالمؤمنیلماذا یجب على  )٤(
 مذاھب.القانون االیمان الخاص ب )٥(

ذاھب الطال��ب الم�� یمق��أح��د األغ��راض العملی��ة لھ��ذا ال��درس ھ��و أن یٌ    
 كمسیحیة أصلیة. ولياألساسیة للكنیسة اال (التعالیم)

 القدمية ذاهبامل

 اضرة مطبوعةاحمل ةماد

استخدم األھداف م�ن ھ�ذا  السابق،بعد إجراء االختبار على الدرس    
 الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل إلى المقطع الموجود أدناه.

 م�ذاھبمعًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن أھمی�ة الالثانیة  قرأ یوحنان   
 األصلیة للكنیسة؟
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اطرح السؤال وناقش  ؟العالمة ترى اآلن دراسة المواد معا. عندما   
اس��أل طالبً��ا للبح��ث ع��ن مرج��ع   العالم��ة اإلجاب��ة. عن��دما ت��رى

 الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.
 ذاهبأصل امل

العقی���دة ھ���ي ملخ���ص المعتق���دات المس���یحیة األساس���یة. وق���د رأت    
 .كتابیةالكنیسة في وقت مبكر جدا الحاجة إلى تلخیص العقیدة ال

 لماذا احتاجت الكنیسة إلى عقائد؟ ألم یكن الكتاب المقدس كافیاً؟  ؟

ولك�نھم  المق�دسبالكت�اب  الیم�انا يی�دع م�ن البش�ر م�ن ھناك دائًم�ا   
ط��ورت الكنیس��ة  العقائ��د الت��ي تتن��اقض م��ع الكت��اب المق��دس.یعلم��ون ب

الحقیق��ي  یم�ان المس��یحيالت�ي می��زت اال كتابی��ةعب�ارات ع��ن العقی�دة ال
 ةالتعالیم الكاذبعن 

عن�ي أن تمم�ا  "عقی�دة كان�ت "یس�وع ھ�و ال�ربللعب�ارات ال أحد ھذه   
 یُظھ��ر أیض��اً تعبی��ر أو جمل��ة (ال��رب یس��وع المس��یح) یس��وع ھ��و هللا.

 ) وأنھ ھو هللا. الشخص الذيChristos(القول بأن یسوع ھو المسیا 
یس��وع  الق��ول ب��إنرف��ض 

س���تخدم ول���م یھ���و ال���رب 
عب������ارة ال�������رب یس�������وع 

ً یحس�ب المسیح لم   مس�یحیا
 .(مؤمناً)

كان ھناك أش�خاص ف�ي    
وق���ت الح���ق ادع���وا أنھ���م 

وا ن ولكنھم لم یؤمن�مؤمنو
ا حقیقیًا. لھذا الس�بب نج�د ف�ي رس�الة یوحن�ا یسوع كان إنسانً أن الرب 

َوُكلُّ ُروحٍ الَ یَْعتَ�ِرُف بِیَُس�وَع اْلَمِس�یحِ أَنَّ�ھُ االولي التصریح العقائدي "

من الضروري للخالص األبدي أن "
یؤمن أیًضا بحق تجسد ربنا یسوع 

أن نؤمن  ھوإلیمان الصحیح االمسیح. 
 ھویسوع المسیح  الربونعترف بأن 
 ".المتجسدهللا  وھوابن هللا 

 )أثناسیوس(عقیدة 
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أعلن أیضاً الرسول إن ك�ل م�ن  ٤٤۷".قَْد َجاَء فِي اْلَجَسِد، فَلَْیَس ِمَن هللاِ 
 ٤٤۸.المسیح یخطئ ولیس من هللاینكر التعالیم األساسیة عن 

یوضح تعلیم المؤمنین االوائل ع�دة عب�ارات نج�دھا ف�ي تیموث�اوس    
 .۱٦: ۳االولي 

وحِ، تََراَءى ِلَمالَئَِكٍة، ُكِرَز بِِھ بَ�ْیَن     َر فِي الرُّ هللاُ َظَھَر فِي اْلَجَسِد، تَبَرَّ
 ِد.األَُمِم، أُوِمَن بِِھ فِي اْلعَالَِم، ُرفَِع فِي اْلَمجْ 

نحن نجھل كل القضایا التعلیمیة الموج�ودة ف�ي تیموث�اوس االول�ي،    
لكنھا تؤكد على الوھیة وناسوت (إنسانیتھ) الرب یس�وع عن�دما یق�ول 

 إن هللا قد ظھر في الجسد.

م�ؤمن م�ن . إذا قابل الھدفالقصیرة  تعلیمیةخدمت ھذه العبارات ال   
 والكت��ابدعى أن��ھ ی��ؤمن بیس��وع ی��شخًص��ا آخ��ر  وائ��لالم��ؤمنین األ

ال�رب "ھ�ل ت�ؤمن أن  یس�أل الُم�دعيأن  لھ�ذا الم�ؤمنیمكن ف المقدس،
ف�ي الظ�اھر  یس�وع ھ�و هللالرب أن تؤمن یسوع ھو الرب؟" أو "ھل 

 ؤمن الحقیقيعلم المیال " فعندئذ ك" الُمدعي الجسد؟ "إذا قال الشخص
ل�یم ال�ذي تعلم�ھ لیس لدیة معرفة كتابی�ة وال یقب�ل التع ھذا الشخص أن

 كلمة هللا. 

، وج�دت الكنیس�ة أن�ھ لخمس�ینا یومخالل القرون القلیلة األولى بعد    
وتجس���د  الث���الوث،واض���حة ح���ول  عب���اراتم���ن الض���روري اإلدالء ب

كدفاع ض�د كتابیة وھویة الروح القدس. وقد وضعت معاییر  المسیح،
أن تك��ون ملخص��ات  بھ��دفُكتب��ت ھ��ذه الحق��ائق . والھرطق��ات الب��دع

ل��م تس��تطع . (م��ؤمن) م��ن بھ��ا ك��ل مس��یحيآللحق��ائق األساس��یة الت��ي 
 مس��یحیًال��م یحس��ب الش��خص  ولك��نقض��یة أن تغط��ي ك��ل  م��ذاھبال

                                                           
 .۳:٤ یوحنا۱ ٤٤۷
 .۹ یوحنا۲ ٤٤۸
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ألنھ��ا  ائ�د التعلیمی��ة االساس�یةتل��ك العق م�نإذا أنك�ر أي ش��يء  (مؤمن�اً)
 كانت محاولة لتعریف اإلیمان المسیحي.

 للكنيسة وليةمن العقائد اال هنا ثالث

 تعلیم الرسل

الرسول م�ن قب�ل الرس�ل، لكنھ�ا كتب�ت ف�ي الق�رن  تعلیملم یتم كتابة    
 رسل.لل التعالیم الكتابیةالثاني بھدف التعبیر عن 

یس���وع ب واألرض وأؤم���نالس���ماء  خ���الق الق���دیرأؤم���ن ب���ا� اآلب    
 ول�د م�نالق�دس وال�روح  من ُحبل بھ الذيوالسید ابنھ الوحید  المسیح،

 ص��لب وم��ات ودف��نالبنط��ي و الع��ذراء وت��ألم عل��ي ی��د ب��یالطسم��ریم 
صعد إلى واألموات في الیوم الثالث من  قامى الھاویة ونزل إل(قُبر) و

 دین االحی�اءلی� ثانی�ة سیأتيقدیر واآلب ال السماء وجلس على یمین هللا
 األموات.و

القدیس���ین.  مقدس���ة جامع���ة وش���ركةكنیس���ة  أؤم���ن ب���الروح الق���دس   
 والحیاة األبدیة. آمین.األجساد ة الخطایا. قیامة مغفرو

أخطاء أولئك ال�ذین أنك�روا  لفضحیبدو أن ھذه العقیدة كانت تھدف    
 ً ع�ذراء. ك�ان ھن�اك أیًض�ا م�ن م�ن  حقیقیًا مولوداً  أن یسوع كان إنسانا

ً قام  وأنھیسوع الرب أنكر موت   من بین األموات. جسدیا

الرس�ل ع�ن ال�روح الق�دس. ھ�ذا ل�یس ألن  تعل�یمالقلیل جداً في ذُكر    
 ع��نذل��ك ألن الب��دع ولك��ن  الق��دسالكنیس��ة ل��م تع��رف م��ن ھ��و ال��روح 

 )ك�اثولیكي(لم تكن تتحدى الكنیسة بعد. مص�طلح  ة الروح القدسھوی
یعن�ي  یعني ببساطة "عالمي" ویعن�ي أن ھن�اك كنیس�ة واح�دة حقیقی�ة.

م���ال أو عأم���ن  ل���یس"مغف���رة الخطای���ا" الخ���الص بالنعم���ة  مص���طلح
 س.طق
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 مجمع نیقیة عقیدة

كان الغرض و. ۳۲٥في مجلس الكنیسة عام ة ینیقتم تأسیس مجمع    
المسیح وال�روح الق�دس. تم�ت  التعالیم الخاصة بألوھیةمنھ ھو حمایة 
. تتناول ھذه العقی�دة ۳۸۱في مجلس آخر عام  عباراتإضافة بعض ال

 قبل. من بعض القضایا التي لم یتم طرحھا

واألرض ك��ل م��ا الس��ماء الق��دیر خ��الق األب هللا،  واح��دأؤم��ن بإل��ھ    
 یري وما ال یري.

م�ن االب  الوحی�د المول�ودرب واحد یسوع المسیح اب�ن هللا ب وأؤمن   
واح�د، أزل�ي مول�ود غی�ر مخل�وق إل�ھ  من ن�ور،نور  الدھور،كل قبل 

مساوي االب في الجوھر. بھ خل�ق ك�ل ش�يء، ال�ذي ن�زل م�ن الس�ماء 
تجسد بالروح القدس من العذراء مریم وتأنس  وألجل خالصنا. ألجلنا

(أصبح إنساناً) وُصلب عنا في عھد بیالطس البنطي وتألم وقُبر وق�ام 
من بین األم�وات ف�ي الی�وم الثال�ث حس�ب الكت�ب. وص�عد ال�ي الس�ماء 
وجلس عن یمین عظمة االب وسیأتي ثانیة بمجد وبھاء لیدین كل م�ن 

 ي لیس لملكھ انقضاء.االحیاء واألموات والذ

الحی�اة، ومانح رب  القدس،أؤمن بالروح    
نس��جد ل��ھ  واالب��ن، ال��ذيم��ن اآلب  منبث��قال

. ال�روح ال�ذي تكل�م مع اآلب واالبنونمجده 
واح��ده جامع��ة االنبی��اء. أؤم��ن بكنیس��ة  ف��ي

عترف بمعمودیة واحدة لمغف�رة وأ رسولیة.
الدھر  وحیاةاالموات  وانتظر قیامةالخطایا 

 االتي. أمین 

ھ�ذه ما ھي بعض األشیاء التي تراھا ف�ي  ؟
ف���ي عقی���دة موج��ودة العقی��دة الت���ي ل��م تك���ن 

 الرسل؟

 

Athanasius was 
the leading 
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الثالث��ة ف��ي  (االق��انیم) تتس��ع ح��ول األش��خاص عب��اراتھن��ا ن��رى ال   
 ھللمسیح بطریقة تحمی ةالكامل المسیحوھیة الثالوث. یتم التأكید على ال

 ھملك�ن هللایس�وع ھ�و  ال�رب من أولئك ال�ذین ی�دعون أنھ�م یعتق�دون أن
) غیر مخل�وق "دھورإنھ أبدي (قبل جمیع الألوھیتھ االزلیة، من  واقلل

ل��نفس األس��باب  یس��وع ب��ا� ال��رب یُ��دعى مس��اوي االب ف��ي الج��وھر.
 ا�.ب التي یُدعى فیھا اآلب

 الذي یؤكد واالبن،اآلب كما نعبد تماما  الروح القدسعبد یجب أن یُ    
 أنھ ھو هللا. یمانلنا قانون اإل

 ةالخلقیدونیعقیدة ال

. ك�ان الغ�رض منھ�ا حمای�ة ٤٥۱دونیة ف�ي ع�ام یقخلُكتِبَت العقیدة ال   
لك�ن  الص�یاغة،تجس�د المس�یح. ل�یس م�ن الس�ھل فھ�م ب التعلیم الخ�اص

التع��الیم الخاص��ة ب��أن المس��یح إل��ھ كام��ل ت��اب ك��ان حمای��ة اھتم��ام الكُ 
أي من الج�انبین بحی�ث  في تقلیلالدون  نسان كامل في ذات الوقت،إو

البیان (قانون االیمان الخ�اص یصبح بال معنى. الحظ أنھ في نھایة ال 
أنھم اعتبروا ھذه العقائد نصیة وتقلیدیة ف�ي الكنیس�ة.  ةذكر الكتببھم) 

عم�ا لك�نھم ی�دافعون فق�ط  جدی�دة،اًرا لم یعتبروا أنفس�ھم یط�ورون أفك�
 الكنیسة. أمنت بھ

أن  ن��اسنعل��م ال واح��دة،جمیعً��ا بموافق��ة القدیس��ین تب��اع اآلب��اء أنح��ن    
هللا الكامل في الھوت�ھ وھو  المسیحربنا یسوع ھو  بن وحیداب یعترفوا

ً  كما انھ كلي الكمال في ناسوتھ. إلھ من روح وجس�د  حقاً،وإنسان  حقا
في طبیعت�ھ كإل�ھ كام�ل. ومس�اوي م�ع البش�ر  مع اآلب مساوي مادي،

االبن الوحی�د ف�ي الث�الوث  في كل شيء مثلنا بال خطیة. كإنسان كامل
� قب���ل ك���ل ال���دھور واالب���ن الوحی���د لن���ا ف���ي ھ���ذه األی���ام األخی���رة 

. واح�د ل�ھ بحس�ب الناس�وتاإلة ولخالصنا، ولد من العذراء مریم والد
م��ن الھوت��ھ وناس��وتھ ب��ال ل��بس أو تغیی��ر أو  بك��لعت��راف م��ع هللا لال
 ی�نقضلیس بأي حال من األح�وال تین التمییز بین الطبیعن إانفصال. 
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م�ن الطبیعت�ین المتالزمت�ین  كل طبیع�ةنحتفظ بسمات ولكن  ھمااتحاد
 ف��يقس��مة نم أو دتین مع��اً ف��ي ش��خص واح��د. غی��ر مج��زأةوالموج��و
 وھ��و د م��ن هللالمول��والوحی��د  نف��س االب��نوھ��و ولك��ن واح��د  شخص�ین

وك�ذلك  ءعلمن�ا األنبی�اء م�ن الب�د المس�یح، كم�االرب یس�وع  هللا، كلمة
 یم��ان الُمس��لم لن��ا م��ن اآلب��اءواإلال��رب یس��وع المس��یح نفس��ھ تع��الیم 

 القدیسین.

 العقیدة؟ھذه في  موراأل بعضترى تأكید لھل  ؟

ك�ن ش�یئًا ل�دى تل�م  ،المس�یحیون األوائ�ل االمسیح ال�ذي أك�دھ یةھولأ   
تب��ارك  عل��ى األرض كن��ھ إل��ھ وھ��وول س��ماء فق��طیس��وع ف��ي الال��رب 
كان��ت ل��ھ ك��ل  ف��ي الجس��د.الظ��اھر هللا  ،تجس��دالم هللا أن��ھ أمن��وا. اس��مھ

هللا واإلنس�ان معً�ا تماًم�ا أثن�اء وج�وده عل�ى األرض.  )صفاتسمات (
% وانس���ان كام���ل ۱۰۰ إل���ھ كام���ل(للمس���یح ھ���ذه الطبیع���ة  واعتب���را

 كمخلص. لھ الفرید%) المؤھل ۱۰۰

 )اليوم( يف أيامنا هذه عقائدال

لقد مرت قرون منذ أن بدأت الكنیسة. لق�د تغی�ر الع�الم بع�دة ط�رق.    
 تطورت العدید من المعتقدات الدینیة.

تبقى كما ھ�ي. إنھ�م یش�عرون  تعالیمیعتقد بعض الناس أنھ ال توجد    
 .منینؤما یریدون وما زالوا یطلقون على أنفسھم ملإلیمان ب بالحریة

 للكنیسة؟ ولیةاأل العقائدھل من الضروري أن نصدق  ؟ 

عل��م . األولی��ةالموص��وف ف��ي العقائ��د  المق��دس،إل��ھ الكت��اب  ل��ن یتغی��ر
یم�ان ب�ھ. كان�ت خلصھم نتیجة تجاوبھم باألأن هللا  لالمسیحیون األوائ

حق��ائق الخ��الص ھ��ي الط ھ��ذه التص��ریحات ح��ول طبیع��ة هللا ووس��ائ
 .ءمن البد یمانیة األساسیةاإل
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ً  یسھ��ذا ال یعن��ي أن الش��خص ل�� ف��ي ك��ل  ُمخلص��اً حت��ى یك��ون محق��ا
ض��روریة لإلنجی��ل. ال یمك��ن أن ینك���ر  تع��الیم. لیس��ت ك��ل التعالیم��ھ

 لكن قد یكون مخطئًا في بعض األمور. یعرفھ من حق،الشخص ما 

أساس�یة. إذا  تع�الیمالعقائد القدیمة ف�ي ھ�ذا ال�درس ال تتح�دث إال ع�ن  
ك���ان للكنیس���ة رؤی���ة ع���ن هللا 

 األساس�یات،ن تل�ك تختلف ع�
خت�رع أن تفیجب علیھا أیًضا 
 للخ������الصوس������یلة مختلف������ة 

آخ�����ر. ال یس�����مون  وإنجی�����ل
أنفس������ھم مس������یحیین ألنھ������م 

 یخترعون دینًا جدیدًا.

كل شخص حر بالطبع ف�ي    
التفكیر فیما یرید ولك�ن إذا ل�م 

فھ�و  تعالیم مسیحیة،یكن لدیھ 
  آخر. ءشيقد یكون . (مؤمناً) لیس مسیحیًا

ھ�ذه الق�رون القلیل�ة األول�ى ل�م تك�ن ھن�اك طوائ�ف مثلم�ا ل�دینا أثناء    
للكنیس�ة تع�الیم . كان�ت ھن�اك كنیس�ة واح�دة. ل�ذلك كان�ت العقائ�د یاماال

الكت��اب  س��یادة تحت��رم الت��يحت��ى یومن��ا ھ��ذا الكن��ائس  یوج��دبأكملھ��ا. 
 معلى الرغم م�ن اخ�تالفھ العقیدة (التعلیم)،نقاط  متمسكة بكل المقدس
 عدید من األفكار األخرى.على ال

 واعرفت الكنیسة األولى أن العالقة مع هللا ھي أھم شيء. لق�د عرف�   
من خالل عالقتھم م�ع هللا. ولھ�ذا الس�بب ك�ان م�ن المھ�م  م خلصواأنھ

رس�الة ح�ذرنا ت .ھی�ة هللاللغایة بالنسبة لھ�م التأك�د م�ن أنھ�م یعرف�ون ما
ف��ي األص��ل إل��ى المس��لم یھ��وذا م��ن أنن��ا یج��ب أن ن��دافع ع��ن اإلیم��ان 

على أي حال كل تعلیم جدید یجب "
أن یكون غیر صحیح، ألن مبادئ 

المبادئ الحقیقیة الدین القدیم ھي 
الوحیدة وال یمكن أن یكون ھناك 
تعالیم جدیدة صحیحة، ما لم تكن 

" .ھي نفسھا التي كانت من البدایة
عظة بعنوان  في – سليون وچ(

 على الخطیة في المؤمنین)
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 باإلنجی�لع�ظ ون ونحن نخدم بإخالص حقال ربیمسح الل ٤٤۹الكنیسة.
 للخدمة. هللا وتدریب الذین یدعوھم المؤمنینتلمذة نقوم بو

 : التفرد املذهبيهجتنبجيب خطأ 

ف��ي مع��اً ح��دة تتُطل��ق عل��ى مجموع��ة م��ن الكن��ائس المكلم��ة طائف��ة    
. ھناك اآلالف من الطوائف التي تدعي أنھا مس�یحیة. ھن�اك ما منظمة

 جزًءا من أي طائفة.وھي لیست اآلالف من الكنائس المستقلة 

العدی��د م��ن ُوج��د . إذا كرازةتب��دأ الطوائ��ف ف��ي بع��ض األحی��ان ب��ال   
بھ�م، عتن�ي ت طائف�ةوج�د یوال  م�افي منطقة  جددین حدیثي اإلیمانالمت
تبش�یریة م�ن عم�ل منظم�ة  الطائفةقد تبدأ قد تتشكل طائفة جدیدة.  ھنا

 معین. من بلد

 ؤمنونفي بعض األحیان تنشأ طائفة مع مجموعة من الناس الذین ی   
م��ن قب��ل الكنیس��ة الت��ي  وإھمالھ��ات��م إنكارھ��ا ق��د  التع��الیم المھم��ةأن ب��

ھ�م  طائف�ة جدی�دة بقص�د أن یكون�واف�ي تك�وین  ویب�دأونینتمون إلیھا. 
تط��ویر م��ع م��رور الوق��ت ف��ي  أص��حاب التعل��یم الص��حیح ویواص��لون

نھ����م یفھم����ون الكت����اب المق����دس بش����كل مختل����ف ع����ن إلعقائ����دھم. 
نتیجة ل�ذلك ف�ان تع�الیم ط�ائفتھم  المسیحیین،المجموعات األخرى من 

 الطوائف األخرى. تعالیم عن تختلف

للعب���ادة أیض���ا التقالی���د ح���ول الش���كل المناس���ب  وائ���فالطتط���ور    
وتفاص�یل الحی�اة المس�یحیة. تختل�ف الطوائ�ف ع�ن بعض�ھا (السجود) 

 البعض في تقالیدھم.

معظم الطوائف المسیحیة ال ت�دعي أنھ�ا الكنیس�ة الحقیقی�ة الوحی�دة.    
ف��ال ینبغ��ي  األرض،كنیس��ة هللا بأكملھ��ا عل��ى انھ��ا المنظم��ة  ادع��تإذا 

 الوثوق بھا.
                                                           

 .۳ یھوذا ٤٤۹
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قس�اماتھا وتنوعھ�ا. یعترض غیر المؤمنین على المس�یحیة بس�بب ان   
ن أن الطوائ��ف المس��یحیة المختلف��ة تتن��اقض م��ع یالم��ؤمنغی��ر یعتق��د 

بعضھا البعض. یعتقد كثیر من الناس في العالم أنھ ال یوج�د ن�وع م�ن 
 .(المؤمنین) الوحدة بین المسیحیین

 ن ال��ذین یؤمن��ونیومس��یحھ��ي حق��اً المحلی��ة الكنیس��ة الطائف��ة أو ال   
. ھ��ذه ھ�ي الوح��دة العقائدی�ة الموج��ودة ب��ین ولی�ةالمس��یحیة األالتع�الیم ب

المس��یحیة. ھن��اك تن��وع كبی��ر ف��ي القض��ایا والتقالی���د  ھیئ��اتجمی��ع ال
 ةمس�یحیغی�ر لك�ن یج�ب أال نق�ول إن الكنیس�ة ھ�ي  الثانوی�ة،العقائدیة 

 بسبب تلك االختالفات.

 : سوء فهم القناعات الشخصيةهجتنبجيب خطأ 

. ل�ن يحق الكت�ابلیطور فھمھ ل فھو هللافي عالقة مع  حیاكمسیحي ی   
س��یطور ص��ل إلیھ��ا اآلخ��رون. ییص��ل دائًم��ا إل��ى نف��س النت��ائج الت��ي 

بینم�ا یطب�ق اآلخرون ؤمنون عما یفعلھ الم ةختلفملنفسھ تكون قوانین 
 تھ الیومیة.حیا الكتابي على الحق

یج�ب أال یش�عر بالحری�ة  معتقدات�ھ االیمانی�ة،عندما یفكر الف�رد ف�ي    
م�ا ل�م یق�رر أن�ھ ل�م یع�د  ول�يلعقائ�د األساس�یة للمس�یحیة االفي رفض ا

 مسیحیًا.

 ُمقام�ةال تع�الیمال ص�دیقیجب أن یكون المسیحي أیًضا ق�ادًرا عل�ى ت   
ف��ال یمكن��ھ االلت��زام  خاطئ��ة،أن عقائ��د كنیس��تھ  م��نآف��ي كنیس��تھ. إذا 

 .فیھا حقا وضلكنیسة كعل

ولك��ن س��یكون لدی��ھ  كنیس��تھالمس��یحي بتع��الیم  الش��خصیسترش��د س    
 نإ قناعات شخصیة تختلف حتى عن األعضاء اآلخرین ف�ي كنیس�تھ.

ا م�إنو قناعات الشخص في الغالب لیست أمور یعلنھا الكتاب صراحة
 بعض القضایا. الكتابي على الحقشخص ما لتطبیق  من محاولة
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 ف��ي ك��ل يح��ق الكت��ابال أمان��ةیج��ب عل��ى ك��ل مس��یحي أن یطب��ق ب    
لك��ن یج��ب أال یك��ون س��ریعًا ف��ي الحك��م عل��ى  والظ��روف.المواق��ف 

اآلخرین من خالل اس�تنتاجاتھ الخاص�ة. م�ن الص�واب بالنس�بة لن�ا أن 
 ولی�ةبالتع�الیم األ تمس�كواأن ی (الم�ؤمنین) نتوقع من جمیع المس�یحیین

لن��ا أن نتوق��ع م��ن أعض��اء الكنیس��ة أن  ایًض��أن��ھ م��ن الص��واب أكم��ا 
ة، ألنھ لیس من الص�واب للم�ؤمن أن یتمسكوا بتعالیم كنیستھم الخاص

 یتوقع موافقھ من االخرین على كل تعالیمھ ومعتقداتھ الشخصیة. 

 " معًا مرتین على األقل.یمانقانون اإلقرأ الفصل "یجب أن یُ    

 قانون االميان

لق��د ذك��ر  للمس��یحیة.األص��لیة  تع��الیمأن نتمس��ك بال مكت��وبیخبرن��ا ال   
 با�. )عالقتناشركتنا (األساسیة لإلنجیل والتعالیم المسیحیون األوائل 

 ما زالت ھذه العبارات تحدد المسیحیة األساسیة.

یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قب�ل جلس�ة 
الفصل التالي، یجب علیھ ق�راءة المقط�ع وكتاب�ة فق�رة ح�ول م�ا یقول�ھ 

 حول موضوع ھذا الدرس.

 للمهام التحريريةمقاطع 

 ۱؛ ۷-۱: ٤موث�������اوس تی ۱؛ ۱۳-۳یھ������وذا ؛ ۱٤-۷: ۱(ت������یطس    
 )٥:۱۲ ؛۱٥-۱٤ ،۳-۱: ٤ یوحنا ۱؛ ۱٦: ۳ تیموثاوس

 ال�دورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
یج���ب عل���ى ك���ل طال���ب أن یق���وم بت���دریس درس أو ج���زء م���ن درس 
لألش��خاص غی��ر الموج��ودین ف��ي الفص��ل. یج��ب عل��ى الط��الب تق��دیم 

 تقریر إلى قائد الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.
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 القدمية ذاهبامل

 أسئلة للدراسة

 ؟لتعلیم (العقیدة)ا ھوما  .۱
للمس�یحیین  والض�روریانیس�وع المتعلقان بالرب بیانان ھما ال ما .۲

 األوائل؟
الت�ي تعط�ي العدی�د م�ن ما ھي العقیدة األولى في الكت�اب المق�دس  .۳

 العبارات؟
 الرسل؟ تعلیمما ھو الغرض من  .٤
 نیقیة؟ما ھو الغرض من عقیدة  .٥
 ما ھو الغرض من العقیدة الخلقیدونیة .٦



 إجابات على أسئلة الدراسة

 : كتاب اهللا١ سالدر

 .ةقیحقیقة هللا التي یمكن أن نتعلمھا من مالحظة الخل .۱
 یسوع المسیح. الرب الكتاب المقدس وتجسدوحي في  .۲
للتص�الح م��ع  ةویوض�ح الطریق�� یص�ف هللا ویش��رح الس�قوط والخطی��ة .۳

 هللا.
 إنھا كلمة هللا. .٤
) لم یتم دحض أي ۲یة (الكتابحقائق الآلالف أعلى ) یتم تأكید ۱ألنھ ( .٥

) ٤نفس�ھ () الكت�اب المق�دس ال یتع�ارض م�ع ۳( المقدس،بیان من الكتاب 
ح��دث م��ن خ��الل الكت��اب یت) روح هللا ٥آث��اره (ثب��ت اإلنجی��ل م��ن خ��الل 

 الكتاب المقدس عالقتنا مع هللا. قود) ی٦( المقدس
 من هللا. بھ وحىألنھ مُ  .٦
 ).۲۲-۲۱: ۱ بطرس۲لقد "حملھم" الروح القدس ( .۷
 .الفھم وإدارة االمور ومنح ورؤى وأحالمصوت مسموع  .۸
 لكلمات ذاتھا.احتى  بالتمام،إنھا كلمة هللا  .۹

 ولن تضللنا. بھاالوثوق  تسقط ویمكنال یمكن أن  .۱۰
 .یعلنھمن دون خطأ في كل بیان  .۱۱

 اهللا مسات: ٢الدرس 

 مفھومھ عن هللا. .۱
۲.  ً  .ھیة هللاحول ما أن تكون مخطئا
 اً أنھ متمیز عن الكل).ی(وھذا یعني ضمن كلأنھ ھو خالق ال .۳
 (سمات) .٤

 .روح -۱
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 .أبدى -۲
 .شخص -۳
 .غیر متغیر -٤
 .كلي القدرة -٥
 .الحاضر في كل مكان -٦
 .بحم -۷
 .مثلث االقانیم -۸
 قدوس. -۹

 .بار  -۱۰

 : الثالوث٣الدرس 

واح�د  الفض�اء وال�زمن والم�ادة ك�لفي التصمیم ثالثي األبعاد للك�ون:  .۱
 یتكون أیًضا من ثالثة جوانب. امنھ

رتبط هللا. وی�واالبن وال�روح الق�دس ھ�م  بواحد اآلال یوجد سوى إلھ  .۲
 كأشخاص متمیزین. عضبب االثالثة معً 

والروح القدس ینبثق م�ن اآلب. الترتی�ب ھ�و  اآلباالبن تحت سلطة   .۳
 األب واالبن والروح القدس.

 العائلة والكنیسة. .٤
. نحن نصلي (السجود) من الثالوث یستحق العبادة اقنوم ندرك أن كل .٥

 الق�انیم، لكنن�ا نص�لي أیًض�ا الق�دسب�الروح االب�ن من خالل  اآلبإلى 
  .معًا الثالوث

 واحد قام بأدوار مختلفة. أقنومفكرة أن هللا ھو  .٦
 منفصلة. )كائنات( أقانیمفكرة أن اآلب واالبن والروح القدس  .۷
 من اآلخر. (في المرتبة) فكرة أن الشخص في الثالوث أدنى  .۸
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 (البشرية) اإلنسانية: ٤الدرس 

 صورة هللا. علىأن اإلنسان مھم ألنھ  ؤمنیعرف الم .۱
 عل��ى ھیئ��ة ص��ور �عب��ادة االوث��ان) ھ��ي ُص��نع (الوثنی��ة هللا روح.  .۲

 للحیاة على األرض. بشر. خلق االنسان
الق���درة عل���ى التواص���ل،  التفكی���ر،الغری���زة اإلبداعی���ة، الق���درة عل���ى  .۳

الطبیع���ة االجتماعی���ة، الش���عور األخالق���ي، اإلرادة الح���رة، الخل���ود، 
 .والسجود القدرة على الحب، القدرة على العبادة

حتى نتمكن من حب وعبادة هللا. حتى نتمكن من أن نكون في عالق�ة  .٤
 مع هللا.

 لفھم مفاھیم الصواب والخطأ. .٥
 .سلطان الخطیةنحن تحت  نعمة، إرادتنا وبدون دمرتألن الخطیة  .٦

 ة: اخلطي٥الدرس 

 والخ�الصالنعمة  العالم ولفھمأولویات هللا في  العالم ولفھملفھم حالة  .۱
 وفھم القداسة.

 عیب. مثالي كامل وبالهللا كل شيء  خلق .۲
می�ل ب�ھ تي ت�الفساد الموروث ھو فس�اد الطبیع�ة األخالقی�ة لإلنس�ان ال .۳

ع��ن الخطی��ة المتعم��دة ھ��ي انتھ��اك  (الش��ر)، نح��و الخطی��ة من��ذ ال��والة
غیر مقصودة ھي أفع�ال الاالنتھاكات بینما  المعروفةإلرادة هللا  دقص

 ض�عفاتال .تنتھك كلمة هللا عن طریق الصدفة أو ع�ن طری�ق الجھ�ل
 في الجسد او الذھن.ھي القیود أو العیوب 

س��لوك هللا. ھن��اك عواق��ب س��یئة لل س��رال نری��د أن نفع��ل أي ش��يء ال ی .٤
حت��ى ل��و ك��ان غی��ر مقص��ود. یج��ب أن نك��ون أمثل��ة جی��دة  الخ��اطئ

 .بالخطیة فنحن مذنبون هللا،إذا حاولنا تجنب مشیئة ؤمنین. كم
 كان یسوع یعاني من الضعف ولكن لم یكن لدیھ خطیة. .٥
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 : األرواح٦الدرس 

 .األرض خلقفي وقت ما قبل  .۱
 المالئكة ال تموت أبدا. .۲
 المالئكة أرواح. .۳
 القدرة الفكریة. مشاعر ولدیھم یتحدثون ویعبدون ولدیھم .٤
 .المالئكة واألرواح روبیم وسیرافیم ورؤساءاالش .٥
 .بالحمایة نیقومو منھإ .٦
 ھم مالئكة سقطوا في الخطیة. .۷
 .الشیاطین / األرواح الشریرة .۸
 .بحیرة النار .۹

 : املسيح٧الدرس 

 .اھمیاشعبھ من خط خلصأَْن  .۱
 .الكل وربنھ ھو هللا إ .۲
 .ھو یشارك تماما طبیعة اآلب .۳
 .هللا إنسانًا و صارأ الجسدھو هللا في  .٤
 .شابھنا مكاننا،أخذ  أجلنا،لقد مات من  .٥
وعلینا الخالص لدیھ القدرة على  النھائیة،إذا كانت ذات قیمة  ذبیحتھ .٦

 أن نعبده.
 .یجعل الخطیة غیر ھامةلكي یغفر هللا دون أن یكون ظالًما ودون أن  .۷
 لعنة على نفسھ.الظھر أنھ أخذ تُ  .۸
وھذا یدل على  ماھیتھ وبرھن والموتأظھر انتصاره على الخطیة  .۹

 .الموتمن  قیمناأنھ یستطیع أن ی

 : اخلالص٨الدرس 

 .انویحتاجون إلى الغفر خطاهألنھ یعني أنھم  .۱
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وھ�و فاس�د ف��ي  �،إن�ھ ع��دو  الخطی�ة،إن�ھ م�ذنب ف��ي العدی�د م�ن أفع��ال  .۲
 .ھوغیر قادر علي تغییر حالت شھواتھ

 غیر عادل وغیر مقدس. إلًھا سیجعلھ یبدو .۳
ن���ھ مس���تعد لت���رك إو العق���ابویس���تحق  اأن الخ���اطئ ی���رى نفس���ھ م���ذنبً  .٤

 خطایاه.
ن ذبیح��ة المس��یح إو نفس��ھ،ن��ھ ال یس��تطیع أن یفع��ل أي ش��يء لتبری��ر إ .٥

 .ان وحدهوأن هللا یغفر لھ بشرط اإلیم لغفرانھتكفي 
ً إلھاً وإوكان خطیة كان بال  .٦  .نساناً معا
 شھادة الروح. قبولوعد هللا وب واالیمان ةییقحقً الالتوبة  .۷
۸.  

 .المدفوعثمن ال –الفداء  -
 .مقدس جعلھ –تقدیس ال -
 .سجل نظیف –كفارة ال -
 اإلنقاذ. –التحریر  -
 .عالمة تحدید الھویة –ختم ال -
 .السالم –المصالحة  -
 .تحول الغضب – كفارةال -
 .یصبح االبن –التبني  -
 .جدیدة حیاة –تجدید / والدة جدیدة  -
 .الصالحینمن یعد  –التبریر  -

 : قضايا اخلالص٩الدرس 

 .الشخصي للخالص ضمانال .۱
 .على الخطیة ةالنصر .۲
 .نایتح��دودمهللا یعل�م  طبیعتن��ا اإلنس�انیة (البش�ریة)،بس�بب  ت�أتي التجرب�ة .۳

 .للغلبة واالنتصارما نحتاجھ كل هللا  ویقدم لتجربةیحد هللا من ا
 .المسیح بحفظ وصایا .٤
 .عالقة مستمرة مع المسیح .٥
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 : الروح القدس١٠الدرس 

. لقد كانوا واعین بحض�ور ال�روح ألوھیتھلقد كرموا الروح القدس في  .۱
تج�اوب القدس وتوجیھھ ونشاطھ. أدركوا اعتمادھم ومس�ؤولیتھم ف�ي ال

 لروح القدس.ا مع
 .مشاعرلدیھ العقل واإلرادة وال .۲
 .والشفیع والذي یشجع ویساعد معناالشخص الذي  .۳
 ع�ن ج�دد ویعط�ي الحی�اة للش�خص ال�ذي م�اتإنھ ی�دین الخطی�ة. إن�ھ یت .٤

 حی�ا. إن�ھ یخلصالخطیة. إنھ یعطي المؤمن تأكیدًا شخصیًا على أنھ قد 
هللا. إن�ھ ی�دعو الن�اس إل�ى خدم�ة  ح�قفي ك�ل م�ؤمن. إن�ھ یعط�ي فھًم�ا ل

یطھ�ر قلب�ھ  الم�ؤمن،خاص�ة ویوج�ھ الق�رارات ف�ي الخدم�ة. إن�ھ یق�دس 
 یم�نحعل�ى الخطی�ة. إن�ھ غلب�ة لیجعلھ مقدًسا. إنھ یمنح القوة للعیش ف�ي 

مواھ��ب ال��روح للخدم��ة. إن��ھ  م��نحثم��ر ال��روح ف��ي حی��اة الم��ؤمن. إن��ھ ی
الم�ؤمن ف�ي الص�الة  ع�ینلق�وة للخدم�ة. إن�ھ یم�ن ایعطي مسحة خاصة 

 والشركة في الكنیسة. وحدةالهللا. إنھ یخلق  حسب مشیئة
 لخطیة ونقاء القلب.النصر على ا .٥

 : التقديس الكامل١١الدرس 

 .قداسة هللا .۱
 ه وتكون مثلھ.ءَ نحن نحب هللا ونرید إرضا .۲
 شخص.خالص ال عند .۳
 ن حقیقتھ.عاالستمرار في طاعة هللا ونحن نتعلم المزید  .٤
 المسیح. ءمجيأن یكونوا مقدسین تماًما وأن یكونوا مقدسین عند  .٥
 .كانت (نقیة) قلوبھم ةتنقی .٦
می��ل ب��ھ نح��و الخطی��ة من��ذ تي ت��الطبیع��ة األخالقی��ة لإلنس��ان الفس��اد  .۷

 الوالدة.
م�ا الروح القدس ف�ي الم�ؤمن ف�ي وق�ت  الموروث بعملتطھیر الفساد  .۸

 التجدید.بعد 
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 : الكنيسة١٢الدرس 

 .الخمسین في یوم .۱
 التأسیسیة للكنیسة. تعالیمألن تعالیم الرسل ھي ال .۲
 الخمس���ینال���ذي قدم���ھ المس���یح ح���دث ی���وم  والخ���الص خدم���ة یس���وع .۳

 الرسولي.تعلیم وتطویر ال
 .زمنةفي جمیع األماكن واأل مؤمنینالمؤسسة التي تضم جمیع ال .٤
ً  م�ا في مكان ؤمنینمجموعة الم .٥ لتحقی�ق جمی�ع أغ�راض  یتح�دون مع�ا

 الكنیسة.
 ؤمنین.الكنیسة العامة أو الكنیسة العالمیة التي تضم جمیع الم .٦
 المسیح. المتجددة مع عالقةالالرسل وتعالیم  .۷
 الضروري لمجموعة من المؤمنین للعمل معًا. تعلیمإظھار ال .۸
القساوس��ة  التعل��یم وت��دعمعل��ى  ظاف��ي جماع��ة والحف� ك�رازة والعب��ادةال .۹

 المحتاجین وتأدیباألعضاء  المبشرین ومساعدةودعم  مادیاً وإرسال
ال�رب المعمودیة وعشاء  الخطیة وممارسةاألعضاء الذین یقعون في 

 المؤمنین للنضج. وتأدیب

 األبدي ملصري: ا١٣الدرس 

 العبادة. .۱
 والموت. الخطیة والشیخوخة والمرضالخطیة ونتائج  .۲
إیمانھم في المسیح ن (الناس الذین تابوا عن الخطیة ووضعوا والمؤمن .۳

 ).ةسفر الحیاأسماؤھم في  ُكتبتالذین  واألشخاص
 .ثانیة یسوع رجوع الرب عند عند الموت أو .٤
 ومؤلمة. فیھاال رجعة  أبدیةإنھا  .٥
 وقف أي شيء یؤدي إلى الخطیة والجحیم. .٦
، ف��إن الخط��اة یحرم��ون هللا م��ن غی��ر مح��دودألن الخطی��ة ض��د هللا ال .۷

 ونحن كائنات أبدی�ة ل�یس لھ�ا مك�ان الخدمة األبدیة التي یدینون بھا �
 آخر نذھب إلیھ إذا انفصلنا عن هللا.
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 خرويات: األ١٤الدرس 

ومل�ك  ع والدینون�ةلجمی�لد اجس�، قیامة األحرفیةیسوع ال الربعودة  .۱
 .هللا األبدي

 ل�ربس�یقامون لمالق�اة ا ؤمنینجمیع الم� مون.ویق الذین ماتوا سوف .۲
 .في الھواء

) ۲) م�ن خ�الل الحف�اظ عل�ى األولوی�ات األبدی��ة، (۱ننتظ�ر مجیئ�ھ ( .۳
 أنفسنا روحیا بالصالة. حمایة) ۳في الطھارة و ( حیاةال

ك�ل  قیم) سی۲( األموات،یسوع قام من بین الرب ) أن ۱ألنھ یعني ( .٤
 .ة وحقصحیح بشارة) ال٤قیمة أبدیة و ( د) یكون للجس۳( البشر،

خیاراتنا ) أھمیة ۳هللا () مسؤولیتنا تجاه ۲الخطیة ( مغزى) ۱لفھم ( .٥
 .ایا) نھایة كل الخط٤( و

 القدميةاملذاهب : ١٥الدرس 

 .المسیحیة األساسیة تعالیمملخص ال .۱
 .والرب یسوع المسیح الرب،یسوع ھو  .۲
 .۱٦:۳ االولي تیموثاوس .۳
 .الرسل تعلیم یعلنل .٤
 .المسیح والروح القدس وھیةلأ تعلیملحمایة  .٥
 .تجسد المسیحتعلیم لحمایة  .٦

 

 

 

 



 املعتقدات املسيحية

 التحريرية واملهام الواجبات ليسجت استمارة
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 الدروس تدريب/  اخلدمة

 نوع المجموعة .................. التاریخ ................... )۱(
 نوع المجموعة .................. التاریخ ................... )۲(
 نوع المجموعة .................. التاریخ ................... )۳(
 ..................نوع المجموعة  التاریخ ................... )٤(
 نوع المجموعة .................. التاریخ ................... )٥(
 نوع المجموعة .................. التاریخ ................... )٦(
 نوع المجموعة .................. التاریخ ................... )۷(
 

 .................................. النھائیة االمتحان درجة
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 والرعاة اخلدام دراسة مدرسة من شهادة طلب استمارة

 ----------------------------------------------: الدراسي المنھج

 :-------------------------------------------------- الطالب اسم

 ھن�اك یك�ون ال حت�ى واض�حا االس�م یك�ون أن یج�ب فض�لك م�ن (
 ) إمالئیة أخطاء

 :------------------------------------ الدراسة من االنتھاء تاریخ

 الطالب علي .مباشرةً  معنا التواصل یمكن المتحدة الوالیات داخل   
 ت�م أو الھیئ�ة م�ن الكت�ب اش�تري ق�د یك�ن ل�م إذا دوالر 25 ی�دفع أن

 .لدینا بھا معترف خدمة خالل من لھ شراؤھا

 ك�ل یس�توفي أن ش�ھادة على للحصول مؤھالً  لیكون الطالب علي   
 روحي رئیس أو قس توجیھات تحت المنھج یتطلبھا التي المتطلبات

 التوقیع .الروحي الرئیس أو القس من معتمد مدرب أو فصل قائد أو
 .ھنا أسفل یكون

 المنھج لھذا المتطلبات كافیة بدرجة حقق الطالب ھذا أن وأؤكد أقر"
 علي یحصل أن ویجب

 "شھادة

--------------------------------------------------------------- 

 ) الروحي المدرب أو الفصل قائد (

-------------------------------------------------------------- 

 ) الروحي الرئیس أو القس (
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 والعنوان الخدمة اسم أو الكنیسة

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 

 علی�ھ التوقی�ع ی�تم أن فیجب المتحدة الوالیات خارج المنھج تم إذا   
 یس�أل ربم�ا .الدول�ة ھ�ذه في الھیئة من والمعتمد اإلرسالیة ممثل نم

 ت�م أو الھیئ�ة م�ن الكت�ب اشتري قد یكن لم إذ مصاریف عن الطالب
 .لدینا بھا معترف ھیئة أو خدمة خالل من لھ شراؤھا

--------------------------------------------------------------- 

 ) المتحدة الوالیات خارج المنھج إتمام حالھ في الھیئة ممثل توقیع (

 م�ن المنھج لھذا بالتسجیل قمت وإذا .مباشرةً  لنا أرسل أمریكا داخل
 م�ن یكن لم أن .مصاریف بال مجانا الشھادة ستكون اإلنترنت خالل
 الطب�ع تكلف�ة لتغطی�ة دوالر 4.99 فض�لك م�ن ضع اإلنترنت خالل

 :تزور أن أرجو النت على الشھادة استمارة لتمأل .وخالفھ والشحن
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