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 Dr. Steven Gibsonستیفن جیبسون  .د :بواسطة   

    

ف�إن جمی�ع اقتباس�ات الكت�اب المق�دس م�أخوذة م�ن الكت�اب المق�دس، نس�خة المل�ك  ذل�ك،ما لم یذكر خالف    
 ,ESV® Bible Holy )Bible " م�أخوذة م�نESVج�یمس. اقتباس�ات الكت�اب المق�دس الت�ي تحم�ل عالم�ة "

English Standard Version® The Holy(.  م�ن قب�ل  ۲۰۰۱© حق�وق الطب�ع والنش�رCrossway، 
 كل الحقوق محفوظة. بإذن.ستخدم . تُ Good News Publishersللنشر في خدمة وھي 

 

 الفصل الدراسي الشامل العالمي للخدام والرعاة. ©۲۰۱٥حقوق النشر   

 

 ۹۷۸-۱-۹٤۳۹٥۳-۰٥-۱الدولي: الترقیم    

 

أي جزء من ھذا الكتاب بأي یجوز إعادة إنتاج أو نقل  ال باستثناء صفحات االختبار، محفوظةكل الحقوق    
كل عملیة شراء تمكنا  .SGCذن كتابي من إ دون –أو غیر ذلك  إلكترونیة، میكانیكیة، نسخ، تسجیل وسیلة

الق�ادة المس�یحیین ف�ي جمی�ع  عل�ى ونشرھااالنجلیزیة من ترجمة ھذه المناھج الدراسیة نفسھا  SGCلمناھج 
 .Shepherdsglobal.org إلى لالرؤیة، انتق لھذهأو للتبرع  ،SGCلالتصال ب  العالم.أنحاء 

 

 Shane Muirمویر  شینبواسطة: تصمیم الغالف    

 

  بواسطة:مطبوعة    
Country Pines, Inc., 11013 Country Pines Road 
Shoals, IN 47581. 
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 PBÕÃN�A 

 ٤ تقدیم

 ٥   واألھداف المحتوى)وصف المقرر (

 ٥  والطالبفصول توجیھات لقادة ال

 

  الدروس 

 ۷  كتاب هللا )۱(

 ۱۹ صفات هللا  )۲(

 ۲۹ الثالوث         )۳(

 ۳۹   اإلنسانیة )٤(

 ٤۷ الخطیة    )٥(

 ٥٥      األرواح  )٦(

 ٦٥    المسیح )۷(

 ۷۷  الخالص )۸(

 ۸۷ قضیة الخالص   )۹(

 ۹۹ الروح القدس    )۱۰(

 ۱۰۹  المؤمن ) قداسة۱۱(

 ۱۱۷      ) الكنیسة۱۲(

 ۱۲٥  األبدي ) المصیر۱۳(

 ۱۳۳  خرویات)األخیرة (األ األحداث) ۱٤(

 ۱٤۱  ) المعتقدات القدیمة۱٥(

 ۱٤۹ إجابات على أسئلة الدراسة

 ۱٥٥ والمھام التحریریة  تسجیل الواجبات ستمارةإ

 SGC   ۱٥٦طلب شھادة من  ستمارةإ
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ظ�ة، أص�بح أم�ًرا الوجودیة من خالل نظرة الكتاب المق�دس المحافِ إن االحتیاج لفھم مبادئ شاملة للمسائل    
نش��ر  – ك��ل الُس��بل والوس��ائل ومنھ��ا البش��ر أنفس��ھم مس��تخدًما –ملًح��ا ج��دًا ف��ي ھ��ذه األی��ام؛ إذ یح��اول إبل��یس 

التشویش والشك والریب�ة ب�ین الن�اس ف�ي األم�ور المختص�ة ب�ا� والكلم�ة المتجس�د والف�داء واحتی�اج اإلنس�ان 
��ا أَْن��تُْم أَیَُّھ��ا  ۲۰للخ��الص باإلیم��ان وال��وحي المق��دس. وھ��ذا م��ا یش��جعنا علی��ھ یھ��وذا ف��ي رس��التھ واآلی��ة  "َوأَمَّ

 ".ُكُم األَْقدَِس ...األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِیَمانِ 

من ناحیة أخرى، حان الوقت لنقتن�ع ب�أن وجودن�ا ض�من جس�د محل�ي ھ�و أم�ر حتم�ي ال یوج�د ب�ھ رفاھی�ة    
االختیار وذلك لبناءنا الروحي وحفظنا من السقوط، وھذا ما یشجعنا علیھ بولس الرسول في رس�التھ األول�ى 

وا بَْعُضُكْم  ۱۱: ٥ألھل تسالونیكي  بَْعًضا َواْبنُوا أََح�دُُكُم اآلَخ�َر، َكَم�ا تَْفعَلُ�وَن أَْیًض�ا" ویحثن�ا أیًض�ا "ِلذِلَك َعزُّ
"ِلتَْس�ُكْن  ۱٦: ۳ لوس�يفي رسالتھ إلى أھل كولوسي على تشجیع بعضنا البعض كأعض�اء الجس�د الواح�د كو

ُروَن بَْعُضُكْم بَْعًضا". غیر أن المجموعات الص�غیرة فِیُكْم َكِلَمةُ اْلَمِسیحِ بِِغنًى، َوأَْنتُْم بُِكّلِ ِحْكَمٍة ُمعَلُِّموَن َوُمْنذِ 
 وقویة فعالة بطریقة – وخلفیاتھم أعمارھم مختلف على –داخل الجسد المحلي، أمر ساعد في بناء المؤمنین 

 . والنضوج والنمو والمتابعة والرعایة التعلیم من

نًا ف�ي التكلی�ف العظ�یم تض�مَّ لمب�دأ ن�راه مُ غیر أن أحد أھم المبادئ الكتابی�ة للم�ؤمنین ھ�ي التض�اعف. ھ�ذا ا   
�دُوُھْم الذي َكلَّ  ف الرب بھ الكنیسة بأن یذھبوا إلى العالم لیص�نعوا تالمی�ذ "فَ�اْذَھبُوا َوتَْلِم�ذُوا َجِمی�َع األَُم�ِم َوَعّمِ

ُموُھْم أَْن یَْحفَُظوا َجِمیَع َما أَْوصَ  وحِ اْلقُدُِس. َوَعلِّ ذا م�ا وھ�. ۲۰-۱۹: ۲۸ْیتُُكْم بِِھ" مت�ى بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ
"َوَم�ا َس�ِمْعتَھُ ِمنِّ�ي بُِش�ُھوٍد َكثِی�ِریَن، أَْوِدْع�ھُ أُنَاًس�ا أَُمنَ�اَء،  ۲: ۲ ث�اوستیمو ۲أوصى بھ بولُس تیموثاوس في 

ُموا آَخِریَن أَْیًضا".  یَُكونُوَن أَْكفَاًء أَْن یُعَلِّ

وال�ذي ُص�مم ف�ي ش�كل وبنی�ة دروس تُقَ�دَّم ف�ي  –یفن جیبس�ون وفي ھذا الكتاب یحاول الق�س ال�دكتور اس�ت   
 بطریق��ة المس��یحي لإلیم��ان األساس��یة الكتابی��ة الحق��ائق ویُق��دم یس��تعرض أن –إط��ار المجموع��ات الص��غیرة 

 المسیح جسد لفائدة ھادفة غلو، أو تزمُّت بدون محافِظ بمنظور الوقت، نفس في عمیقة ولكنھا بسیطة نظامیة
یُض�اعف نفس�ھ ف�ي آخ�رین أثن�اء اجتی�ازه  أن ف�ي الس�عي عل�ى الطالب یشجع الوقت نفس وفي. مكان كل في

 دراسة ھذه المادة.

أصلي من قلبي أن یكون ھذا الكتاب بركة لجسد المسیح من كل األعمار والفئات الن�اطقین باللغ�ة العربی�ة    
والعمیق�ة، ُملھًم�ا للتض�اعف والتلم�ذة في كل مك�ان ح�ول الع�الم، ناش�ًرا للح�ق الكت�ابي ف�ي ص�ورتھ البس�یطة 

 آلخرین في كل مكان وزمان.

 

 براھیمإاستیفن سعید                                                                                               

 ۲۰۲۰ یولیو ٥القاھرة في                                                  
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ً  المق��رر)یق��دم ھ��ذا المحت��وي (    وع م��ن الموض��وعات الرئیس��یة ف��ي ف��ي ك��ل موض�� األساس��یةللتع��الیم  فھم��ا
 .لخإ الخالص، الخطیة، المسیح، هللا،ھوت المسیحي مثل الال

لتدریس التعلیم المسیحي  ھالً ؤمسیكون الطالب  التعلیم.التي في  األخطاء تجنبة كیفیسوف یتعلم الطالب    
 لآلخرین.

ij¥ùA ≤Af«C 

 .المسیحي اإلیمانفي  األساسیةیتعلم التعالیم  أن. ۱
 صحیحة.الكتاب المقدس كمصدر وسلطة للتعلیم بطریقة  . أن یستخدم۲
 في التعلیم. الظاھرة األخطاء علىأن یتعرف  .۳
 .مع هللا العالقة)تعمیق الشركة ( علىاالستیعاب الذي یساعد  علىأن یحصل  .٤
 اآلخر.لتعلیم  وموضوعأن یستقبل محتوي  .٥

 æÃv∞ªA —eB¥ª PB»ŒUÃML›ÒªAÀ  

الفص�ل االحتف�اظ  ئ�دعل�ي قا یج�بمستوي من الج�ودة.  بأعلىتدریس الفصل  كیفیةالتوجیھات  ھذهتصف    
قد یتبني المدرس متطلبات تتوافق مع قدرة  .SGCشھادة  علىالراغبین في الحصول  لطالبھبھذا المستوي 

 .المتطلبات ھذهالتي ال یمكنھا تحقیق  ىخربالنسبة للمجموعات األ وذلكشھادات مختلفة  وإعطائھم طالبھ

م�رتین لك�ل  أن تجتم�ع للمجموع�ة األفض�لیكون م�ن  وقددقیقة أو أكثر  ۹۰سیستغرق الدرس في تقدیرنا    
ف�ي  اختب�اریجب تبني بعض التوجیھات إذا اجتمعت المجموعة مرتین حیث ل�ن یك�ون ھن�اك  دراسي. فصل

 .كال المرتین

eB¥ª PB»ŒUÃM— v∞ªAæÃ  

 اإلجاب�اتكل طالب أن یس�جل  على ویجبالدرس السابق في بدایة الدرس الحالي  علىالذي  قدم االختبار   
 مساعدة. أيبدون  ةمن الذاكر

ف�ي حال�ة ع�دم ق�درة الطال�ب ف�ي  اإض�افیً  اوقتً� وإعطائھ ىیمكن للمعلم السماح للطالب أن یحاول مرة أخر   
 .تقدیریة)دقائق  ۱۰(اجتیاز االختبار 

ع�ن ك�ل ھ�دف  ق�دم س�ؤاًال  .مراجع�ة ةاالختب�ار كأس�ئلم�ن ال�درس الس�ابق بع�د  باألھ�داف ا خاصً قدم سؤاًال    
 .تقدیریة)دقیقة  ۱٥للطلبة أن تفسر ( واسمح

ع�ن م�اذا  ختص�اربا نالط�الب یناقش�و بال�درس. دعبدأ الدرس الح�الي ب�أن یق�رأ الط�الب ال�نص الخ�اص ا   
 .تقدیریة)دقائق  ۱۰( الدرس. ونصموضوع یتحدث 
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م�ن ط�الب الفص�ل ف�ي ت�دریس  األف�رادقد ی�تمكن بع�ض  جزء. وتفسیر لكلالدرس بقراءة  ىتصفح محتو   
 .تقدیریة)دقیقة  ٤٥( الدرسبعض أجزاء 

أح�دھم ق�راءة  عل�ىیج�ب  أس�فل الص�فحة بش�اھد كت�ابي. (حاشیة) اأن ھناك ھامشً  تياآلیوضح الشكل    
 جزء.كل  دراسةھذا الرمز أو بعد االنتھاء من  على ًراالكتابیة للفصل سواء مرو یةاآل

أحیان��اً  ویراج��عیق��دم الس��ؤال أحیان��اً الج��زء موض��وع الدراس��ة  للمناقش��ة. ھن��اك س��ؤاالً أن  ؟زیوض��ح الرم��   
لیس من الضروري أن یكون ھن�اك تفس�یر  اإلجابة.الطالب یناقشون  ودعالسؤال  للتو. اسألالجزء المنتھي 

 كلھ.بالجزء  اإذا كان السؤال متعلقً  وخاصةً في ھذا التوقیت  لإلجابةكامل 

مرات بتدریس درس أو جزء م�ن درس لم�ن  ۷ األقل علىالطالب أثناء ھذا المنھج أن یقوموا  علىیجب    
أو ب�أي لدراس�ة الكت�اب  منزلی�ةویمكن أن ی�تم ذل�ك ف�ي فص�ل داخ�ل الكنیس�ة أو مجموع�ة  الفصل.ھم خارج 

 خر.آوضع 

ر الطالب بھذا الواجب في نھایة كل حلقة دراسیة وامنح لھم الفرص�ة أن یق�دموا تق�اریر إذا ق�اموا ب�أي ذكِّ    
 السابقة.تدریس منذ الحلقة الدراسیة 

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

 عل�ىیج�ب و النص�وصم�ن قائم�ة  اكتابیً� ایح�دد ف�ي نھای�ة الحلق�ة الدراس�یة نًص� طال�ب أنك�ل  عل�ىیجب    
 التالی�ة.تابة فقرة ع�ن م�اذا یق�ول ال�نص ع�ن الموض�وع قب�ل بدای�ة الحلق�ة الدراس�یة وك النص.الطالب قراءة 

 التالیة.یجب أن یقدموا الفقرات لقائد الفصل في الحلقة الدراسیة 

   �� موض��وع ال��درس الق��ادم قب��ل الحلق��ة الدراس��یة القادم��ة  اوأیق��رالدراس��یة أن  ةنھای��ة الحلق��ر الط��الب ف��ي ذِكّ
 .دقائق) ۱۰ والواجبات(الوقت التقدیري للتنبیھات 

المكتوب��ة ع��ن  والفق��راتالمجموع��ات الخارجی��ة  وتعل��یم وامتحان��اتم��ن المھ��م أن نح��تفظ ب��دفتر حض��ور    
س ال�درس المفق�ود غ�اب الطال�ب ع�ن حلق�ة دراس�یة یج�ب أن ی�در الفصل. إذاالنصوص الكتابیة لكل طالب 

لحف�ظ الس�جالت بع�د نھای�ة  استمارة مطبوع�ة. یوجد لدرسالتحریریة لھذا ا لعماباأل ویقومویأخذ االمتحان 
  الكتاب.بھذا  األخیرالدرس 

 L›Òºª PB»ŒUÃM 

یمكن�ك  حت�ى ،)یة(الجلس�ة الص�فّ  الفص�لف�ي ك�ل درس قب�ل اجتم�اع  )(المحتوى یجب علیك أن تقرأ المادة   
  .أفضل باستیعابالمشاركة في الحوار 

 لك.المقدمة  متحاناإل أسئلةدرس ا الدرس السابق في بدایة كل حلقة دراسیة. علىار بكن مستعداً لالخت   
محت�وي  عل�ىمالحظات�ك الشخص�یة  ةلكتاب�مطبوعة من ال�درس وقل�م  ونسخةالمقدس  كابكتر دائماً حِض أ   

قائ��د كم��ا یوج��ھ  واالش��تراكالمناقش��ة  أس��ئلة عل��ى وال��ردك��ن مس��تعداً للبح��ث ع��ن الش��واھد الكتابی��ة  ال��درس.
 وم�افق�رة عن�ھ  وتكت�بأن تق�رأ ال�نص  ویج�ب اكتابیً� ایجب أن تحدد في نھایة كل حلقة دراس�یة نًص� الفصل.

 دراسیة.في نھایة كل حلقة  وذلكالفقرة عن موضوع الدرس  ھذهتقولھ 
سبع مرات خالل ھذا المنھج س�واء  األقل علىس درِّ یجب أن تُ  الفصل.قدم نسخة من الفقرة المكتوبة لقائد    

 ةممك��ن أن ی��تم ذل��ك لفص��ل بالكنیس��ة أو مجموع��ة بیتی�� الفص��ل.ن ھ��م خ��ارج درس أو ج��زء م��ن درس لَم��
 ألحد.بتدریس  بھاقائد الفصل عن كل مرة تقوم  رأخبِ  خر.آلدراسة الكلمة أو بأي وضع  منزلیة)(
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 .شرحھ على االدرس وقادرً  اأن یكون الطالب مستوعبً  بیج الدرس،في نھایة ھذا    

 .الخاص واإلعالن عامال اإلعالنمفاھیم  .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 تجن�ب أخط�اء االس�تماع لم�ن ھ�م ف�ي وض�ع الس�یادة  األھدافأحد    
 محددة.الخاطئة أو من یدرسون الكتاب المقدس بأغراض 
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 )اتج�ھ( ذھ�با الس�ابق.أھ�داف ال�درس  ةوبمراجع�ع�ن ال�درس الس�ابق  باختباریبدأ الفصل الدراسي  عادةً    
 .األولالدرس ھو ھذا ن ألا نظرً  تياآلمباشرة لقراءة النص الكتابي 

  .. ناقش بماذا یخبرنا ھذا النص عن الكتاب المقدسمعًا ۱٦-۱: ۱۱۹قرأ مزمور ن   

 طرح السؤال وناقش الجواب. عن�دما ت�رىا ؟عندما ترى ا.معً  )ىالمحتو (ھذاه المادة ھذ اآلنادرسوا    
 اطلب من الطالب البحث عن المرجع الكتابي وقراءة اآلیة.

 یس�مي الح�ق المعل�ن م�ن هللا بكلم�ة .ذات�ھ وقص�ده ف�ي خلیقت�ھ هللا لنلقد أع .لقد تحدث هللا الخالق لكل العالم   
ولك��ن یمك��ن أن تس��تخدم نف��س الكلم��ة  الرؤی��ا)یوج��د س��فر ف��ي الكت��اب المق��دس یس��مي س��فر ( ).ارؤی��إع��الن (

 هللا.للتحدث عن الحق المعلن من 

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

 æB∏qC ™ÃƒM‘⁄jªA (PB√›ß‚A)  

  .الخاص واإلعالنالعام  اإلعالن وھمانتحدث عن فئتین حیث أن هللا أعلن الحق بطرق مختلفة    

 نشاھد قوة هللا المدھشة والذكیة في تصمیم الكون. خالئقھ.العام ھو ما نفھمھ عن هللا بالنظر في  اإلعالن   

ننا نفك�ر منطقی�اً وحقیق�ة وداللة عن هللا. تبین لنا حقیقة أنسان مفھوم في الطریقة التي خلق بھا هللا اإل ىنر   
لق لدی�ھ ) أن الخ�ان�ھ نس�بيأ (م�عھو خط�ا ننا نستطیع التفرقة بین ما ھو صواب وما أنا للجمال وحقیقة یرتقد

 .ىسممثل ھذه القدرات بمستوي أ

أن�ھ م�ن الممك�ن  الخاص. اإلعالنمكانیة حدوث إفنحن ندرك  ،العام یوضح لنا أن هللا تكلم اإلعالنبما أن    
 كتاباً من هللا طالما هللا یتكلم. متلكنأن یكون ھناك رسائل من هللا وأن 

 بالفع�ل ق�د عص�وا هللا وأنھ�میج�ب أن یطیع�وه  وأنھ�مالعام  اإلعالنعن طریق  موجود یدرك الناس أن هللا   
۱،  ن�ا الع�ام احتیاج اإلع�النالعام ال یخبرنا كیف نسترد العالقة الص�حیحة م�ع هللا. یب�ین لن�ا  اإلعالنلكن

 الحل.لنا لم یقدم  ولكنخاطئ و "بال عذر" أمام خالقھ  اإلنسانیوضح أن  ألنھإلعالن خاص 

الخ�اص الحال�ة الت�ي  اإلع�النیش�رح  .الس�ید المس�یح وتجس�دكتاب المقدس الخاص في وحي ال اإلعالنتم    
الخ��اص هللا ویش��رح الس��قوط  اإلع��الن. یص��ف نین وم��ذنبیھ��ي كونن��ا س��اقطو الع��ام لن��ا اإلع��النوض��حھا 

 هللا.نتصالح مع الخطیة ویوضح كیف و

ً أن ھناك إلھدراكك وبإ یل أنك جاھل بوجود الكتاب المقدستخ    تعلم أنك ف�ي مش�كلة م�ع ھ�ذا ھل  .اً موجود ا
 أنت ال تعلم القصد من الحیاة وال تعلم كیف تقترب من هللا. الموت.ال تعلم ماذا بعد  ألنك اإللھ

                                                           
 . للعالم مالحظاتنا من هللا خلقھا والتي نعرفھا التي األشیاء ببعض یخبرنا ۲۰:۱ رومیة ۱
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ھ�ل  من هللا لیجیبك عن كل ھ�ذه االستفس�ارات. ىالكتاب أت لك ھذا ا قائًال ما یریك كتابً  اثم تخیل أن شخصً    
 ؟ن تتخیل قیمة ھذا الكتاب كم تكونیمكنك أ

pf¥ùA LBN∏ªA ∆›ßG 

توض�ح إع�الن الكت�اب  الت�يالكتابی�ة  والشواھد األمثلةأعطي بعض اذا یعلن الكتاب المقدس عن نفسھ. سم ؟
 المقدس عن نفسھ بأنھ من هللا.

 وحقیق�ةیعلنھ الكتاب المقدس ع�ن نفس�ھ وس�وف نتأم�ل ال�دلیل عل�ي ص�دق  الذيدعنا نتحدث عن اإلعالن    
عب�ارة ع�ن اقتباس  ۳۰۰۰یوجد في العھد القدیم أكثر من  .كلمة هللا أنھ س. یعلن الكتاب المقدسالكتاب المقد

 ۲ھك�ذا تكل�م ال�رب لباً ما یُقال عنھا بك�ل بس�اطة: غارسائل أتت من هللا
ك�ذللك   ۳م�ن هللا  ب�ھ ىُم�وح اكتابً� الق�دیمیسوع العھد  "اعتبر الرب

اعتب��ر كتب��ھ  ٤م��ن هللا ب��ھ ىُم��وح ااعتب��روه كتاب��العھ��د الق��دیم  ةكتب��
 ٥ .من هللا ابھ ىأن كتابات العھد الجدید ُموحالعھد الجدید 

لم یقبل الشخص ما تعلنھ الكلم�ة ع�ن نفس�ھا یج�ب أن یبح�ث ع�ن  ذاإ   
 .الدلیل

لمقدس. وأن�ك تع�رف أن هللا الكتاب ا ال تعرفتخیل مرة أخري أنك    
أنھ من الممك�ن أن یص�ل ل�ك  وتعرفراد ذلك أمكنھ التحدث إذا أقنوم ی

 ھذا كتاب من هللا. قائال لك أن اثم یریك شخص ما كتاب هللا.كتاب من 

تتوق��ع أن  وم��اذاكی�ف تع��رف 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    
یختبرون غفران  حینئذٍ  العالم.مكان في كل باالنجیل حیثما ُكرز بھ في 

ھ��ذا ھ��و و توب��ة ویق��دمون باإلنجی��لالحی��اة عن��دما یؤمن��ون  وتغیی��رهللا 
  ٦بالكتاب المقدس  إلیمانھملدي معظم الناس  األولالسبب 

ً ال�روح فھم� ویعط�یھممع هللا  عالقة)الء الذین لھم شركة (حدث روح هللا من خالل المكتوب لھؤیت . وتأكی�داً  ا
 ۷الروح القدس الكتاب المقدس تؤكد أنھ كلمة هللالطریقة التي یستخدم فیھا 

 ةالطریق�و )هللاطبیعت�ھ ( أن الكتاب المقدس یُعل�ن بك�ل دق�ة مع هللا كلما اكتشفنا شركة)ا في عالقة (كلما سلكن
الذي نستمر فیھ  والطریقعالقتنا مع هللا  بھ یوضح لنا الكتاب المقدس الطریق الذي نبدأ .بھامعنا  التي یعمل

 ۸ هللا.أن الكتاب المقدس ھو كلمة  على وبرھان دلیل وھذامعھ 

                                                           
 .۹:۳٥ ؛۱:۳٥ ؛۱:۳٤ العدد سفر نظرا المثال سبیل على ۲ 
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[هللا] صورة هللا "یُعتبر ناموس 
القدوس الغیر قابلة للفساد ساكن 
األزل. إنھ هللا الذي لم یراه أحد قط 

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 

وا. إنھ قلب هللا الذي فُتح ویحی
 لإلنسان."

أصل واستخدام  –ون وسلي (چ
 نوامیس هللا)
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 األدی�انالن�اس ف�ي  ل�دى الروح�ي؟الشخص�ي  اختب�ارك عل�ىغیر مبني  أو دلیًال  الكن ماذا إذا أردت برھانً    
س�س عل�ي الحق فكیف نعرف أن اختبارنا مؤ ىعل الیس مؤسسً  اختبارھملكن ا، أیضً  ياختبار روح األخرى

 الحق.

. نجی�لبوج�ود قناع�ة داخلی�ة بحقیق�ة اإلاس الن�، یش�عر ي أي مكان في الع�المفعندما یتم التبشیر باإلنجیل    
ھ�ذا  الن�اس،متغی�رة. بالنس�بة لمعظ�م الحیاة ال، فإنھم یختبرون غفران هللا وویتوبونعندما یؤمنون باإلنجیل 

 المقدس.ھو السبب األول لدیھم إلیمانھم بالكتاب 

الفھ�م  ھم، ویعطیالكتاب المقدسمن خالل لھم روح هللا  ، یتحدثبة ألولئك الذین على عالقة با�ثم بالنس   
  .والتبكی������ت وتؤك������د طریق������ة اس������تخدام ال������روح الق������دس للكت������اب المق������دس أن������ھ كلم������ة هللا

الكت�اب  ، نجد أن اإلنجیل یكشف طبیعت�ھ بدق�ة وطریق�ة تعامل�ھ معن�ا. یب�ین لن�افي عالقة مع هللا بینما نسیر 
ھ�ذا دلی�ل عل�ى أن الكت�اب المق�دس ھ�و كلم�ة االس�تمرار مع�ھ.  وكیفی�ةم�ع هللا  عالق�ةال المقدس طریقة بدایة

 .هللا

؟ یتمت��ع األش��خاص ف��ي األدی��ان األخ��رى ن��ت تری��د أدل��ة ال تس��تند إل��ى اختب��ارك الروح��يلك��ن م��اذا ل��و ك   
 عل�ىیس�تند  اختبارن�ا، لك�ن تج�ربتھم ال تس�تند إل�ى الح�ق. كی�ف یمكنن�ا أن نع�رف أن اروح�ي أیًض� باختبار
 الحقیقة؟

 أن الكتاب المقدس دقیق في األشیاء التي یقولھا؟ل ھناك دلیل على ھ ؟

عل�ى اآلخ�رین معظمھم لم یكونوا على درایة بمعظم الكتبة  كاتب،كتب الكتاب المقدس أكثر من أربعین    
أن��واع األخط��اء  مل��ئ بك��لس��یكون  ھ��ذا الكت��اب؟ نفت��رض أن��ھع��ام. م��اذا نتوق��ع ع��ادة م��ن  ۱٥۰۰م��دار 

تالیة عن الكتاب المقدس. تم العثور على اآلالف م�ن المواق�ع الجغرافی�ة الحقائق ال ملتأوالتناقضات. ولكن 
ف��ي  ینالم��ذكور واألش��خاصاألح��داث التاریخی��ة  اآلالف م��نت��م التأك��د م�ن المق��دس والم�ذكورة ف��ي الكت��اب 

ولم یتن�اقض الكت�اب المق�دس م�ع  باإلنجیللم یدحض أي اكتشاف ما ھو مدون  التاریخ؛الكتاب المقدس في 
على اإلطالق. تدعم األدلة القول بأن  لیست صحیحة في أي كتاب آخر ُكتب األقوالقاً. مثل ھذه نفسھ إطال

 .من هللا بھُموحى  الكتاب المقدس

یمكننا تلخیص األدلة التي تدعم ادعاء الكتاب المقدس بأنھ كلمة هللا في ست نق�اط. نح�ن نعل�م أن الكت�اب    
(تصریح)  أي بیان) لم یتم نقض ۲الحقائق الكتابیة، ( فالآ) تم التأكد من ۱المقدس ھو كلمة هللا حقًا ألنھ (

    .م��ن خ��الل تأثیرات��ھثُب��ت اإلنجی��ل ) ٤( ،الكت��اب المق��دس ال یتع��ارض م��ع نفس��ھ) ۳( ،م��ن الكت��اب المق��دس
 .) الكتاب المقدس یقود الي عالقتنا مع هللا٦( ،لمقدستحدث من خالل الكتاب ا) روح هللا ٥(

œYÃªA ±Õj®M 

، یش�عر الن�اس بوج�ود قناع�ة داخلی�ة ب�الحق. عن�دما عندما یتم التبشیر باإلنجیل، ف�ي أي مك�ان ف�ي الع�الم   
 ۹.متغیرةالحیاة الفإنھم یختبرون غفران هللا و، نیتوبومنون باإلنجیل ویؤ

 .یتكلم روح هللا من خالل المكتوب، ویعطي الفھم والقناعة ا�،ب م عالقةبالنسبة ألولئك الذین لھ   

                                                           
 .۲٥:۱ بطرس ۱ ۹
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. یب��ین لن��ا بدق��ة وطریق�ة تعامل��ھ معن��ا ، نج�د أن اإلنجی��ل یكش��ف طبیع��ة هللابینم�ا نس��یر ف��ي عالق��ة م��ع هللا   
بدء عالقة مع هللا وطریقة التواصل معھ. ھذا دلیل على أن الكتاب المقدس ھو كلمة الكتاب المقدس طریقة 

 .هللا

 وحى بھ؟ماذا نعني بأن الكتاب المقدس مُ  ؟

عن�دما یك��ون  إل�یھمف�ي بع�ض األحی�ان یش�عر الن�اس وك��أنھم ق�د أوح�ي    
ني أكثر من ذل�ك عن�دما یعل�ن لدیھم أفكار رائعة، ولكن الكتاب المقدس یع

 .من هللابھ  ىوحأنھ مُ 

 والتأدیببھ من هللا ، ونافع للتعلیم والتوبیخ للتقویم  ىكل الكتاب ُموح"   
  "۱۰.في البرالذي 

"أنف��اس هللا" الت��ي كان��ت تت��دفق م��ن  "ب��ھ م��ن هللا تعن��ي عب��ارة "ُم��وحى   
االعتماد علیھ  ھذه اآلیة ھو أن الكتاب المقدس جاء من هللا ویمكن ىاألقالم في أیدي البشر، فإن التركیزعل

 .اإلنسانمن أفضل ما یمكن أن یفعلھ . إنھ لخإفي التعلیم ألنھ من عند هللا ...

یُسوَن َمُسوقِیَن ِمَن الرُّ     ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس ِهللا اْلِقّدِ   ۱۱وحِ اْلقُُدِس.""ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ

دقتھ  عتمدت البالروح القدس.  كتابتھحرفیاً أن الكتاب قد تم الثانیة  الموجودة في بطرستعلن ھذه اآلیات    
ف��ي كتاب��اتھم عل��ى ص��حة  ماقھأو س��وح الق��دس ق��د ق��ادھم أن ال��ر توض��ح حقیق��ة. الخاص��ةعل��ى مع��رفتھم 

 إنیمكنن�ا أن نق�ول  م�ن هللا. ب�ھ ىالكت�اب المق�دس ُم�وح كتاب�اتھم.الكلي علي هللا الغیر محدود في  اعتمادھم
الوحي ھو العمل الخارق الذي كشف هللا فیھ عن نفسھ وأتى بھذا الوحي في شكل مكتوب. الكت�اب المق�دس 

 لوحي.لھو المنتج النھائي 

یعن�ي مث�ل أي كت�اب أخ�ر.  ول�یسوحى ب�ھ الكتاب المقدس ُم� إنلھم إعالن، یمكننا القول  ألن الكتبة كان   
 لكلم������ات المس������تخدمة م������ن الب������دء.بایتعل������ق  ف������یمحت������ى  بالتم������ام،اإلنجی������ل أن������ھ كلم������ة هللا  يوح������
 الوحي؟أي شكل كان  على

 ھي بعض الطرق التي تلقى بھا كتبھ الحق اإللھي الحق قبل أن یكتبوا؟ ما ؟

م�ن  هللا تأك�دكی�ف نقل هللا الحق و وكیفأي شكل كان ھذا الوحي  علىفي بعض األحیان یتساءل الناس    
أن یك�ون  ۱۲ الحقیقة األولى التي یجب أن نالحظھ�ا ع�ن أس�لوب هللا ف�ي ال�وحي ھ�ي بدقة؟ تسجیلھ بكل

 .بطریقة معینة دٍ فا� غیر محدو متنوعاً.

ی�تكلم ف�ي أحی�ان أخ�رى بینما  ۱۳، مثلما تحدث إلى موسى.ض األحیان یتحدث هللا بصوت مسموعفي بع   
ً مطبوع�ربم�ا ك�ان الج�زء الكت��ابي ال�ذي ج�اء  ۱٤.یص��فھا الكات�بو یس�جلھاث�م  ال�رؤى،أو  مب�األحال م��ن هللا  ا

من الكت�اب المق�دس  أجزاء أخرى ھناك یبدو أن ۱٥إسرائیل "المكتوب بإصبع هللا". هللا مععھد  ومباشرة ھ
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 .الالھوتي یوحنا رؤیا ومعظم ۸،۷ دانیال نظرا) الوحي( للرؤیة المثال سبیل ىعل۱٤ 
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نسمع الق�ول "كل�م  الالویین والعدد وسفرفبالنسبة لمعظم المقاطع الرئیسیة في سفر الخروج ، ھاقد تم إمالؤ
 .الرب موسى قائالً"

للكات�ب. ن�رى اختالف�ات ف�ي الشخص�یات وأس�لوب الكتاب�ة  ةمس�موع أن هللا تكلم بكلم�ات ال یعني الوحي   
 الرس�ول. نحت�اج، یختلف أسلوب بولس الرسول عن أسلوب بط�رس تاب. على سبیل المثالبین مختلف الكُ 

وأس�الیب الكتاب�ة تنوع ف�ي المف�ردات اللغوی�ة  يوذ )ُكتاب(أن تشمل رؤیتنا للوحي استخدام هللا لشخصیات 
 التاریخي. ثوالتعلیم والبح

ا خی��ال الكات��ب البش��ري مس��تخدمً  للش��خص ككی��ان كل��يالنظ��رة الص��حیحة لل��وحي ھ��ي أن هللا أوح��ي    
الح�ق ولك�ن أیًض�ا لإلش�راف عل�ى عملی�ة الكتاب�ة وشخصیتھ للتعبی�ر ع�ن الح�ق اإللھ�ي. ل�یس فق�ط إلع�الن 

 ر الدقة الكاملة.یلتوف

یعتق���د بع���ض الن���اس أن هللا ق���د أعط���ى األفك���ار الت���ي أراد أن    
ق��د ی��تم یوص��لھا وق��د ش��رحھا الكات��ب البش��ري بأفض��ل م��ا بوس��عھ. 

ھ��ذا  ارتك��اب أخط��اء بش��ریة حتم��اَ عن��دما یتعل��ق األم��ر بالتفاص��یل.
الرأي ال یتناسب مع وصف الكتاب المقدس للوحي. یصف الكتاب 

ل�ذلك  كتاب�اتھم،الق�دس ف�ي  بأنھم "مسوقین " بالروح الكتبةالمقدس 
 الرتك�ابھواھم  وعلىنحن نعرف أنھم لم یُتركوا للكتابة بمفردھم 

 أخطاء.

فھ�و ال یق�ول أي ش�يء خط��أ  هللا،ألن الكت�اب المق�دس ھ�و كلم��ة    
  ۱٦ألن هللا ال یخطئ.

) ف�ي الت�اریخ الُم�دون ف�ي (نفس�ھا منذ أن أعلن هللا عن ذات�ھ أیضً    
تاریخ) یجب أن تكون  الكتاب المقدس ھوالكتاب المقدس (ومعظم 

ل�ذلك التفاصیل دقیقة حتى یكون لدینا ال�وحي الموث�وق ب�ھ م�ن هللا. 
الكتاب��ة الوص��ف الكت��ابي لل��وحي نعل��م أن هللا ق��د وج��ھ (ق��اد)  ببس��ب

 حیث كانت دقیقة تماًما.
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. كان ھذا المصطلح كافیً�ا بإعالنھھا ا، التي أعطالكتاب المقدس أنھ كلمة هللاوحي ب المقصود :بھ ىُموح   
، لك��ن اآلن بع��ض األش��خاص ال��ذین یقول��ون إنھ��م الكت��اب المق��دس بالكام��لف��ي األص��ل لتأكی��د توثی��ق ودق��ة 

لتالی�ة لل�دفاع ع�ن ینكرون دقتھ التامة. لقد ت�م اس�تخدام المص�طلحات ا بھ یعتقدون أن الكتاب المقدس ُموحى
 الجوانب األساسیة للوحي.

فإننا نعن�ي  معصوم،الكتاب المقدس  إن. عندما نقول یسقط "ھذا المصطلح یعني "ال یمكن أن معصوم:    
ولك�ن ف�ي  التعلیمی�ة،ل�یس فق�ط ف�ي عبارات�ھ  معصوم،أنھ یمكن الوثوق بھ ولن یضللنا أبداً. الكتاب المقدس 

 كل عبارة یدلي بھا.

                                                           
 .٥: ۳۰أمثال ۱٦ 

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

جدیر با�. وكلھا معاً جسد واحد 
كامل، حیث لیس ھناك أي عیب. إنھ 

ھم ینبوع الحكمة السماویة للذین 
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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دقیق في كل عبارة یعلنھا. بم�ا  سالكتاب المقدھذا المصطلح یعني "بدون خطأ".  :)هنزَّ (مُ  الكتاب صحة   

فیمكنن�ا التأك�د أن�ھ ب�ال  بم�ا أن الكت�اب المق�دس ھ�و كلم�ة هللا ۱۷طالق�اً أو یرتك�ب خط�أإأن هللا لن یكذب 
فھ�و ینس�ى  كتاباتھ،أخطاء ألن البشر اشتركوا في  علىخطأ. إذا قال شخص ما أن الكتاب المقدس یحتوي 

النظ�رة الروح الق�دس". "مس�وقین ب� الكتب�ة ك�انواأن  ۲۲ـ� ۲۱: ۱وصف ال�وحي ف�ي رس�الة بط�رس الثانی�ة 
 ۱۸.وبالتالي فھو بال خطأ االكتابیة التاریخیة للوحي ھي أن الكتاب المقدس كلھ ُموحى بھ حتى للكلمات ذاتھ

 
 ü ’BÒafiA ≈ß AgBø?cnƒªA 

تم نسخ الكتاب المقدس بالید. لیس لدینا حت�ى اآلن المخطوط�ات األص�لیة الت�ي ة قبل وجود الطباعة اآللی   
ش��عیاء أو موس��ى. م��ن ب��ین آالف النس��خ القدیم��ة المكتوب��ة بخ��ط الی��د الت��ي ل��دینا ب��اللغتین إكتبھ��ا ب��ولس أو 

ً الیونانیة والعبری�ة ھن�اك  كان�ت الص�یغة األص�لیة  ذام�ا أن نع�رف بالتم�ام اختالف�ات طفیف�ة وال یمكنن�ا دائم�ا
بس�بب ھ�ذه االختالف�ات. ألنن�ا  للتس�اؤلاالختالفات طفیفة بحیث ال یوجد تعلیم قاب�ل  نإذلك فبالضبط. ومع 

، ف�نحن نع�رف للغای�ة االختالفات في النس�خ طفیف�ة (ص�غیرة) معصومة وألننعلم أن النسخ األصلیة كانت 
 .اإلنجیل یدلي بھا أنھ یمكننا الوثوق بكل عبارة

 كیف نعرف أن الكتاب المقدس دقیق رغم أنھ تم نسخھ بالید عدة مرات؟ ؟

 ما ھي األسباب المختلفة التي یعتقد بسببھا بعض الناس أن الكتاب المقدس بھ أخطاء؟ ؟
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المقدس ب�ھ أخط�اء ولك�ن ذل�ك ألنھ�م ل�م یفھم�وا طبیع�ة الكت�اب في بعض األحیان یزعم الناس أن الكتاب    
 .المقدس

ھن�اك آی�ة  المث�ال،عل�ى س�بیل  .للبش�ر للتواص�ل الكتابة الت�ي ھ�ي مألوف�ةفي أشكاالً  یستخدم الكتاب المقدس
، ال تتح�رك والش�مسھ�ي الت�ي ت�دور ق�ع السماء. نح�ن نعل�م أن األرض ف�ي الوا تدور عبرأن الشمس  تٌعلن

 ،ش�روق الش�مس وغروبھ�ایس�مي  عم�ایتح�دثون  ھ�ذه الحقیق�ة نج�دھم األشخاص الذین یعرف�ون ولكن حتى
 بھا الشمس. ىھا ببساطة تصف الطریقة التي نروھذا ال یعتبر خطأ. إن

" أو "األش�جار الت�ي تص�فق باألی�ادي ". ھ�ذا یَْجعَ�ُل قَ�َدَميَّ َكاألَیَائِ�لِ  " :مث�ل ش�عریة،ھناك أیًضا عبارات    
 الواضح أنھ لیس حرفي.أسلوب أدبي ومن 

ك لھ�م. ك�ان ھن�ا ى أفراد ل�م ی�وحن شامًال اب آخریلُكتَّ  اتھناك اختالفات في أسالیب الكتابة. ھناك اقتباس   
 بالوحي. وج�ھ ن ساعدوا في تجمیع المواد. ال شيء من ھذا یمثل أي مشكلة بالنسبة للتعلیم الخاصمحررو

 كلمتھ. ھو(قاد) هللا عملیة الكتابة للتأكد من أن المنتج النھائي 

                                                           
 .۲:۱ تیطس۱۷ 
 .۱۸:٥ ىمت ۱۸ 
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ا داخ��ل الكت��اب یعتق�د الن��اس ف��ي بع�ض األحی��ان أنھ��م ی�رون تناقًض��   
 المث�ال،بحاجة إلى النظر إلیھ بعنای�ة أكب�ر. عل�ى س�بیل  مالمقدس لكنھ

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

ھن��اك ف��ي الواق��ع رج��الن ب��داخلھما ش��یطان ت��م تحریرھم��ا ف��ي ذل��ك 
 ً . ل�م یق�ل لوق�ا وم�رقس أن�ھ ك�ان ھن�اك رج�ل الوقت. ھذا ل�یس تناقض�ا

 ال��ذین ل��دیھملا ال��رجلینخت��ارا التركی��ز عل��ى أح��د أ الكنھم�� فق��ط،واح��د 
ا رأى ش��خص م��ا عب��ارات ف��ي اإلنجی��ل تب��دو ت��اریخ ف��ي المنطق��ة. إذ

فال ینبغي لھ أن یتسرع في استنتاجھ بل  البعض،متناقضة مع بعضھا 
 یستغرق بعض الوقت لفھم السیاق.

≈ø€¿ºª pf¥ùA LBN∏ªA 

 ما ھي بعض الطرق التي یجب على المؤمن أن یستخدم بھا الكتاب المقدس؟ ؟

 هللا. ال ینقذنا الن�اموس لكن�ھ یب�ین لن�ا كی�ف یری�دنا هللا أن نع�یش )(قانون یوفر لنا الكتاب المقدس ناموس   
ألننا نرید أن نك�ون مث�ل هللا. ألنن�ا نح�ب هللا ویج�ب أن  طبیعة هللا. یجب إتباعھ ). یبین لنا ناموس هللا(نحیا

م�ن یس�لك الكت�اب المق�دس ویص�ف كی�ف یج�ب أن  أص�حاح ف�يأط�ول  ۱۱۹مزم�ور نحب ناموسھ. یعُتبر 
قلبھ لیتفق مع إرادة (مشیئة)  یغیر هللاسیصلي � من أجل أن الشخص الذي یحب هللا بناموس هللا.  یتعبد �

 بإرضاء هللا. غیر مھتمِ على الشخص الذي یحب هللا أن یكون هللا. من المستحیل 

 ال�ذي سراج. یخبرنا الرس�ول بط�رس أن الع�الم ف�ي ظ�الم روح�ي وأن كلم�ة هللا ھ�ي الن�ور ھيكلمة هللا    
فھ��ي الن��ور ال��ذي یرش��د طریقن��ا ال��ذي نس��لك فی��ھ. یج��ب أال یتب��ع الش��خص أب��داً األفك��ار أو  ۱۹.یرش��دنا

المشاعر التي تتعارض مع كلمة هللا. لن یق�ود ال�روح الق�دس أب�ًدا أي ش�خص إل�ى فع�ل ش�يء یق�ول الكت�اب 
 .المقدس أنھ خطأ

یش�تھي الم�ؤمن كلم�ة هللا كم�ا یش�تھي  جی�دة ھ�ي عالم�ة الص�حة.الشھیة الالروحي.  طعامناكلمة هللا ھي    
 ۲۰.الطفل الحلیب

المزی�د م�ن  وھضم عندما ینضج المؤمن یصبح قادًرا على فھم   
 ۲۱.ق��ويلكلم��ة هللا مثلم�ا ی�تعلم الطف��ل أك�ل طع�ام  الحق�ائق اإللھی�ة

 .یجب على المؤمن إطعام نفسھ روحیًا بكلمة هللا یومیًا

م��ن المفت��رض أن الكت��اب المق��دس ھ��و دفاعن��ا ض��د الش��یطان.   
نُجھ��ز أنفس��نا بالس��الح الروح��ي والس��یف ال��ذي یس��تخدمھ ال��روح 

ف�ي  الُمج�رب (إبل�یس) عالرب یسو كلم  ۲۲.القدس لنا ھو كلمة هللا
 ۲۳.التجربة بالمكتوب

                                                           
 .۱۰٥:۱۱۹ مزمور ؛۲۱-۱۹:۱ بطرس ۲ ۱۹
 .۲:۲ بطرس ۲۰۱ 
 .۲:۳ كونثوس ۱ ۲۱ 
 .۱۷:٦ أفسس۲۲ 

 .٤-۳:٤ ىمت ۲۳

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

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

 من الناس.
 ثاليومغیر كامل  يءا كان الشأیً 

 یتم مقارنتھ بالكتب المقدسة."

 النقاش – أرمینیوسیمس چ(
 حول كمال الكتاب المقدس)
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 ۲٤.. قارنھا الرب یسوع بالبذار التي تُزرعالتجاوب معھكلمة هللا ھي الحق الذي یتطلب    
م�ع  األرض لم تكن مستعدة. عندما نقرأ الكتاب المقدس یجب أن نتج�اوب نأل بثمر تأتِ بعض البذار لم    
 .في حیاتنا بكلمتھ ر� لیثملحق المعلن فیھ ونصلي ا

�A “¿º∑ Ã« pf¥ùA LBN∏ªA ∆fi... 

ولن تكون عدیمة الصلة. وھذا ینطبق عل�ى  الطراز)(أي عتیقة  ن تصبح غیر مسایرة للعصر (قدیمة)فل   
إنھ دلیل تمیی�ز إرادة هللا ألن هللا ل�ن  زمان ومكان. أيكل البشر في 

 .یناقض نفسھ أبًدا أو یغیر رأیھ

 ألن هللا خلقن���ا ن���ا للحص���ول عل���ى أفض���ل م���ا ف���ي الحی���اةإن���ھ دلیل   
ن��ھ یحت��وي عل��ى ك��ل م��ا نحت��اج إل��ى إ .أعطان��ا المكت��وب إلرش��ادناو

 .مع هللا شركة)( صنا والسلوك في عالقةلخالمعرفتھ 

 أنن�ا ن�تعلم م�ن القساوس�ة وم�ن تقلی�د الكنیس�ة ألن المكت�وب ھ�و تناقض المكت�وب م�عال یمكن قبول فكرة    
 .السلطة النھائیة

 طاعتھا.ا ویوجھنا للكي نفھمھ ینیر الروح القدس كلمة هللا   

  شيء إلى الكتاب المقدس؟، لكن ھل یجب أن نتوقع إضافة ما زال هللا یتكلم ؟

?pf¥ùA LBN∏ªA Ω¿N∑A Ω«  

ر الكنیس�ة فق�ط ل�م تخت�اعتبرت الكنیسة الكتاب المقدس كتابًا ك�امالً.  (یوحنا)رسول خر أ وقت رقاد منذ    
كان�ت ُم�وحي بھ�ا الكتابات لتسمیتھا الكتاب المقدس ولكن بدالً من ذلك أدركوا أن بع�ض الكتاب�ات المح�ددة 

من هللا وكانت لھا السیادة الكتابیة. حققت الكتابات التي تم التعرف علیھ�ا ككت�اب مق�دس م�ؤھالت ال یمك�ن 
 .)ى(أخر أن تلبیھا أي كتابات الحقة

كمكتوب. تم  )إسرائیلفظت الكنیسة بالكتابات التي احتفظ بھا شعب هللا (حتا القدیم،العھد  سفارألبالنسبة    
التالی��ة: الص��لة التاریخی��ة للرس��ل  (المواص��فات) ل��ى كت��اب العھ��د الجدی��د م��ن خ��الل الم��ؤھالتالتع��رف ع

ونوعیة التوثیق الذاتي وقبول الكنیس�ة باإلجم�اع واس�تخدام العھ�د الق�دیم بك�ل احت�رام والمنفع�ة م�ن مقاوم�ة 
 .البدع

لكن ھل یمكن إضافة شيء جدید إل�ى الكت�اب المق�دس اآلن؟ ل�یس م�ن الممك�ن أن تف�ي  یتكلم،ما زال هللا    
التي أدت إلى ما یتضمنھ الكتاب المقدس األص�لي. عل�ى س�بیل  (المواصفات) أي كتابات جدیدة بالمؤھالت

الكنیس�ة  بإجماعیمكن ربط أي كتاب جدید بالرسل ألنھم لیسوا معنا. كما لن تُقبل أي كتابة جدیدة  المثال ال
 .بأكملھا في جمیع أنحاء العالم

                                                           
 .۱٥-۱۱: ۸ قالو ۲٤ 
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ال یمك�ن إض�افة أي ش�يء مھ�م وض�روري  ۲٥.للخالص والحی�اة المس�یحیة شاملوالكتاب المقدس كامل    
شخاص الذین یزعمون أنھ�م یتلق�ون إلى المكتوب ألنھ یحتوي بالفعل على كل ما نحتاج إلیھ. یجب على األ

ھن�اك ك�ل م�ا یحت�اجون إلی�ھ  نس�یجدوي الذي أعط�اه هللا بالفع�ل. قضاء وقتھم في دراسة الوح ،اجدیدً  اوحیً 
  .وتحفظھم الكلمة من الخطأ

 .مكن شرح المعلومات التالیة من قبل أحد أعضاء الفصلی   

KƒVNºª ’BÒaC 

nùApB ÒºnI“ pf¥ùA LBN∏ªA 

 یؤمنونحقیقة لكنھم  سلطتھم،یقول الكثیر من المسیحیین أن الكتاب المقدس ھو  النھائیة؟ما ھي سلطتك    
خط�أ. س�یقول الش�خص  اخطأ ألنھ ال یشعر أنھ� تالسلطة لیس ھذهن إبمشاعرھم الخاصة. سیقول الشخص 

 یجع�ل م��نن أي إج�راء عل�ى م�ا ی��رام ألن�ھ ال یش�عر بال�ذنب عن��دما یفع�ل ذل�ك. الش�خص ال��ذي یفع�ل ذل�ك إ
 .بدالً من الكتاب المقدس السلطة النھائیة مشاعره

یان ال یأخذ الشخص الكتاب المقدس بجدیة ألنھ متأثر باآلخرین. ھناك وصیة في الكت�اب في بعض األح   
ال یطیعون��ھ. إنھ��م  )(مؤمن��ون المق��دس ال یطیعھ��ا ألن كثی��رین م��ن البش��ر ال��ذین یزعم��ون أنھ��م مس��یحیون

یتبع��ون نوًع��ا م��ن المس��یحیة الت��ي تحظ��ى بش��عبیة. نحت��اج أن نت��ذكر أن المس��یحیة الكتابی��ة (حس��ب مفھ��وم 
  .ةتحظى بشھرال  الكتاب) عادةً 

 .دراسة الكتاب المقدس بھدف محدد

 ذل��ك فھ��يالس��لطة النھائی��ة ألي ج��دال تعلیم��ي. وم��ع  ن��ھإ. الكت��اب المق��دس ھ��و المص��در الرئیس��ي للتعل��یم   
ال یس�تخدمون  نھ�مإمشكلة عندما یدرس الناس الكتاب المق�دس فق�ط إلیج�اد دلی�ل عل�ى عقائ�دھم (تعل�یمھم). 

آخ��ر خط��أ. م��ن  اشخًص��یفك��رون فق��ط ف��ي كیفی��ة إظھ��ار أن ھن��اك  نھمف��إ الكت��اب المق��دس للطع��ام الروح��ي.
ذا ھو استخدامنا الوحید للكت�اب كان ھ اذلك إذمن المكتوب. ومع  تعالیمنا وندافع عنالمناسب لنا أن نطور 

 .نفقد الفرح الذي یأتي من استخدامنا للمكتوب في عالقتنا الشخصیة مع هللا فالمقدس فسو

یقرأ بعض الناس الكتاب المقدس فقط لغرض الشعور بالتشجیع. نحتاج أن نتذكر أن القص�د م�ن الكت�اب    
ا الكتاب المقدس والبحث عن الوعود التي تجعلنا المقدس یشمل التوبیخ والتقویم. ال ینبغي لنا تخطي وصای

 .والتقویمنشعر بالتحسن. ربما ما یرید هللا أن یفعلھ لك الیوم ھو التوبیخ 

 .یمكن شرح المعلومات التالیة من قبل أحد أعضاء الفصل   

(fYÃø œ¿Œº®M j∏Ø B� PBßÃ¿â) ±÷AÃÒªA ’BÒaC 

النھائی�ة.  اآخ�ر س�لطتھ م�ن ش�ئتزعم بعض الجماعات الدینیة أنھا تؤمن بالكتاب المقدس ولكنھا تجع�ل     
ال�وحي أو نظ�ام خ�اص ل�دیھم ھ�م فق�ط دون  مالمق�دس باس�تخدایزعمون أنھم یمكنھم ھم فق�ط ش�رح الكت�اب 

 .أھمیة من الكتاب المقدس أكثر تعلیمھم إثبات أنال یمكن  سواھم.
                                                           

 .٦۱-۱٤:۳ تیموثاوس ۱ ۲٥
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الكت�اب  إنالكتاب المقدس. یقول�ون    آخر یستخدمونھ ككتاب مقدس باإلضافة إلى  كتابٌ قد یكون لدیھم    
 علیھ ألنھ یحتوي على أخطاء في الترجمة والنسخ. عتمدال یُ المقدس 

 ةس�لطالآخ�ر كلم�ة هللا. یص�بح ش�يء  باعتب�ارهتشیر كل ھذه األفكار إلى أن الكتاب المقدس لیس مكتمالً    
 .لھؤالء الناسنھائیة بالنسبة ال

 ." معًا مرتین على األقلاإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "قانون    

‚A ∆Ã√B≥∆Bô 

حتى یكتبوه بال خطأ. یتض�من الكت�اب المق�دس ك�ل م�ا اب تَّ بھ هللا للكُ  ىالكتاب المقدس ھو كلمة هللا. أوح   
مع هللا. الكتاب المق�دس ھ�و المص�در  وشركھنحتاج إلى معرفتھ حتى نخلص من الخطیة ونسیر في عالقة 

الرئیسي لتعلیمنا وھو السلطة النھائیة. یجب على المؤمن أن یدرس الكتاب المقدس یومیًا لیعرف هللا بشكل 
 ا.أفضل ویسترشد بھ ویتغذى بھ روحیً 

ق�راءة  علی�ھ ویجبیة التالیة فّ یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قبل الجلسة الصَ    
 .المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ ھذا المقطع عن موضوع ھذا الدرس

“ÕjÕjZNªA ¬B»¿ºª ©�B¥ø 

: ٥مت��ى  ،۱۹-۱۸: ۲۲ ی��ارؤ ،٦-٥: ۳۰أمث��ال  ،۱۳٦-۱۲۹: ۱۱۹مزم��ور  ،٤۰-۳۳: ۱۱۹مزم��ور (   
 ).۱٦-۱٥: ۳بطرس  ۲ ،۱۷-۱٥: ۳تیموثاوس  ۲ ،۱۷-۱۹

عل�ى األق�ل یجب على الطالب تعل�یم درس أو ج�زء م�ن درس ألش�خاص لیس�وا ف�ي الفص�ل س�بع م�رات    
دراس�ة للكت�اب  ، أو ف�ي مجموع�ةالكنیس�ة ف�ي فص�ل دراس�ي ف�ي بالت�دریسخالل ھذه ال�دورة. یمك�ن القی�ام 

  .عن خلق ھذه الفرص مسئولأو في أي مكان آخر. الطالب المقدس في المنزل 

—’Aj¥ºª PBYA�≥A 

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

 العام؟ اإلعالنما ھو  .۱
 الخاص؟ بأي أشكال أعطى هللا اإلعالن .۲
 العام؟ لم یكشف عنھا اإلعالن والتياإلعالن الخاص ما ھي الحقائق التي كشف عنھا  .۳
 نفسھ؟یعلن الكتاب المقدس عن  ذاما .٤
 التي تبین أن الكتاب المقدس ھو حقا كلمة هللا؟ الستةاالسباب ما ھي  .٥
 والتھذیب الذي في البر"؟ والتقویم للتعلیم والتوبیخلماذا یعتبر الكتاب المقدس "نافع  .٦
 من ارتكاب األخطاء؟ الكتبةیؤكد لنا منع  والذيما ھو الوصف الذي یقدمھ الكتاب المقدس للوحى  .۷
 ما ھي بعض األسالیب المختلفة التي استخدمھا هللا في الوحي؟ .۸
 وحى بھ؟ماذا یعني أن الكتاب المقدس مُ   .۹

 ماذا یعني أن الكتاب المقدس معصوم من الخطأ؟ .۱۰
 صحیح؟ماذا یعني أن الكتاب المقدس  .۱۱
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 یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح: الدرس،في نھایة ھذا    

 ا.لماذا أقنوم شخص هللا مھم جدً . ۱

 حقیقة أن هللا الخالق تجعلھ متمیًزا عن غیره. كیفیة. ۲

 یتغی�ر،ال  الوج�ود،، كل�ي الق�درة)كل�ّي ق�دیر ( أقن�وم، أزل�ي، روح،ما المقصود بأن�ھ ش�خص  هللا،صفات . ۳
 ومحب. بار، المعرفة، قدوس،وكلي 

 كیف لكل صفة من صفات هللا أھمیة بالنسبة لعالقتنا معھ..٤

 وجھة النظر الكتابیة لسیادة هللا.. ٥

 عن هللا.قانون اإلیمان . ٦

 أھمیة أشكال العبادة.أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یتعلم الطالب كیفیة تجنب خطأ سوء فھم    
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أسئلة المراجعة. ث�م انتق�ل  السابق لطرحاستخدم األھداف من ھذا الدرس بعد إجراء االختبار على الدرس    
 إلى مقطع القراءة أدناه.

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

اطل�ب م�ن الطال�ب  طرح الس�ؤال ون�اقش الج�واب. عن�دما ت�رىا ؟ا. عندما ترىدراسة المواد معً اآلن    
 البحث عن المرجع الكتابي وقراءة اآلیة.

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

ن�ادراً م�ا یك�ون ھن�اك خط�أ ف�ي  أعتق�د أن�ھأھمی�ة ھ�ذا الس�ؤال عن�دما ق�ال: " توزر. و أ.من ھو هللا؟ أظھر    
والتجاھ�ل  زالمط�اف للعج�ف�ي نھای�ة  تباعھ�ااالتعلیم أو فشل في تطبی�ق األخالقی�ات المس�یحیة الت�ي ال یمك�ن 

أخب��ر یس��وع الم��رأة الس��امریة عن��د البئ��ر أن مش��كلة عب��ادة الس��امریین ھ��ي أنھ��م ال یعرف��ون م��ن  ۲٦".ربأفك��ا
یعبدون. أھم سمة ألي شخص ھي مفھومھ ع�ن هللا. مفھ�وم الش�خص � ھ�و أس�اس دین�ھ. ال یمك�ن أن یك�ون 

 هللا.ھناك خطأ أكثر خطورة من أن نكون مخطئین في ماھیة 

الكت�اب المق�دس  حت�ى. مح�دودیتنا ویتجاوزألنھ غیر حدود  تماًما،ف هللا جمیع المقارنات غیر كافیة لوص   
ولكن في كل مكان یصف الكتاب وجوده وقوتھ. یخبرنا سفر التكوین كیف خلق  لھ،ال یعطینا تعریفا منھجیاً 

. وأخی��را اإلنس��ان (البش��ر) الحیوانی��ة؛الش��مس والقم��ر والنج��وم. النبات��ات والحی��اة  واألرض؛هللا الس��ماوات 
ل�ذلك فھ�و متمی�ز ع�ن ك�ل م�ا ھ�و  ك�ائن.الدرس األول للكتاب المقدس واضح للغایة: هللا ھو خالق كل ما ھو 

 ألنھ لیس جزًءا من خالئقھ. كائن،

بك��ل  نالالھوتی��ولك�ن ف��ي جمی��ع أنح��اء الكت��اب المق��دس توج��د العدی�د م��ن العب��ارات األخ��رى ع��ن هللا. ق��ام    
) هللا. ال یمكنن��ا أن ن��تقن ھ��ذه (خص��ائصة ف��ي ق��وائم ع��ن س��مات ح��رص بتلخ��یص المعطی��ات الكتابی��ة بعنای��

الدراسة عن قرب لما نعرف�ھ عنھ�ا ق�د  توزر، أنكما ذكرنا أ. و.  ذلك،ومع  الناقص؛األمور من خالل فھمنا 
ھ�ذه العب�ارات  ىهللا. تُبن�نتأمل العب�ارات التالی�ة ع�ن  روحي. ھكذاتجعل المؤمن المستنیر جمیالً ولھ تدریب 

 إعالن هللا عن نفسھ في الكتاب المقدس، نعرف لھذا السبب أنھا حقیقیة. على

�A PB∞u |®I 

 بل تلك األكثر أھمیة بالنسبة لنا لنعرفھا. هللا،إن ما سنغطیھ لیس القائمة الكاملة لصفات    

 ماھي صفات هللا التي یمكنك سردھا ووضعھا في قائمة؟ ؟

 

 

                                                           
 .۰۱ القدوس، معرفة ۲٦
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 )إقنوم في ذاتھ(شخص هللا 

مش�اعر وإرادة. إن�ھ ل�یس محص�لھ ق�وانین الطبیع�ة أو ق�وة  وذوھذا أنھ ش�خص حقیق�ي ح�ي عقالن�ي  یعني   
 الُمدبر، وصاحب الكلمة. المشیئة، ھ، ولعامل، عالم فھو خالق،تأثیریة (خارجیة) كالكھرباء أو الجاذبیة، 

 ا)؟ا(أقنومً ما االختالف الذي سیحدث إذا لم یكن هللا شخصً  ؟

 لن نتمكن أن نصلي لھ. ا،شخصً حقیقة أنھ شخص تجعل من الممكن أن تكون لنا عالقة معھ. إذا لم یكن هللا 

 بالحزن.ا، لن یكون من الممكن لھ أن یُسرأو یشعر إذا لم یكن هللا شخصً 

 :هللا روح

حقیقة أنھ روح توفر األس�اس لش�ركتنا  ۲۷وأولئك الذین یعبدونھ یجب أن یعبدوا بروح وحق." روح؛"هللا    
جس�دیة مح�ددة أوبرن�امج  أوض�اعالروحیة معھ وعبادتنا لھ. ال تعتمد الص�الة والعب�ادة عل�ى أش�یاء مادی�ة أو 

لكن  العبادة،ُمعد سابقاً أو مبني خاص. یمكن أن تكون ھذه األشیاء مھمة لمساعدتنا على تركیز اھتمامنا في 
  األشیاء.تلك  علىالعبادة ال تعتمد 

تُعتبر حقیق�ة أن هللا روح أح�د األس�باب الت�ي تمنعن�ا م�ن ص�نع    
  ۲۹هللا كروح فھو غیر مرئي لن�ا ۲۸أي صورة مادیة لھ. 

نظ�ًرا ألن مفھومن�ا  ۳۰ مرئیً�ا. إال عندما یختار أن یأخذ شكًال 
بش�كل مرئ�ي، فم�ن الص�حیح  اظھر لن�، حتى وإن عن هللا محدود

 ۳۱.اهللا تمامً  ىأن نقول إن ال أحد رأ

 :هللا أبدي

ول��ن یك��ون  موج��ود،غی��ر ل��م یك��ن ھن��اك زم��ن ل��م یك��ن فی��ھ هللا    
� بدای��ة وال  س؛ ل��یھن��اك زم��ن ل��ن یك��ون فی��ھ هللا غی��ر موج��ود

ویص�فھ یوحن�ا  ،۳۲أَْھیَِھ الَِّذي أَْھیَھْ نھایة. االسم الذي أعلنھ لنا ھو 
ل�دى  ۳٤.ب�داألإل�ى  زلھ�و هللا م�ن األ ۳۳.َعلَ�ى ُك�ّلِ َش�ْيءٍ  واْلقَ�اِدرُ اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي یَأْتِي  بأنھ الشخص

 لكن اإللھ الحقیقي أبدي. آلھتھم،بعض األدیان أساطیر حول متى ُولدت 

 :األقانیمهللا مثلث 

                                                           
 . ۲٤:٤ یوحنا ۲۷
 . ٦-٤:۲۰ وجخر ۲۸
 .۱۷:۱ موثاوستی ۲۹۱ 
 .۱:٦عیاء شإ ؛۱:۱۸ وینتك۳۰ 
 .۲۰:۳۳ وجخر ؛۱۸:۱ حنایو ؛٤٦:٦ یوحنا۳۱ 
 .۱٤:۳ خروج۳۲ 
 .۸:۱ رؤیا۳۳ 
 .۲:۹۰ مزمور۳٤ 
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وم�ع ذل�ك یش�یر إل�ى  واحدًا،یأتي التعلیم الخاص بالثالوث من حقیقة أن الكتاب المقدس یعلن أن ھناك إلًھا    
ولكن في طبیعتھ ثالثة أش�خاص. م�ع أنن�ا ال نس�تطیع  واحد،ثالثة أشخاص متمیزین كا�. ال یوجد سوى إلھ 

ألنن�ا ال نق�ول ھن�اك ثالث�ة ولك�ن واح�د ل�نفس الش�يء. ھن�اك إل�ھ  منطق�ي، ولكن�ھأن نفھم الثالوث بشكل كامل 
یمك�ن تس�میة ك�ل أقن�وم وجمیعًا صفات اإلل�ھ،  یمتلكونواالبن والروح القدس  آلباواحد مثلث االقانیم. ألن 

هللا.أن�ھ  عل�ىویمك�ن عب�ادة ك�ل أقن�وم  ،أن�ھ هللاص�حیح ب منھم بشكلٍ 
  

 :القدرةهللا كلي 

 ۳٥".إنھ قادر على فعل ما یشاء. "إلھنا في السماء؛ یفعل م�ا یش�اء   
ل��یس ل��ھ ح��دود إال أن��ھ ال یتع��ارض أب��دًا م��ع طبیعت��ھ المقدس��ة ویق��وم 
دائًما بما وعد بھ. ال شيء صعب أو مستحیل على هللا. "یسود الرب 

 ۳٦اإللھ."

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

ألننا نع�رف أن�ھ ف�ي خض�م (وس�ط) جھادن�ا، أن�ھ  مشجع،ھذا أمر    
بحسب  نفتكر،ا نطلب أو مم فوق كل شىء أكثر جدًا"قادر أن یفعل 

. حت���ى ل���و ب���دت األم���ور خ���ارج نط���اق ۳۷الق���وة الت���ي تعم���ل فین���ا "
فنحن نع�رف أن خط�ة هللا العظیم�ة س�وف تتحق�ق. یمكنن�ا  السیطرة،

 أن نصلي بثقة أن هللا قادر على التدخل في أي موقف(ظرف).

 :هللا كلي الوجود (حاضر في كل مكان)   

ماء ھ��ي الس��إل��ھ الك��ون،  ال��ربال یوج��د مك��ان ال یوج��د فی��ھ هللا، وال یح��دث ش��يء ال ی��راه هللا. "ھك��ذا ق��ال    
وال یقتص��ر س��لطانھ عل��ى أي منطق��ة. "ھ��ل یمك��ن ألي  الك��ون،إن��ھ إل��ھ  ۳۸ق��دمي."عرش��ي واألرض م��وطئ 

ھذا یؤك�د لن�ا أن هللا  ۳۹شخص أن یختبئ في أماكن سریة ولن أراه؟ یقول الرب. أال أمأل السماء واألرض؟"
أو یخط�ئ حی�ث ال یمك�ن رؤیت�ھ.  هللا،یعرف أحوالنا ومشاكلنا. یخبرنا ذلك أنھ ال یمكن ألح�د أن یختب�ئ م�ن 

  ٤۰أمام عیني هللا ومكشوفكل شئ عریان 

 :ثابت)(یتغیر هللا ال 

ھن�اك أدی�ان ت�ؤمن أن هللا ف�ي  ٤۱ ولن یتوقف أبدًا ع�ن كون�ھ هللا. هللا،لم یكن ھناك زمن أصبح هللا فیھ     
إن�ھ یح�ب  ٤۲ وأھدافھیتغیر في طبیعتھ وصفاتھ  ولنطور التطور، لكن یخبرنا الكتاب المقدس أن هللا لم 

أھی�ة لموس�ى ھوھ�و أھی�ة  باعتب�ارهحق، ویكره دائًما ما ھو شر. إن هللا األبدي ال�ذي أعل�ن ذات�ھ  دائماً ما ھو

                                                           
 .۳: ۱۱٥مزمور ۳٥ 
 . ٦: ۱۹رؤیا ۳٦ 
 .۲۰: ۳أفسس ۳۷ 
 .۱: ٦٦شعیاء إ۳۸ 
 .۲٤: ۲۳رمیا إ۳۹ 
 .۱۳: ٤عبرانیین ٤۰ 

 .۱۷: ۱جامعة  ٤۱
 .٦:۳ مالخي٤۲ 

"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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 ُھ�وَ  ف�ي الح�ق.  وص�الحھوقوتھ وقداستھ وعدل�ھ  وحكمتھأبدي ال یعتریھ تغییر في وجوده  حدود،بال  الیوم،
 .٤۳لَْن تَْنتَِھيَ  ُھَو َوِسنُوه

 :هللا كلي المعرفة

ف��ال یحت��اج لعملی��ة تعل��م. ل��م ی��تعلم هللا أب��دًا أي ش��يء م��ن أي  األش��یاءك��ل  هللا یعل��م ٤٤".مح��دود"فھم�ھ غی��ر    
یعلم هللا المستقبل، وبالتالي ال یُفاجأ أو یكون في  ٤٥ وال یوجد مشیر � (یمكنھ تقدیم النصح لھ). شخص،

 ٤٦.حالة عدم استعداد أبدًا ألي شيء یحدث

 أن هللا یعلم كل شيء؟ ان عرفنإاالختالف الذي یحدث لنا ما   ؟

التي تظھر في الخل�ق وخاص�ة ف�ي  هللا،ترتبط معرفة هللا بحكمة    
  ٤۷خطة الخالص. 

ألنھ یعرف كل شيء ویفھمھ، فھو دائًما یعرف الشيء الص�حیح    
الذي یجب عملھ. نحن نعلم أن إرادة هللا ھي األفضل لن�ا دائًم�ا ألن 

إلیھ نتائج ك�ل  لؤوست مابالتمام ویعرف  وموقفهللا یفھم كل حالھ 
 فعل.

  :هللا قدوس

ش��عیاء م��راًرا وتك��راًرا إل��ى هللا عل��ى أن��ھ إ. أش��ار النب��ي ق��دوسلق��د وص��ف هللا نفس��ھ ف��ي المق��ام األول بأن��ھ    
كانت قداسة هللا موض�وع  ٤۸قدوس" قدوس، قدوس،" باستمرار"قدوس إسرائیل". تصرخ المالئكة أمام هللا 

افتراض��ي إن��ھ المعی��ار المطل��ق لك��ل كم��ال   ٤۹"یَْحَم��دُوَن اْس��َمَك اْلعَِظ��یَم َواْلَمُھ��وَب، قُ��دُّوٌس ُھ��وَ العب��ادة: "
وال یمكن أن یك�ون غی�ر ذل�ك. توض�ح قداس�ة  الشرور،أخالقي). تتمیز أفعالھ بوجود كل الخیر وغیاب كل (

 ٥۰. بالنعمةأوًال  جددهللا أن اإلنسان غیر الئق للخدمة والعبادة دون أن یت

یِس�یَن فِ�ي ُك�ّلِ " یرید هللا منا أن نكون مقدسین كما ھو.    بَْل نَِظیَر اْلقُ�دُّوِس الَّ�ِذي دََع�اُكْم، ُكونُ�وا أَْن�تُْم أَْیًض�ا قِدِّ
یِسیَن ألَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ «َمْكتُوٌب: ِسیَرةٍ. ألَنَّھُ   ٥۱».ُكونُوا قِدِّ

 :هللا بار
ما ھوصحیح. إنھ  للك المعیارطبیعتھ ھي   ٥۲ا على حق. أعمالھ تتدفق من طبیعتھ المقدسةأعمال هللا دائمً    

 ٥۳ا.یفي دائًما بكلمتھ وال یكذب إطالقً 
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 لماذا یھمنا أن هللا بار؟ ؟

ویك�افئ  بالع�دل،بره ھو أساس ناموسھ، وھو المعیار المثالي لواجباتنا تجاھھ ولآلخرین. یقیم هللا ناموس�ھ    
لكن�ھ یح�ذرنا أیض�ا م�ن  والمضطھدین،من یطیع ناموسھ ویجازي من یكسره. ھذا یریح أولئك الذین یعانون 

ّبِ َحقٌّ َعاِدلَةٌ ُكلَُّھ�اأن أحدا لن یفلت من ارتكاب الخطأ. " ّبِ نَِقيٌّ ثَابٌِت إِلَى األَبَِد. أَْحَكاُم الرَّ "ھ�و  ٥٤.َخْوُف الرَّ
 ٥٦"سنقف جمیعًا أمام كرسي المسیح." ٥٥الَِّذي َسیَُجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب أَْعَماِلِھ."

 محبة:هللا 

كان هللا كلي القدرة والمعرفة دون ح�ب لن�ا! كی�ف  إذاذه السمة مھمة للغایة. تخیل یا لھ من شيء مخیف ھ   
 .إلى جنب مع قوتھ وقداستھ المطلق�ة ایحبنا جنبً لكنھ ال یحبنا؟ لكن هللا  ،وبارسیكون حالنا إذا كان هللا قدوس 

٥۷  ٍوصمم هللا  الحیاة،خاص باألشیاء الجیدة في  بشكلٍ  البشریة بارك هللای ٥۸.عام یبارك هللا خالئقھ بشكل
هللا كل تفاصیل الحیاة إلى بركة ألولئك ال�ذین یحبون�ھ  یحول ٥۹.العیش فیھ بفرح لإلنسانالعالم كمكان یمكن 

 ٦۱.نتبارك بنعمتھ ورحمتھ وصبره وسالمھ بسبب محبتھ ٦۰ویخدمونھ.
 ٦۲.لقد أحب هللا العالم حتى ب�ذل ابن�ھ الوحی�د حت�ى ال یھل�ك ك�ل م�ن ی�ؤمن ب�ھ ب�ل تك�ون ل�ھ الحی�اة األبدی�ة     

 یسوع،ویدعونا أن نرجع إلیھ من خالل الرب  بالرحمة، إلینافھو یصل  وتمردنا،رغم من خطایانا بال هأظھر
ال�ذي یف�یض علین�ا بالح�ب  قلب�ھ،هللا لن�ا ف�ي الص�لیب  أظھ�ر ٦۳.الذي قدمھ كذبیحة تكفیریة م�ن أج�ل خطایان�ا

بل إنھ أحبنا وأرس�ل ابن�ھ  هللا،لیس ألننا أحببنا  الحب،والحنان. "بھذا 
هللا ك�ل البش�ر (جمی�ع  ،٦٤األرض�یة الیكون بمثاب�ة كف�ارة ع�ن خطایان�

، دون أن یت���أثر بجنس���ھم أو ق���دراتھم الطبیعی���ة أو مك���انتھم الن���اس)
یریدنا هللا أن نحب جمی�ع  لذا، ٦٥للجمیع.ویقدم هللا الغفران  األرضیة،

فالح�ب والغف�ران  إلین�ا،الناس وأن نكون مستعدین لمغفرة من یخطئ 
  ٦٦.ھما من عالمات أبناء هللا

ال أننا نشابھ هللا أكثر من أي إصورتھ. على الرغم من أننا محدودون وھو غیر محدود،  ىعل خلقنا هللالقد    
ل�ن  أوغس�طینوس،وكم�ا ی�ذكرنا  لذات�ھ،ونحب�ھ. لق�د خلقن�ا  ونعب�ده شيء آخر من خالئقھ. لقد خلقنا هللا لنعرفھ

وھ�و الوحی�د  م،مھ�ك�ل ش�يء أرض�ي غی�ر  �،نكون أبدًا في راحة حتى نجد راحتنا فیھ. على عكس بالنسبة 
أي مكان إال في هللا. بنعمتھ یمك�ن  يف اومستمرً  ادائمً  االذي یستحق تفانینا الكامل. من المستحیل أن تجد شبعً 

ونس�تطیع فع�ل إرادت�ھ  الس�ماوي،(نؤمن) بھ كأبینا  ونثق شيء،أن نُفدي ونكون قادرین على عبادتھ قبل كل 
 في كل مجال من مجاالت حیاتنا.
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 أوغسطینوس)(
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 ؟والسجودكنسیة وأشیاء نستخدمھا في العبادة  ھل نحتاج إلى مبانٍ  ؟

—eBJ®ªA æB∏qC “Œ¿«C ¡»Ø ’Ãm :…JƒVNƒª DÒa 

حنا. ھذا یعني أن المباني واألثاث واآلالت الموسیقیة لیس�ت ض�روریة. وھ�ذا اروأونحن نعبده ب روح،هللا    
 الركوع أو الغناء أو القراءة.یعني أنھ یمكننا أن نعبده بدون أوضاع معینھ جسدیة مثل 

لكن أشكال العبادة مھمة على الرغم من أنھ�ا لیس�ت ض�روریة للغای�ة للعب�ادة. ألنن�ا بش�ر لن�ا أجس�اد مادی�ة    
 .وسجودناال للتعبیر عن عبادتنا نحتاج إلى أشك األرض،نعیش على 

. قدم العھد القدیم توجیھات بخصوص العب�ادة لإلشكالأعطى هللا توجیھات بخصوص العبادة ألننا بحاجة    
كس��ر الخب��ر) والتس��بیح والص��الة العام��ة (والش��ركة  تخ��ص المعمودی��ةل��دینا  الجدی��د،ف��ي الھیك��ل. ف��ي العھ��د 

 نستخدمھ في العبادة. ملموس)وقراءة الكتاب المقدس. حتى الكتاب المقدس ھو شئ مادي (

ة. وھ�م یؤمن�ون أن ھ�ذه ھ�ي الطریق�ة الوحی�دة لعب�ادة هللا العباد ألشكالبعض الناس مرتبطون بشكل كبیر    
حت�ى إذا ك�ان الن�اس ال یعب�رون حقیق�ةً ع�ن العب�ادة ف�ي  بھ�م،بشكل صحیح. ال یتغیر برنامج العبادة الخاص 

 األشكال التي یستخدمونھا.

نن�ا بحاج�ة إل�ى یحت�اجون أن یت�ذكروا أ ح�دود. إنھ�میؤمن البعض اآلخر أنھ یمكن تغییر أشكال العبادة ب�ال    
ف�ال ینبغ�ي إیقاف�ھ م�ا ل�م یك�ن  ذل�ك،نا وحبنا وتعھدنا تج�اه هللا. إذا حق�ق ش�كل العب�ادة مھابتأشكال للتعبیر عن 

 ھناك شكل أفضل یؤدي لنفس الغرض.

 یمكن شرح قالب المعلومات التالیة من قِبل أحد أعضاء الفصل.   

—eBŒnªA KYBu �A 

 ٦۷.فإنھ قادر على إنجاز ما یختاره للكون،مطلقة. كحاكم  وسیادة� قوة    

كل ما یق�رر القی�ام ب�ھ س�یحدث  ٦۸.وال یحتاج إلى الخضوع ألي شخص آخر إلرادتھ،یفعل كل شيء وفقًا    
یسیطرهللا   ٦۹  �.ألنھ ال یوجد أحد یمكن أن یعیق هللا وال یوجد موقف یمكن أن یكون مستحیًال  بالتأكید،

 ۷۰.رضیین حینما شاءعلى تصرفات الحكام األ

ولك�ن یمك�نھم  الجی�دة،اتخاذ الخیارات. یمكنھم االختیار من بین األش�یاء  ىللبشر عللكن أعطى هللا القدرة    
البشر الذین خلقھم منذ  أوائلأیًضا االختیار بین الخیر والشر. یمكنھم اختیار طاعة هللا أو عصیانھ. لقد أتخذ 

ورغ�م أن ال�بعض اتخ�ذ بع�ض الخی�ارات  خی�ارات،أن یخطئوا. منذ ذلك الحین اتخذ كل شخص  االبدء قرارً 
  أیًضا. واأخطأ الجمیع أن إال الجیدة،

المخلوق�ات خی�اراتھم  (مشیئتھ) في عالم یتخ�ذ ملی�ارات فكیف یتمم إرادتھ الكل،فوق  سیدإذا كان هللا ھو ال   
 الخاصة بھم؟
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إنھا إرادة هللا أن یكون لھ مخلوقات تتخذ خیارات حقیقیة. ھذا یعني أنھ لن یتخذ هللا عنھم خی�اراتھم. وھ�ذا    
ف�إنھم ل�ن یتخ�ذوا خی�ارات  ذل�ك،خ�الف  ب�ھ؛یعني أیًضا أنھ یجب أن تك�ون ھن�اك نت�ائج حقیقی�ة لم�ا یقوم�ون 

فس�یأخذ  ش�ر،یث ال یمكن أن ینتج عنھ�ا أي بح اإلنسانحقیقیة. إذا كان هللا یتحكم بطریقة ما في نتائج أعمال 
 من ذلك الشخص إمكانیة اختیار الشر.

إذا ك�ان هللا ی�تحكم ف�ي ك�ل  ۷۱ المتعم�دة.ألنھ س�یدین الن�اس عل�ى أعم�الھم  حقیقیة،عدالة هللا ھي عدالة    
 التصرفات، فلن یكون من المنطقي لھ أن یجازي بالعقوبات والمكافآت.

ولك�ن األھ�م م�ن ذل�ك كل�ھ ھ�و رغب�تھم ف�ي اتخ�اذ خی�ارات  ص�واب،یرغب هللا في أن یختار البشر ما ھ�و    
(خل�یط) معق�د م�ن األش�یاء  ما ھوعلیھ. العالم عبارة ع�ن م�زیج علىالعالم  ةوننحقیقیة. ھذا ھو السبب في كی

البشر والخیر الذي یجلبھ هللا م�ن  من الشریرةالخیرة من هللا ونتائج األفعال الخیرة من البشر ونتائج األفعال 
 .ةالبشر السیئأفعال 

نرى أولویات هللا في خط�ة الخ�الص. إن�ھ یق�دم الخ�الص للجمی�ع ویرغ�ب ف�ي خ�الص الجمی�ع. یم�نح ك�ل    
لكنھ ال یفرض التجاوب. لھذا السبب یتم استخدام ال�دعوات واإلقن�اع  لإلنجیل،شخص القدرة على االستجابة 
 یقدم هللا للناس خیاًرا ویصف لھم العواقب(النتائج). ۷۲.في كل أجزاء الكتاب المقدس

نكرز باإلنجیل بثقة تامة في إمكانیة خالص كل شخص. مھمتنا ھي التعاون م�ع ال�روح الق�دس ف�ي إقن�اع    
  ۷۳.الناس على الخضوع �

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

∆Bô‚A ∆Ã√B≥ 

والوج�ود  والمعرف�ةالق�درة  یتغی�ر. كل�يخل�ق الك�ون وھ�و رب الجمی�ع. إن�ھ روح أب�دي ال  واحد، ھیوجد إل   
 ش�خص،یبارك خلیقتھ ویحب كل  في شخصھ وفي كل أعمالھ. والبر القداسةكلي  مكان. إنھویتواجد في كل 

 معھ. الشركة)الغفران والعالقة (ویقدم 

یج�ب علی�ھ ق�راءة  التالی�ة،جب أن یُخصص لكل طالب أح�د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل جلس�ة الص�ف ی   
 ل ما تقولھ حول موضوع ھذا الدرس.المقطع وكتابة فقرة حو

ÕjZNªA ¬B»¿ºª ©�B¥ø“Õj 

 .)۳: ۱یونان  ؛۱۱-۹: ٤رؤیا  ؛٤-۱: ۱۳۹مزمور  ؛۱۰:۹ أمثال ؛٤٦شعیاء إ(   

درس أو ج�زء م�ن درس لألش�خاص غی�ر الموج�ودین ف�ي الفص�ل  یجب تدریسیجب تذكیر الطالب بأنھ    
یج��ب عل��ى الط�الب تق��دیم تقری�ر إل��ى قائ�د الفص��ل ف�ي ك��ل م��رة  ال�دورة.عل�ى األق��ل س�بع م��رات خ�الل ھ��ذه 

 التدریس للمھمة.یقومون فیھا ب
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�A PB∞u 
 أسئلة للدراسة

 
 ؟اإلنسانما ھي أھم خصائص  .۱
 یمكن حدوثھ؟ خطراخطأ ما 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 
 كل شيء. هللا یرى 
  الرحمة. علىأرسل هللا ابنھ حتى نحصل 
 أقانیم. ةطبیعة هللا ھي ثالث 
 الكمال المعنوي المطلق � 
 .أعمال هللا دائما عادلة ولیس فیھا جور 
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 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(

 إیماننا بالثالوث عبادتنا.یوجھ ) كیف ٦(

 ) قانون اإلیمان المسیحي عن الثالوث.۷(

أحد األسباب العملیة لھذا الدرس ھو أن یتجنب الطالب األخطاء الش�ائعة الت�ي ارتكبھ�ا البش�ر ف�ي محاول�ة    
 الثالوث.شرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۳۰ 
 

TÃªBRªA 

eBø— “ßÃJÒø —jyB�A 

استخدم األھداف من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل  السابق،بعد إجراء االختبار على الدرس    
 إلى مقطع القراءة أدناه.

 معًا. ناقش كیف یوضح ھذا المقطع أن هللا ھو الثالوث. ۱٤قرأ یوحنا ن   

 ألن اطرح السؤال وناقش الجواب. ھذا الدرس ال یستخدم الرم�ز ؟ا. عندما ترىمعً  درس المادةناآلن    
 اآلیات المستخدمة مطبوعة في الدرس. 

كثیر من الناس كانوا مرتبكین ومتحی�رین بخص�وص عقی�دة (التعل�یم الخ�اص) الث�الوث ألنھ�ا تعل�ن أن هللا    
 .ىناحیة أخرثالثة من ناحیة وفي ذات الوقت تعلن وحدانیة هللا من 

ال�زمن،  الفض�اء، –جوان�ب  ةثالث�آخر على ثالثة في واحد. للك�ون  الكون نرى مثاًال  فىلكن عندما نتأمل    
 لن یكون ھناك الكون. الثالثة،من ھؤالء  عنصروالمادة. بدون أي 

 ا من ثالثة جوانب.كل واحد من ھؤالء الثالثة یتكون أیضً    

لن یكون  األبعاد،ثالثة في واحد. بدون أي واحد من تلك  –یتكون الفضاء من الطول والعرض واالرتفاع    
 ھناك فضاء.

ل�ن  الجوان�ب،م�ن تل�ك  جانبثالثة في واحد. بدون أي  –یتكون الزمن من الماضي والحاضر والمستقبل    
 زمن.یكون ھناك 

فل�ن  طاق�ة،واح�د. إذا ل�م تك�ن ھن�اك  ف�ي ةثالث� –(حرك�ة) الظ�واھر  ألداةالمادة تتكون من الطاقة المنتج�ة    
فلن تكون ھن�اك طاق�ة أو ظ�اھرة. إذا  (حركة)، أداةیكون ھناك أي أداة (حركة) أو ظاھرة. إذا لم تكن ھناك 

 فذلك سیكون بسبب عدم وجود طاقة أواداة (حركة). ظواھر،لم تكن ھناك 

 

 

 

 

 

 

وبقص�د للك�ون تص�میًما یوض�ح  اث�ة ف�ي واح�د. ربم�ا أعط�ى هللا عم�دً ثال نم�طعل�ى  ص�مممیبدو أن الكون    
 هللا الخاصة. طبیعة
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إذن ماذا یعلمنا الكتاب المقدس بخص�وص الث�الوث؟ ویؤك�د بوض�وح وج�ود ثالث�ة أش�خاص متمی�زین ی�تم    
واح�د وثالث�ة ن هللا ش�خص إتحدیدھم جمیعًا عل�ى أنھ�م اإلل�ھ الوحی�د للك�ون. ھ�ذا ل�یس تناقًض�ا ألنن�ا ال نق�ول 

ن هللا واح�د ف�ي إنح�ن نق�ول  الوق�ت.آلھة ف�ي نف�س  وثالثن هللا إلھ واحد إأشخاص في نفس الوقت. ال نقول 
اإلل�ھ الواح�د موج�ود ك�ا� األب  وم�ادة،جوھره وثالثة أقانیم. كوجود الكون الواحد علي ھیئھ فض�اء وزم�ن 

 وهللا االبن وهللا الروح القدس.

“ªefiA AŒIBN∏ª“ TÃªBRºª 

 : 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   

 واالبن والروح القدس. آلباأقانیم معاً  ة: یتم تعریف هللا في الكتاب المقدس للثالثالثانیةالفرضیة 

 )۱:۱ طیة" (غال.هللاِ اآلبِ "   

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

وحِ اْلقُدُِس     ْیَطاُن قَْلبََك ِلتَْكِذَب َعلَى الرُّ م�ال أَْنَت لَ�ْم تَْك�ِذْب َعلَ�ى النَّ�اِس بَ�ْل َعلَ�ى هللاِ" (أع ........."ِلَماذَا َمألَ الشَّ
 ).٤-۳: ٥ الرسل

 ).منفردةالبعض وبالعالم كشخصیات متمیزة( یبعضھمالفرضیة الثالثة: ھؤالء الثالثة یرتبطون 

 كیف نعرف أنھم ثالثة أشخاص ولیسوا مجرد شخص في أدوار مختلفة؟ ؟

�دَ یسوع قد  ،۱۱-۱۰: ۱في مرقس      :یق�ولوص�وت م�ن الس�ماء  الحمام�ة،ال�روح الق�دس ین�زل مث�ل و ،ُعّمِ
ش�خص ال واوالروح القدس ال یمكن أن یكون واالبنب الذي بھ سررت." نرى ھنا أن اآل الحبیب،"أنت ابني 

 نفسھ (واحد)؛ إنھم یقومون بأدوار مختلفة في نفس الوقت.
الق�دس (یوحن�ا  الروح –" المعزىسیطلب من اآلب أن یرسل لنا " خدمتھ إنھقال الرب یسوع قُرب نھایة    

 ). ھل ترى األشخاص الثالثة المتمیزین المشتركین في ھذا الطلب؟۲٦: ۱٥

واالبن  آلباالتفاعل بین  علىستجد العدید من الشواھد الكتابیة (اإلشارات)  ،۱۷-۱٤إذا قرأت إنجیل یوحنا 
 والروح القدس.

ثالث�ة أش�خاص متمی�زین: األب واالب�ن  یوجد ف�يتاب المقدس الحقیقي عن ذاتھ أنھ الخاتمة: كشف إلھ الك
 (االقانیم). األشخاصولكن ثالثة في  الطبیعة،والروح القدس. هللا واحد في 

 مبنیةالثالوث  عن)فإن عقیدة (التعلیم  المقدس،على الرغم من أن كلمة الثالوث ال تظھر في الكتاب  لذلك،   
 .معلنھ)شواھد كتابیة واضحة ( على

) م�ن قب�ل الكنیس�ة من�ذ عھ�د الرس�ل. یوج�د أدن�اه رس�م تخطیط�ي (العقی�دة الث�الوثتم تعلیم ھذا التعلیم عن    
 استخدمتھ الكنیسة على مر القرون لوصف الثالوث.
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 لماذا یھم ما إذا كان الشخص یؤمن بالثالوث أم ال؟ ؟

ینكر بعض الذین  المثال،كمن وراء التعلیم عن الثالوث التعالیم األساسیة الضروریة لإلنجیل. على سبیل ت   
ف�ال تمل�ك  هللا،الرب یسوع ھو هللا. لكن إذا كان ال�رب یس�وع ال�ذي ت�ؤمن ب�ھ ل�یس ھ�و   ینكرون الثالوث أن 

 الرب یسوع الذي یستطیع أن یخلصك!

إذا أنكرن��ا التمی��ز ب��ین اآلب واالب��ن وال��روح الق��دس، فإنن��ا ننك��ر عل��ى هللا ص��فاتھ الشخص��یة أو  وأیًض��ا،   
إذا اض�طر إل�ى االنتظ�ار  األزل. على سبیل المثال ل�ن یك�ون هللا إلًھ�ا محبً�ا من�ذ العالقة علىالطبیعیة القائمة 

فإن ھؤالء األشخاص یمك�نھم أن  واحد،. لكن إذا كان هللا أكثر من شخص أخري شخص حتى یخلق لیحب أ
ذو العالقة بأقانیمھ (المتواجد في الحب  اإللھالزمان. من المھم أن نؤمن بھذا  أزلیةیحبوا بعضھم البعض في 

 ثة في هللا الواحد.البعض كارتباط االقانیم الثال یبعضناالذي یعطیھ لذاتھ) ألنھ یؤثر على طریقة ارتباطنا 

ال�رب یس�وع وال�روح  ربما الج�زء األكث�ر خط�ورة ھ�و أنن�ا یج�ب أن نتعب�د (نس�جد) � وح�ده. ینك�ر ع�ادةً    
الثالوث وال یعبدونھ. أسوأ خطأ یمكن أن یرتكبھ الشخص ھو إما عبادة شخص غیر  ونن ینكرالقدس كا� مَ 

 أو الفشل في عبادة شخص هللا. هللا،

 ).(شركة عالقةٍ یعیشون في  أقانیم واالبن والروح القدس ھم اآلب

(ش�ركتھ) الشخص�یة م�ع  ول�ھ عالقت�ھ المنف�ردة الذاتی�ةیملك كل من اآلب واالبن والروح القدس شخص�یتھ    
م�ع بعض�ھم ال�بعض. إنھ�م یحب�ون  )ة. نحن نسمیھم أشخاًصا ألنھم یعیشون في عالقة (ش�ركىخرقانیم األاأل

ویحی�ون لبعض�ھم ال�بعض. ھ�ذا  ال�بعض،إل�ى بعض�ھم  ویتح�دثون ا،بعضً بعضھم  یعطونو البعض،بعضھم 
 یدل على أنھم أشخاص.
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ا ف�ي بنی�ة العالق�ات. دائًم� ینموجود واواالبن والروح القدس كان آلبا   
 ناألزلیوثم الروح القدس. ھؤالء األشخاص  االبن،ثم  الرأس،اآلب ھو 
مراكز م�ن الس�یادة والس�لطة عل�ى أس�اس عالق�اتھم م�ع ن لھم ووالمتساو

 بعضھم البعض.

ف���ي األس���ر وف���ي الكنیس���ة.  للس���یادةی���نعكس ھ���ذا التركی���ب الث���الوثي    
جمیع أف�راد األس�رة وك�ل أعض�اء الكنیس�ة متس�اوون  الثالوث،كأعضاء 

    والسلطان.لكن لیس جمیعھم یتمتعون بنفس مركز السیادة  القیمة،في 

 ≈I‹A “≥›ß…ŒIDI 

كیف ی�رتبط االب�ن ب�األب؟ ق�ال ال�رب یس�وع أن اآلب ق�د منح�ھ    
تماًم�ا كم�ا ك�ان ل�آلب حی�اة  ،(ذاتھ) "لیكون لھ حیاة في نفسھ كابن

 ۷٤في نفسھ (ذاتھ)."

ك��ان االب��ن ھ��و االب��ن الوحی��د لألب."االب��ن موج��ود  األزلفمن��ذ    
، وم�ع باألوھو م�ن نف�س طبیع�ة هللا  ۷٥ا"ا في ذاتھ كا� تمامً أزلیً 

 ك�ابن ب�األب وم�رتبط ةأزلی� االب�نب. فعالق�ة فوج�وده م�ن األذلك 
ولك��ن ل��یس ب��المعنى الم��ادي  ك��أب،م��رتبط ب��االبن  وك��ذلك األب

 .اإلنساني

 

ن��ھ یعم��ل ف��ي دور ث��انوي (أق��ل ف��ي إب. ل��أل افھ��و یخض��ع أزلیً�� ك��ابن،ب ب��األ ابم��ا أن االب��ن م��رتبط أزلیً��    
 ۷٦."أبي أعظم مني": لھذا قال الرب یسوع الدرجة).

ل�آلب ف�ي طبیعت�ھ. یج�ب أن  على الرغم من أن الرب یسوع لدیھ مركز سلطة أقل من اآلب، إال أنھ مس�اوٍ    
 ۷۷.الجمیع أن یكرموه "كما یكرمون اآلب" علىن إیُعبد ویُمجد على نفس مستوى اآلب. قال الرب یسوع 

≈I‹AÀ LfiBI pf¥ªA `ÀjªA “≥›ß 

"المنبثق من اآلب." على الرغم م�ن  القدس،نھ سیرسل إلینا الروح إقال الرب یسوع ب ،۲٦:۱٥في یوحنا    
م عل�ى ق�دم  واالب�ن،فھو مساٍو لآلب  اآلب،أن الروح ینبثق من  ض�ع ف�ي اعتب�ارك أن ھ�ذا  المس�اواة.وس�یُكرَّ

 وإرسال الروح القدس یحدث بین الثالثة أقانیم الذین یعیشون في عالقة حب مع بعضھم البعض.

 
                                                           

 .۲٦: ٥یوحنا  ۷٤
 .۱٦:۳ وحنای ۷٥
 .۲۸:۱۷ یوحنا ۷٦ 
 .۲۳:٥ یوحنا ۷۷ 

أصل وسبب الفداء لدینا ھو محبة "
هللا اآلب، الذي أراد أن یفدینا بدم 

 ختیارٍ احمل ب االبن، الذي ابنھ؛ نعمة
علینا  بشریتھ، ویضفيلعنتنا في جسم 

 القدس، الذي ؛ والروحونعمھبركتھ 
یوصل لقلوبنا محبة اآلب ونعمة 

 ".االبن

 )إلى ویلیام لو خطاب – وسلي ونچ(
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 ا.یطیع اآلب دائمً  بأنھلكنھ قال  المتطابقة،قال الرب یسوع "أنا واآلب واحد"عندما تحدث عن طبیعتھما    

ال تعني السلطة والخضوع في التعلیم الخاص بالثالوث أن أحد االقانیم أھم من اآلخر. الس�یادة ال تعن�ي أن    
 .ىخرقانیم األأحد االقانیم أعظم بطبیعتھ من األ

). جمیع أفراد األسرة متساوون ف�ي اإلنسانیةتوضیحیة للسلطة والمساواة في الحیاة البشریة ( انرى صورً    
 الحی��اةذل�ك فالس�لطة مھم��ة لتوظی�ف  عهللا، م��ص�وره  عل��ى متس�اویةطبیع�تھم كبش�ر وھ��م جم�یعھم لھ��م قیم�ھ 

 في القیادة اإلنسانیة.صب األخرى . ویمكن قول الشيء نفسھ بالنسبة للمنااألسریة

�A “Œ√AfYÀ “ÕBõ 

وحدانی�ة وج�ودھم أنھ�م م�ن نف�س الج�وھر  منفص�لین. تعن�يللثالوث ك�أفراد  األقانیم الثالثةال یجب اعتبار    
ویش��اركون ص��فاتھم م��ع  ال��بعض،ویس��كنون بعض��ھم  ال��بعض،وأن األق��انیم الثالث��ة مت��داخلون ف��ي بعض��ھم 

 الروح القدس سكنًا مشتركاً بطریقة لم یستطع البشرالقیام بھا.بعضھم البعض. یختبر اآلب واالبن و

ك��ائن واح��د فق��ط. للمس��اعدة ف��ي حمای��ة  ھلكن�� أش��خاص،نح��ن البش��ر أش��خاص وكائن��ات فردی��ة. هللا ثالث��ة    
ال نتح��دث ع��ن أعض��اء الث��الوث بش��كل منفص��ل، ولك��ن كمتمی��زین. نح��ن ال  هللا،المفھ��وم الكت��ابي لوحدانی��ة 

 ولكن كأقانیم. ،رنتحدث عنھم كبش

  .نحن نعكس شخصیة هللا وشركتھ   

البعض وبا�. لدینا ذھن وإرادة  یبعضنالدینا القدرة على االرتباط  –صورتھ كأشخاص  علىلقد خلقنا هللا    
 وعواطف (مشاعر) لقصد العالقة والشركة.

Ω̆∏rI îº¿N∏ø �´ ≈ç –ejØ 

ث�م خل�ق ح�واء. آدم ل�م یك�ن ك�امالً ب�دون  ۷۸.وح�ده" آدمأن یكون  جیدًاقال: "لیس من  آدم،بعد أن خلق هللا    
یقت�رح الكت�اب المق�دس أن آدم  الواق�ع،ب�ھ. ف�ي  وش�ركةلم یكن لدیھ إنسان آخ�ر ل�ھ عالق�ة  بدونھا،حواء ألنھ 
ذك�را وأنث�ى  خلق�ھ،ص�ورة هللا  عل�ى ص�ورتھ،ا عكسا صورة هللا: "وھكذا خل�ق هللا اإلنس�ان عل�ى وحواء معً 

  .۷۹خلقھما"

ا یعكسان صورة هللا أكثر مما ك�ان آلدم العالقة بین آدم وحواء التي جعلتھما معً  ما عنا یبدو أن ھناك شیئً    
لوحده. فك�ر فیم�ا یعنی�ھ ذل�ك بالنس�بة لن�ا. نح�ن أیًض�ا ال نعم�ل كأش�خاص ك�املین إال إذا كن�ا عل�ى عالق�ة م�ع 

 كما یفعل االقانیم في الثالوث. اآلخرین،

لكنن��ا  ا)،أشخاًص�لكنن�ا س��نبقى  أح�د،ھ�ذا ال یعن�ي أنن��ا یج�ب أن نك��ون مت�زوجین (ف�ي الس��ماء، ل�ن یت��زوج    
 .اآلخرینمع  والعالقةبحاجة إلى الشركة 

                                                           
 .۱۸:۲ تكوین ۷۸ 
 .۲۷:۱ تكوین ۷۹ 
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 ھناك مقارنة رائعة بین طبیعة هللا وطبیعة الكنیسة. داخل كل من هللا والكنیسة، ھناك وحدة وتنوع. یُعتب�ر   
 . ۱۲ رنثوسكو ۱جسد المسیح وحدة مكونھ من أجزاء كثیرة تعمل معا لغرض ما بحسب 

ھل تستطیع أن ترى كیف یعكس جس�د المس�یح ص�ورة هللا؟ توق�ع الرس�ول ب�ولس أن ینم�و جمی�ع أعض�اء    
 الكنیسة معًا في المسیح. صلى بولس لكي:

أُْس: اْلَمِسیُح، الَِّذي ِمْنھُ ُكلُّ اْلَجَسِد ُمَركَّبًا َمعًا، َوُمْقتَِرنً�ا بُِم�َؤاَزَرةِ " نَْنُمو فِي ُكّلِ َشْيٍء إِلَى ذَاَك الَِّذي ُھَو     الرَّ
ُل نُُموَّ اْلَجَسِد ِلبُْنیَانِِھ فِي اْلَمَحبَِّة."  ۸۰ُكّلِ َمْفِصل، َحَسَب َعَمل، َعلَى قِیَاِس ُكّلِ ُجْزٍء، یَُحّصِ

مواھبنا وقدراتنا لمساعدة بعض�نا ال�بعض عل�ى النم�و معً�ا ف�ي وحدانی�ة تعني ھذه اآلیة أننا جمیعًا نستخدم    
العالقة من خالل مساعدة بعضنا البعض على النم�و  اتالمسیح. إن إرادة هللا ھي أننا جمیعًا نعكس طبیعتھ ذ

 في نعمة. یحدث النمو الروحي في المجتمع بالعالقة الملتزمة والوثیق�ة م�ع الم�ؤمنین اآلخ�رین. وھ�ذا یعك�س
 الطبیعة االجتماعیة �.

أن نحی��ا ف��ي  ا، فعلین��الب��اذل لبعض��ھم ال��بعض ل��دیھم الح��ب األزلمن��ذ  واإذا ك��ان أعض��اء الث��الوث ق��د ك��ان   
عالقات، لذلك یجب أن نرك�ز  ذويصورتھ ككائنات اجتماعیة  علىعالقات حب مع اآلخرین. لقد خلقنا هللا 

 على اآلخرین بدالً من أنفسنا.

هللا ونحن نحاول أن نعك�س ص�ورتھ الثالوثی�ة ف�ي  فردیتنا. سیباركناالجماعة أكثر من  علىنشدد یجب أن    
 عالقاتنا مع اآلخرین.

“ŒQÃªBRªA —eBJ®ªA 

ی�ؤمن  الكف�اري. كم�اتعترف عبادة الثالوث أننا نأتي إلى اآلب بمس�اعدة ال�روح وعل�ى أس�اس عم�ل االب�ن    
 (بواسطة) االبن. من خالل وح،الرفي  اآلب،أن نصلي إلى  ن، علیناوالثالوثی

ھدف مھم للعبادة ھ�و أن ن�دخل ف�ي عالق�ة الح�ب الت�ي ت�ربط أعض�اء الث�الوث ببعض�ھم ال�بعض. فك�ر ف�ي    
ھ�ذا الح�ب.  اختب�ارالحب الموجود بین اآلب واالبن. فكر فیم�ا فعل�ھ المس�یح عل�ى الص�لیب حت�ى ن�تمكن م�ن 

یعیش األب واالبن ف�ي ش�ركة رائع�ة م�ع بعض�ھما ال�بعض بس�بب عم�ل االب�ن الكف�اري، یس�تطیع ال�روح أن 
 الملتھب.یساعدنا على المشاركة في ھذه العالقة من الحب 

ولكنن�ا نص�لي أیًض�ا ل�آلب ولالب�ن  االبن،من خالل  الروح،في  لآلب،نحن ال نصلي فقط  الثالوثیین،كما     
ألن كل أقنوم منھم ھو هللا ویجب  لفظیًا،وأن یتم تمجیدھم  الثالوث،یجب عبادة وحب كال من أقانیم وللروح. 

م�ع االعت�راف  الث�الوث،تكریمھم على قدم المساواة. تجلب العب�ادة الثالوثی�ة المج�د بالتس�اوي لك�ل أقن�وم ف�ي 
 خالصنا. في أمرحدي  علىبالدور الذي یقوم بھ كل أقنوم 

 

 

                                                           
 .۱٦-۱٥:٤ أفسس ۸۰ 
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 القدیر األبديإلھي  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

 من خالل یسوع المسیح ربنا،
 یملك معك ومع الروح القدسالحي الذي 

 اآلن وإلى األبد. آمین. الواحد،إاللھ 
 

 المعلومات التالیة من قبل أحد أعضاء الفصل. تلكیمكن شرح    

JƒVNª ’BÒaCB»TÃªBRªA ≈ß PBÕj§√ : 

حظ العلماء یال .االنجوم في أماكنھ ىأو كیف تبقالمخ أو كیف یعمل  الترابنحن ال نفھم سبب نمو البذرة في 
تعل�یم ی�رفض  الكنھم ال یستطیعون شرح السبب وكی�ف یح�دث ذل�ك. ل�یس م�ن المنطق�ي أن شخًص� یحدثما 

 بالكامل. الثالوث ألنھ ال یستطیع أن یفسره

كیف یمكن أن یكون هللا في كل  فسرتجاوز شرحنا. على سبیل المثال ال یمكن ألحد أن ییعن هللا تعلیم كل    
ة البش�ری والتعبی�رات ةھ�ا تف�وق التجرب�ولكنمنطقی�ة لوث لیس�ت غی�ر عرف ك�ل األش�یاء. حق�ائق الث�ایمكان و

 اإلنس�ان،ال یمكن أن تفھم أب�دًا كی�ف یك�ون  ذكیة تحتى لو كان البحر. فالسمكة في )المصطلحات اإلنسانیة(
 ذلك.شرحنا لھا  حتى لو

 الطبیع�ة ومتس�اوین ف�يحقیقة الثالوث ھي أن ھناك إلًھا واحدًا موج�ودًا ف�ي ثالث�ة أش�خاص متط�ابقین ف�ي    
ج�زًءا مھًم�ا. فیم�ا یل�ي بع�ض األمثل�ة  ینقص�ھم (یفق�دون) لكنھم غالبًا م�ا ذلك. لقد حاول الناس شرح الجوھر

 تم تدریسھا تحت أسماء مختلفة كثیرة.یولكن  ااألخطاء اسمً من على األخطاء. یسمى كل خطأ 

“Õjv®ªA 

اآلب ف�ي الس�ماء  النظری�ة هللاھي فكرة أن هللا ھو ف�ي الحقیق�ة ش�خص واح�د ق�ام ب�أدوار مختلف�ة. ف�ي ھ�ذه    
 ۱٦-۱٤   یوحن�ا ص�حاحاتأ واآلن یتحدث إلینا كالروح القدس. ولكن عبر الرب یسوع وھواالرض  وعلى
ل�ھ معن�ى إذا ل�م یسوع التفاعل بینھ وب�ین اآلب وال�روح الق�دس. ھ�ذا الوص�ف ل�ن یك�ون الرب كلمات  تصف

 یكونوا ثالثة أشخاص متمیزین.

ق�د یك�ون  النظری�ة،التثلیث ھو فكرة أن اآلب واالبن وال�روح الق�دس أش�خاص (كائن�ة) منفص�لة. ف�ي ھ�ذه    
ق�د یك�ون األب ھ�و الش�خص ال�ذي یری�د الدینون�ة (القض�اء)  المثال،ھناك اختالفات في طبیعتھم. على سبیل 

 لكن االبن یرید أن یظھرالرحمة. ھذه الفكرة تتناقض مع التعلیم الكتابي القائل بأن ھناك إلھ واحد فقط.
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(اختالف المراكز) ھي فكرة وجود أقنوم في الثالوث أدن�ى م�ن اآلخ�ر. الش�خص ال�ذي ی�ؤمن بھ�ذه  التبعیة   
ویعتق�د  سالروح الق�د. قد ینكر شخصیة أقنومان أقلوأن االبن والروح القدس  هللا،ن اآلب ھو الفكرة یعتقد أ

ویمك�ن أن  كإل�ھ،أن االبن شخص ممیزاستخدمھ هللا. ھذا الخطأ یجعل الناس ال یعبدون االبن والروح القدس 
 (كاذب). إلى إنجیل مزیف كیؤدي ذل

 مرتین على األقل.یجب أن یقرأ الفصل "قانون اإلیمان" معًا    

∆Ã√B≥ ∆Bô‚A 

هللا االبن هللا الروح القدس. یختلف الثالثة  )، هللا اآلبهللا مثلث األقانیم، إلھ واحد في ثالثة أقانیم (أشخاص   
 والسجود. ویستحقون العبادة اإللوھیةلكنھم متطابقون في الطبیعة ومتساوون في صفات  الدور،في 

یج�ب علی�ھ ق�راءة  التالی�ة، د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل جلس�ة الص�فیجب أن یُخصص لكل طالب أح�   
 قولھ حول موضوع ذاك الدرس.یالمقطع وكتابة فقرة حول ما 

ºª ©�B¥ø¬B»¿ “ÕjÕjZNªA 

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

یج��ب ت��ذكیر الط��الب أن��ھ یج��ب عل��ى ك��ل طال��ب ت��دریس ال��درس أو ج��زء م��ن ال��درس لألش��خاص غی��ر    
عل�ى الط�الب تق�دیم تقری�ر إل�ى قائ�د  ویج�بالموجودین في الفصل على األقل سبع مرات خالل ھ�ذه ال�دورة 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

—’Aj¥ºª PBYA�≥A 

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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 أسئلة للدراسة

 كیف یوضح الكون طبیعة هللا؟ .۱
 ھي الثالث فرضیات الكتابیة األساسیة في التعلیم الخاص بالثالوث؟ما  .۲
 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
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 :في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح   

 ا.جسدیً  اتشابھً  تكیف نعرف أن صورة هللا في اإلنسانیة لیس. ۱

 ثماني خصائص لصورة هللا في البشریة.. ۲

 قون خصیًصا للعالقة (الشركة) مع هللا.وأن الناس مخل. ۳

 البشر بأنھم یملكون إرادة حرة. ىاإلحساس لد. ٤

 .ال حصر لھا وأن تتجاوز قیمتھم العملیة في الحیاة األرضیة ةأن یكون للناس قیم. ٥

  .یمان المسیحي لإلنسانیةقانون اإل. ٦

أحد األسباب العملیة لھذا الدرس ھو أن یفھم الطالب أنھ ال یمك�ن تحقی�ق الش�خص لذات�ھ ب�دون عالق�ة م�ع    
 .هللا

A“Œ√Bn√‚ 
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بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل    
 .إلى مقطع القراءة أدناه

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

اطل�ب م�ن الطال�ب  ت�رى اطرح الس�ؤال ون�اقش الج�واب. عن�دما ؟ا. عندما ترىاآلن دراسة المواد معً    
 .في الكتاب المقدس وقراءة اآلیة البحث عن مرجعٍ 

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

 ننا بشر؟أا یعطینا الھویة. ماذا یعني حقا دعونا نفكر فیم

 ".نَْعَم�ُل اِإلْنَس�اَن َعلَ�ى ُص�وَرتِنَا َكَش�بَِھنَا :ھناك نقرأ: "ث�م ق�ال هللا ۲٦: ۱نقطة االنطالق ھو سفر التكوین    
 .الواضح أن ھناك شیئًا ممیًزا حول كوننا جزًءا من العائلة البشریة من



٤۰ 
 

ولك�ن ھن�اك ش�يء یفص�لنا ع�ن بقی�ة الع�الم الحی�واني ویجعلن�ا  ةً لھآھناك شيء في طبیعتنا كا�. نحن لسنا    
یفرح الكاتب أن هللا قد خلقنا "َوتَْنقَُصھُ (أقل) قَِلیالً َعِن اْلَمالَئَِك�ِة، َوبَِمْج�ٍد َوبََھ�اٍء  ٥: ۸مزمور  متمیزین، ففي

لُھُ"  .تَُكلِّ

م�ن  ۸۱. ألرض والمخلوقات التي نع�یش علیھ�القد أعطى هللا البشر(اإلنسان) مسؤولیة خاصة إلدارة ا   
المفترض أن یدیر البشر األرض بعنایة، لتجن�ب فق�دان الس�الالت الحی�ة، واس�تخدام الم�وارد بحكم�ة، وت�رك 

 األرض في حالة جیدة لألجیال القادمة.

ف�ي  التط�ور!ع�ن نظری�ة  نفس�ناھذه النظ�رة الس�امیة للبش�ریة ھ�ي بالتأكی�د أفض�ل فیم�ا یتعل�ق باحترامن�ا أل   
رة أو معني خاص بحیاة اإلنسان وال ھدفھ وال مقاصده وال شيء خ�اص ع�ن نظریة التطور ال توجد أي إشا

 ا.كونھ إنسانً 

تم خلق الناس عن طری�ق الص�دفة دون أي قص�د وال أي ح�ب م�ن قب�ل أي خ�الق، وفقً�ا ل�بعض األس�اطیر    
 القدیمة. 

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

 (الفیزیائي)؟ كیف نعرف أن صورة هللا في اإلنسان ال تعني الشبھ الطبیعي ؟

 .–fnÜA …IBrNªA �®M ‹ ∆Bn√‚A ü �A —iÃu 

ر هللا ظِھ�یمك�ن أن یُ  ۸۲.) هللاع(تَس�) هللا روح.  أدرك سلیمان أن كل الس�ماء واألرض ال یمك�ن أن تح�وي ۱(
األسباب الت�ي م�ن  أحدیشبھ هللا.  یعتبر ذلك  إنھیختاره وال یوجد مظھر واحد یمكن أن نقول  نفسھ بأي شكلٍ 

 ) لنعبده. (تمثال�  اتجعلنا نصنع صورً  أالالمفترض 

� تب��دو كإنس��ان یس��میھا الكت��اب  ا)  حت��ى كونن��ا نجع��ل ص��ورً ۲(
 ۸۳ .(األوثان) المقدس عبادة األصنام

) اإلنسان مخلوق جسدیًا للحی�اة عل�ى األرض ل�ھ أرج�ل للمش�ي ۳(
وأی��ادي لتحری��ك األش��یاء ول��ھ ح��واس للبص��ر والس��مع م��ن أج��ل 
اإلدراك. لقد خلقنا هللا بتصمیم لیجھزنا للحیاة عل�ى األرض، بینم�ا 

األشیاء بكلمة ول�یس  وتحریكیوجد هللا في كل الكون ویمكنھ خلق 
الت��ي ل��دینا. ال یوج��د س��بب  دودیاتوالمح��ل��دي هللا أي م��ن القی��ود 

  لالعتقاد بأن � شكل مادي بشري.

اتخذ ابن هللا الشبھ الكامل لإلنسان في التجسد وھو أعظم امتی�از    
 .لإلنسانیة یمكن أن نتخیلھ

 

                                                           
 .٦-٥:۸ مزمور ؛۲٦-۱ تكوین۸۱  
 .۲۷:۸ ملوك ۱ ۸۲ 
 .۲۳:۱ رومیة ۸۳ 

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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 .صورة هللا ویتفق معظمھم على الصفات التالیة علىن كثیًرا حول ما یعنیھ أن اإلنسان ور الالھوتیلقد فكَّ    

 .عناصر من صورة هللا التي أعطاھا هللا لإلنسان   

 ما ھي بعض صفات اإلنسان التي تعكس صورة هللا؟ ؟ 

ن�ا تنبث�ق م�ن ص�ورة هللا فین�ا. جعلن�ا خالقُ  لدینا (موھبة) غریزة خالقة   
(هللا) أن نكون مبدعین! في بعض األحیان، یتم ت�دریب الحیوان�ات عل�ى 

علیھا الناس اسم الفنون. ولكن الموھب�ة الخالق�ة القیام بالمھام التي یطلق 
 ھذه تختلف تماًما عن الفن الذي ینتجھ شخص یٌعبر عن فكرة.

لقد تم العثور على مخطوط�ات قدیم�ة عل�ى ج�دار الكھ�وف. ال نع�رف    
الكثی��ر ع��ن األش��خاص ال��ذین ق��اموا برس��مھا، لك��ن ال أح��د یش��ك ف��ي أن 

 لیس الحیوان.ون رسمھا مَ ھو اإلنسان 

الموس��یقى ق��درة رائع��ة عل��ى التعبی��ر ع��ن أفكارن��ا  ىی��تم الكش��ف ع��ن اإلب��داع أیًض��ا ف��ي الموس��یقى. ل��د   
  بداخلنا.ومشاعرنا. تأتي القدرة على توصیل األفكار من خالل الموسیقى من صورة هللا التي 

أخرى فینا "تش�بھ هللا". م�ن الطبیع�ي أن یك�ون ل�دى ك�ل حی�وان عق�ل  وقدرةھي سمة  القدرة على التفكیر   
دس 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 والح��

 ن على التحلیل والتقییم والتخمین والتفكیر ثم التواصل بشكل مقنع.واألساسي. البشر ھم فقط القادر

ا مجرد التفكی�ر فق�ط، ب�ل یمكنن�ا أن نتأم�ل فیم�ا نفك�ر فی�ھ (ف�ي التفكی�ر ذات�ھ). یمكنن�ا أیًض�ا تحلی�ل ال یمكنن   
 (معالجة) خطوات التفكیر فال یمكننا فقط التفكیر والتأمل منطقیا، بل یمكننا التفكیر والتأمل في المنطق.

اللغ�ة، حی�ث ی�تم التعبی�ر ع�ن األفك�ار . ویتضح ذل�ك م�ن خ�الل اس�تخدام القدرة على التواصلالبشر لدیھم    
باألصوات أو بالرموز التي یفھمھا اآلخرین. یمكن للحیوانات مثل الكالب والطی�ور "التواص�ل" م�ن خ�الل 

ماثل للغة اإلنسان. الحیوانات لدیھا ط�رق لتھدی�د اآلخ�رین معقد مُ  ھاألصوات، ولكن ال یوجد شيء لدیھم شب
 ة الطعام، لكنھم ال یناقشون معنى الحیاة.والمطالبة لمناطق النفوذ أو مشارك

. ال تستطیع الحیوانات نطق الكلمات، لكن حتى المسببات)تعتمد قدرة التواصل على قدرة التفكیر والعلة (   
 .یكون لدیھا الكثیر لتنطق بھ ذلك فلنلو استطاعت 

ناحیة  االلتزامات)التعھدات ( واتخاذن للتفاعل مع اآلخرین، قوو. فنحن مخلطبیعة اجتماعیةإلنسان ا ىلد   
الطف�ل س�نوات عدی�دة لیص�بح  اآلخ�رین ویس�تغرقنب�دأ الحی�اة اعتم�ادا كلی�اً عل�ى  عل�یھم. واالعتماداآلخرین 

بالغً��ا. ذل��ك ألن العالق��ات مھم��ة �. لق��د خل��ق هللا أیًض��ا حی��اة اإلنس��ان بحی��ث یتع��ین عل��ى البش��ر العم��ل معً��ا 
والحفاظ عل�ى العالق�ات لتلبی�ة احتیاج�اتھم الیومی�ة. حت�ى ل�و تمك�ن الش�خص م�ن الحص�ول عل�ى أش�یاء مث�ل 

دی�ھ احتیاج�ات مھم�ة ال ی�تم تلبیتھ�ا إال عن�دما یك�ون ف�ي الطعام والمأوى دون مساعدة أي شخص، فسیكون ل
عالقة مع اآلخرین. فالطبیعة االجتماعیة ھي انعكاس لطبیعة هللا. هللا ٌمثلث األقانیم وھو ف�ي عالق�ة (ش�ركة) 

 .أزلیة بطبیعتھ

ة إل�ى أن بع�ض الن�اس أنھ�م بحاج� المش�اكل یعتق�دالعالقات اإلنسانیة لدیھا العدید من المشاكل. بسبب ھ�ذه    
أن یكونوا قادرین على العیش دون االعتماد على أي شخص. إن الحی�اة  نیكونوا أكثر استقاللیة. إنھم یریدو
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 من ذلك أعطانا هللا مب�ادئ الع�یش ھي الحل ولیست الحیاة التي صممھا لك هللا.  بدًال  ا) لیست(وحیدً بمفردك 
 .نموذج التصمیمي �في عالقة (شركة) ولكن تأتي المشاكل عندما ال نتبع ال

وھو جزء من طبیعتنا. شيء ما بداخلنا یخبرنا أن بعض التص�رفات ص�حیحة  )(أدبيشعور أخالقي لدینا    
تباع رغبتنا عندما یكون من الصواب فعل ذلك وكذلك یمنعن�ا م�ن ایخبرنا ھذا الشيء  ۸٤ .وبعضھا خطأ

 .(مشیئة) هللا تباع إرادةاا على وقادرین تمامً فعلھ عندما یكون األمر خطأ. ُخلق آدم وحواء مقدسین 

نظًرا ألن البشریة قد سقطت في الخطیة وألحقت أضراًرا لھذا التصور األخالقي األساسي. ال یزال ھناك    
 . الرغم من عدم كمال البشر علىداخل كل منا القدرة على فھم مفھوم الصواب والخطأ 

بالواجب) في فعل الصواب ونحن مذنبون إذا ارتكبنا الخطی�ة. ف�نحن إذا ألن لدینا إحساًسا أخالقیًا (شعور    
 .لسنا كالحیوانات، الذین یتبعون غرائزھم الطبیعیة دون شعور بالذنب

). ف�ي المقاب��ل ف�إن خی��ارات البشر(اإلنس�انأو المق�درة عل��ى االختی�ار ھ�ي س��مة م�ن س��مات  اإلرادة الح�رة   
ال��دافع الس��ریع والغری��زي. ل��ن تأخ��ذ الحیوان��ات ف��ي االعتب��ار الق��یم الحیوان��ات تك��ون عل��ى أس��اس (مس��توى) 

األخالقیة أو النتائج العملیة ألفعالھا عن�دما تق�وم باتخ�اذ ق�رارات دقیق�ة ومدروس�ة. البش�ر ل�دیھم الق�درة عل�ى 
  ۸٥ .للحیاة ةاتخاذ خیارات ھادفة ومغیر

 عتبر اإلرادة الحرة جانب مھم من جوانب اإلنسانیة؟لماذا تُ  ؟

 ۸٦.رویكافئ الب نحن مسئولون أمام هللا ألننا نتخذ خیارات حقیقیة. سیُدین هللا الخطیة   

ص��بح اإلنس��ان ن بالطبیع��ة الش��ریرة. یونن��ا مول��ودتُك��رم هللا، أل وبطریق��ةال نم��ارس إرادتن��ا بش��كل طبیع��ي    
ھ�و ح�ق) بینم�ا تص�ل نعم�ة هللا إل�ى ك�ل  (م�اغی�ر ق�ادر عل�ى فع�ل الص�واب  ۸۷"ا للخطیئ�ةبطبیعتھ "عبدً 

شخص لتمنحھ الرغبة والقدرة على التجاوب لصوت اإلنجیل. لھ�ذا الس�بب یمك�ن للش�خص أن یخت�ار التوب�ة 
 ۸۸.لویؤمن باإلنجی

ن لك�ن ك�ل ش�خص س�وف یُخل�د یھي صفة أساسیة لصورة هللا. كان ھناك زمن لم نكن فیھ موج�ود األبدیة   
فق�ط، إلى األبد (األبدیة) ابتداء من وقت والدتھ. نحن لسنا كائنات مادیة 

لألبد.  حتى أجسادنا ستقام في ص�ورة  تعیش)أیًضا أرواح ستحیا ( لكننا
  ۸۹. ةأبدی

خلق هللا كل واحد منا لغرض أبدي. تجعل األبدی�ة خیاراتن�ا لھ�ا أھمی�ة    
ف��ي الجح��یم  وف��ي الس��ماء أ إم��ایش األبدی��ة ، ألنن��ا س��نعأب��دىومغ��زى 
 (جھنم).

ھو جانب من صورة هللا. تُعتب�ر الص�فات األخ�رى  القدرة على الحب   
� مھم��ة لتل��ك الص��فة. فالعالق��ات مح��دودة للغای��ة ب��ین الحیوان��ات فیم��ا 

                                                           
 .۱٥:۲ ؛۲۰:۱ ومیةر ۸٤
 .۲٤:۱٥ یشوع ۸٥  
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ھ�ذه العالق�ات. ال یعن�ي كثی�راً الح�ب إذا ل�م یك�ن ل�دینا الق�درة عل�ى  عل�ىتسیطر في الغالب الغریزة  ، إذْ ابینھ
التواصل والقدرة عل�ى االختی�ار وتق�دیم التعھ�دات ألولئ�ك ال�ذین نح�بھم والق�درة عل�ى التج�اوب بفھ�م ف�ي رد 

 .الفعل عندما نتلقى الحب من اآلخرین

والوفاء بھ�ا والتض�حیة بالب�ذل وبالص�فح  یتم التعبیر عن الحب اإلنساني بالفرح من العالقة وتقدیم الوعود   
 .والمغفرة. كل ھذه ھي أیضا تعبیرات عن حب هللا

 ھناك سمة مھمة جدا وھي قدرتنا على العبادة والسجود. فكر في تراتیلك المفضلة أو كورال العبادة.   

أعل�ن ص�احب المزم�ور، "إلھنا إلھ رائع" نحن نرنم "م�ا أعظم�ك" تل�ك الترنیم�ة الخال�دة للعب�ادة الش�املة.    
ھ�ذه التعبی�رات وآالف التراتی�ل  ۹۰"(بباطني) یبارك اسمھ القدوس! "باركي یا نفسي الرب! وكل ما بداخلي

یعت�رف ویس�تجیب لإلل�ھ العظ�یم الرائ�ع ال�ذي  "ص�ورة هللا" بھا ألن شیئًا بداخلنا یس�مى مثلھا تتغنياألخرى 
 !على صورتھخلقنا 
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ا ع�ن بقی�ة ص�ورتھ. لم�اذا نح�ن مختلف�ون ج�دً  عل�ىنھ ألمر جی�د أن نتوق�ف ونفك�ر ف�ي س�بب خل�ق هللا لن�ا إ   
نكون ق�ادرین عل�ى عبادت�ھ  هللا وأنمع  شركة)(عالقة قة؟ الجواب ھو أننا مخلقون خصیًصا لنكون في یالخل

 .لھ)(السجود 

المجد �. نرى عظم�ة هللا ف�ي األش�یاء الت�ي خلقھ�ا. لك�ن  قدمعام ت قة بشكلٍ ییخبرنا الكتاب المقدس أن الخل   
المخلوقات األخرى تمجد هللا دون فھم. ال یستطیعون فھم طبیعة هللا، ألنھم لیس لدیھم طبیعة یمكن أن ترتبط 

 .بھ

من اإلبداع. یمكنن�ا أن نعب�د قداس�تھ وب�ره، ألن ل�دینا  ایمكننا اإلعجاب باإلبداع الالنھائي � ألن لدینا جزءً    
 .شعور وإحساس بالصواب والخطأ. مدینون لھ بحبھ الالنھائي ألن لدینا القدرة على الحب

لھ أكثر. نجد الف�رح والش�بع  وتعبدناكلما عرفنا هللا، لیس فقط بالمعرفة العقلیة ولكن بالعالقة، كلما أحببناه    
  ) مع هللا، ألن ھذا ما خلقنا هللا من أجلھ.في العالقة (الشركة
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ھناك أشخاص بس�بب القی�ود العقلی�ة ف�ي التفكی�ر ال یس�تطیعون التعبی�ر ع�ن . جمیع البشر علي صورة هللا   
 عل��ى، لكنھ��ا ق��د ال تتحق��ق ف��ي حی��اتھم هللا ف��یھمأنفس��ھم بش��كل خ��الق أو یمارس��ون اإلرادة الح��رة.  ص��ورة 

 .)(األرضیةاألرض 

نالحظ في بعض األحیان القیمة العملیة للشخص عبارة  كل الحیاة البشریة لھا قیمة أبدیة وغیر محدودة.   
 عل�ىعن أشیاء مثل ذكائھ أو تعلیمھ أو مواھبھ أو قوت�ھ. لك�ن لك�ل ش�خص قیم�ة أھ�م م�ن قیمت�ھ العملی�ة ألن�ھ 

ت�ى ل�و ك�ان یفتق�ر إل�ى األش�یاء الت�ي تعط�ي صورة هللا. لھذا السبب یستحق كل ش�خص االحت�رام كإنس�ان، ح

                                                           
 .۱:۱۰۳مور مز ۹۰
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ن كل طفل الناس قیمة عملیة. فھو لھ قیمة حتى لو كان شخًصا شریراً.  إن صورة هللا ھي أیًضا السبب في أ
 .عتبر اإلجھاض خطیة فظیعةلھ قیمة بالنسبة � ویُ 

عل��ى  التفكی��ر والق��درةل��دیھم ذك�اء ع��الي وق��درة عل�ى  ا فری�دة م��ن نوعھ��ا ف�ي الخلقی��ة.المالئك�ة ھ��ي أیًض��   
. لذلك لدیھم بعض جوانب م�ن ص�ورة هللا ویطل�ق عل�یھم "أبن�اء هللا" والسجودالتواصل والقدرة على العبادة 

س�نكون  ۹۳.وم�ع ذل�ك یخ�دموننا ۹۲ا من المالئكة في السلطة (القوة)ا أقل شأنً نحن حالیً  ۹۱.في الكتاب المقدس
وس�نملك م�ع المس�یح مم�ا یعن�ي أن البش��ر  ۹٤) م�ن المالئك�ة ف��ي األبدی�ةىس�مأعل�ى () أ(مكان�ةف�ي موق�ع 

 .كامل (تام)على صورة هللا أكثر من المالئكة قون بشكلٍ ومخل

تخیل لوحة جمیلة تم تصمیمھا بواسطة فنان موھ�وب. تخی�ل أن اللوح�ة ق�د  العالم لیس في شكلھ األصلي.   
 .بالطین) يءمل(موحل الناس علیھا بحذاء  األرض وداسألقیت على 

یزال بإمكانك رؤیة الموھبة العظیمة الت�ي ت�م وض�عھا فیھ�ا وم�ع  إلیھا فالإذا التقطت تلك اللوحة ونظرت    
ذلك فإن اللوحة لیست كما كانت عندما انتھى الفنان من رسمھا. كذلك الخلیقة، ال تشبھ ما أراده هللا تماًم�ا أن 

 .مجده فیھا ىیزال یُرولكن ال  تكون،

انین ع�ن نظھر تعبیرات الفن للفیمكن أن ت  .البشر)لقد شوھت الخطیة قدرة "التشبھ با�" لدى الناس (   
) ت�أتي م�ن (الف�نقلب اإلنسان الشریر ویمكن أن تكون أداة في ید إبل�یس عل�ى ال�رغم م�ن أن الموھب�ة نفس�ھا 

تجدید صورة هللا المشوھة هللا. فأن الخطیة لم تمحو(تطمس) تماًما صورة هللا فینا بسبب تدخل النعمة. یمكن 
 ۹٥.نعمة صورة هللا فینا بواسطة ) بمجد خالقنا(التعبیرفینا واإلعراب 

خص��ائص ص��ورة هللا المعط��اة لن��ا تمكنن��ا م��ن االس��تجابة لإلنجی��ل.  ص��ورة هللا فین��ا ھ��ي أھ��م ش��يء عن��ا.   
الخطی�ة. اإلرادة الح�رة المس�تعادة  عل�ىإحساسنا األخالقي یجعل من الممكن للنعم�ة إیق�اظ ض�میرنا وتبكیتن�ا 

لن�ا "اختی�ار م�ن س�نتعبد ل�ھ". م�ن خ�الل غرائزن�ا اإلبداعی�ة یمكنن�ا أن نجل�ب المج�د  وتتیحبالنعمة تعمل فینا 
كرم إللھنا وباستخدام العقل یمكننا فھم شيء م�ا ع�ن هللا وس�بلھ (طرق�ھ). إن البح�ث ع�ن فھ�م هللا یتح�ول واإل

 "!إلى عبادة مع إدراكنا المتزاید الندھاشنا المطلق لخالقنا الذي "یكللنا بكل غني بالمجد والكرامة
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أنھ  نالموت. یعتقدوفي بعض األحیان، یعتقد الناس أن العالقة (الشركة) مع هللا لھا أھمیة فقط للحیاة بعد    
ال.  ا) أممؤمنً�إذا كان الشخص یع�یش حی�اة طیب�ة عل�ى األرض فل�ن یح�دث فرقً�ا كبی�ًرا س�واء ك�ان مس�یحیًا (

ض�یع ف�ي هللا فإننا ندرك أن حیاة الشخص تمع  الشركة)مة لعالقة (صمَّ طبیعة البشریة مُ الولكن إذا فھمنا أن 
 الغالب إذا لم یكن یعرف هللا.

 .االنطباع األبدي على كل ما نقوم بھ وإلعطاء ولتقویتناإلرشادنا نحتاج إلى روح هللا بداخلنا    

                                                           
 .٦:۱ یوبأ ۹۱
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 .یجب أن یقرأ الفصل "قانون اإلیمان" معًا مرتین على األقل   

∆Bô‚A ∆Ã√B≥ 

لق��د خلقھ��م هللا لغرض��ھم وبق��دراتھم عل��ى التفكی��ر  ل��ھ.والعب��ادة  لقص��د الح��ب ص��ورتھعل��ي خل�ق هللا البش��ر    
نعمة هللا تمنح الشخص  ).بدیة (خالدةأوالتواصل والحب. الشخص لدیھ حس أخالقي وإرادة شخصیة وروح 

 .القدرة على اتخاذ القرارات الحرة. كل حیاة بشریة لھا قیمة أبدیة وغیر محدودة

یج�ب علی�ھ ق�راءة  التالی�ة. د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل جلس�ة الص�فلكل طال�ب أح�یجب أن یُخصص    
 المقطع وكتابة فقرة حول ما تقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 

 ©�B¥ø¬B»¿ºª “ÕjÕjZNªA 

-۱٤: ۲٤یش��وع  ؛۲٦-۲۲: ۸رومی��ة  ؛۲۳:٥تس��الونیكي  ۱ ؛۲۳-۱۲: ٦رومی��ة  ؛۱٥-۱۲: ۱یعق��وب (   
 ).۹-۱: ۲ أفسس ؛٦-۱: ۳تكوین  ؛۱۸

، یجب عل�ى ك�ل طال�ب ت�دریس درس أو مرات خالل ھذه الدورةیجب تذكیر الطالب أنھ على األقل سبع    
یجب على الطالب تقدیم تقریر إل�ى قائ�د الفص�ل ف�ي صل. جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الف

 .كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

—’Aj¥ºª PBYA�≥A 

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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“Œ√Bn√‚A 

 أسئلة للدراسة
 

 كیف تختلف النظرة المسیحیة لإلنسان عن اآلخرین؟  .۱
 .ثالثة أسباب ا؟ أعطِ ا جسدیً كیف نعرف أن صورة هللا في اإلنسانیة لیست شبھً  .۲
 .قائمة تسعة عناصر من صورة هللا في اإلنسانیة 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 من استخدام إرادتنا الحرة إلرضاء (ومسرة) هللا؟ .٦
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 pifªAoøBàA 

“ŒÒàA 

 

A ≤Af«Cªpif: 

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

الخطیة ممكن�ة بس�بب اإلرادة الح�رة ول�یس كش�يء ص�نعھ . إن لماذا من المھم أن نفھم موضوع الخطیة. ۱
 .هللا

 .تعریف ووصف االنحراف (الفساد) الموروث. ۲

  المقدس للخطیة المتعمدة (اإلرادیة).مفھوم الكتاب . ۳

 تعریف الخطأ البشري والموقف الصحیح تجاه عملیة النضج المسیحي.. ٤

  تعریف الضعف البشري وتمییزه عن الخطیة.. ٥

 الخطیة.بیان إیمان المؤمن فیما یخص . ٦

ل تعرف�ھ بتعری�ف أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یفھ�م الطال�ب التجدی�د بش�كل أفض�ل م�ن خ�ال    
 (اإلرادیة). واضح للخطیة المتعمدة
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“ŒÒàA 

eBø— “ßÃJÒø —jyB�A 

بعد إجراء االختبار على الدرس الس�ابق. اس�تخدم األھ�داف م�ن ھ�ذا ال�درس لط�رح أس�ئلة المراجع�ة. ث�م    
 .أدناه انتقل إلى مقطع القراءة

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

اطل�ب م�ن الطال�ب  اطرح السؤال وناقش الجواب عن�دما ت�رى  ؟ترى اا. عندممعً اآلن دراسة المواد    
  .البحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة

“ŒÒàA ¡»Ø ïG XBNç AgBù? 

 ة؟لماذا نحتاج إلى فھم الخطی ؟

یخبرن��ا الكت��اب المق��دس أن الخطی��ة ھ��ي س��بب المعان��اة اإلنس��انیة.    
بس��بب لعن��ة الخطی��ة، ھن��اك  ۹٦ .الع�المجلب�ت الخطی��ة الم��وت إل��ى 

الت��ي یق��وم بھ��ا الن��اس مث��ل الك��ذب  الخطای��ال��م. أم��رض وش��یخوخة و
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 ی�ل الخطی�ة بالمعاناة. فع
 .والشھوة والطمع والكبریاء واألنانیة

 لینا أن نفھم الخطیةع   

لفھم حالة العالم. في بعض األحیان ال یتدخل هللا في حالة العالم بالطریقة التي نتوقعھ�ا. علین�ا أن نفھ�م  )۱(
 الخطیة

لقد قابل هللا خطیة اإلنسان بالنعم�ة والخ�الص. لھ�ذا الس�بب یج�ب تعری�ف  .لفھم أولویات هللا في العالم )۲(
 الخطیة بحرص. علینا أن نفھم الخطیة 

الخطیة ھي عكس القداسة وتعارض التكریس �. لك�ي یك�ون الش�خص مقدًس�ا . والخالصلفھم النعمة  )۳(
 یجب فصلھ عن الخطیة. �،ومكرًسا 

 .لفھم القداسة )٤(

“ŒÒàA ΩuC 

أن ك�ل ش�يء  ورأى. عن�دما انتھ�ى هللا م�ن الخلیق�ة احس�نً كانت كاملة وكل شيء خلق�ة هللا ك�ان  خلیقة هللا   
 أن الخطیة لم تكن خطأ هللا. نعرف لذلك نحن ۹۷.احسنً 

                                                           
 .۱۲: ٥رومیة  ۹٦
 .۳۱: ۱تكوین  ۹۷
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آدم وحواء على عالقة با� لقد رغبا في إرضاء هللا وك�ان ل�دیھما  كان   
ج�اء الش�یطان لیج�رب ح�واء  .(ص�واب) ح�قالقدرة على فعل ك�ل م�ا ھو

موجودة بالفعل في الع�الم  الخطیة كانتعلى عمل الخطأ. بھذا نعرف أن 
الخطی�ة. لك�ن الخطی�ة ل�م تس�د بع�د . قد سقط الشیطان بالفعل ف�ي الكون)(

الت��ي كان��ت تح��ت س��یطرتھ  أي ج��زء م��ن الخلیق��ة عل��ىاإلنس��ان أو  عل��ى
 .)(سیادتھ

 اك��ان آلدم وح��واء اإلرادة الح���رة. كان��ت الخطی��ة ممكن���ة ألنھم��ا كان���   
تلك بدایة  وكانتقادرین على اتخاذ خیار حقیقي. اختارا كسر وصیة هللا 

 .خطیة اإلنسان. الخطیة لیست شیئًا خلقھ هللا

ا یعتبر فصل اإلنسان عن هللا عمل الخطیة األول. أفسدت الخطیة أیضً    
ولدوا بعد ذل�ك، ل�دیھم ھ�ذه الطبیع�ة الفاس�دة ویرتكب�ون أفع�ال  الذینجمیع األطفال  ۹۸ .الطبیعة البشریة

  ۹۹ .الخطیة

. لق��د تغی��رت الحی��اة ۱۰۰جلب��ت الخطی��ة لعن��ة عل��ى ك��ل الخلقی��ة   
 ۱۰۱.بسبب الخطیة. بدأ األلم والشیخوخة والموت

العالق���ات اإلنس���انیة  وام���تألتالعم���ل والبق���اء ص���عبًا،  أص���بح   
نت�ائج  وتض�اعفتبالصراع. مع مرور الس�نین وتض�اعف الن�اس 

 .الخطیة إلى أبعد مما كان یمكن أن یتخیلھ آدم وحواء

) ≤Ajç‹A(eBn∞ªA TÀiÃùA 

 كیف تصف الطبیعة الخاطئة التي یُولد بھا الناس؟ ؟

علیھا بھا نحو الخطیة منذ الوالدة. یُطلق  الفساد الموروث ھو فساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان الذي یمیل   
 أحیانًا "الخطیة األصلیة".

ی�تم  ۱۰۲ .األش�رار ل�دیھم می�ل للش�ر من�ذ ال�والدة .إنھا خطیة طبیعتنا التي ُولدنا بھ�ا بس�بب خطی�ة آدم   
تشویھ طبیعة الشخص بالفعل م�ن قب�ل میل�ھ للش�ریر عن�دما تب�دأ حیات�ھ. یب�دأ الش�خص ف�ي ارتك�اب الخطی�ة 

 .بمجرد أن یبدأ في اتخاذ الخیارات. المیل الشریر لیس شیئًا یتعلمھ من بیئتھ

۱۰۳. ُحبل بھ وبالخطیةقال داود إنھ باإلثم ُصور 
لم یكن یعني أن والدتھ ارتكبت خطأً. لقد كان یعن�ي   

 .طبیعتھ فاسدة بالفعل بسبب الخطیة الرحم فإنأنھ حتى عندما یتم تكوین أو تشكیل الطفل في 

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

 .۱۹-۳:۱٦ تكوین ۱۰۰
 .۲۲:۱٥ نثوسركو ۱ ۱۰۱
 .۳:٥۸ مزمور ۱۰۲
 .٥:٥۱ مزمور ۱۰۳

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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ك��ل  اإلنس��ان.ف��إن ص��ورة هللا فس��دت ف��ي  الفاس��دة،س��بب الطبیع��ة ب
 .الخطیة تمیل) نحوإنسان یولد بإرادة تتمحور حول الذات وتنحني (

۱۰إرادتنا لیست حرة ف�ي االختی�ار الص�حیح إال إذا أعطان�ا هللا  ٤
  ۱۰٥.والقوةالرغبة 

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 وغاضبون من ش�ریعتھ. س�یُدان (الخط�اة) الم�ذنب

 ۱۰٦ .هللا التمرد على تصرفات خطایاھم ولكن لمواقف

یُعتب���ر الش���خص ذو الطبیع���ة الخاطئ���ة (الفاس���دة) بطبیع���ة الح���ال    
م��ن  ا إلرادت��ھ الخاص��ة ب��دالً متمرك��ز ح��ول نفس��ھ. إن��ھ یری��د تأكی��دً 

 والالوثوق بسلطة هللا واآلخرین. إنھ یرید إرضاء رغباتھ الخاصة بدالً من إرضاء هللا. لدیھ ثق�ة ف�ي نفس�ھ 
 .. نجاحھ الشخصي ھو أكثر أھمیة لھ من مجد هللایرید االعتماد على هللا

 ۱۰۷ .أذھانھم مظلمة والخطأ) ألنھو باطل (الصواب  وماال یمیز الناس بشكل دقیق بین ما ھو حق 

تحك��م إبل��یس وش��ھواتھم الش��ریرة ویجلب��ون ألنفس��ھم  ویتبع��ونبطبیع��تھم یتبع��ون توجی��ھ الع��الم المتم��رد   
  ۱۰۹.میلھم الطبیعي یكون نحو الخطیة في كل لحظة   ۱۰۸ .غضب هللا علیھم

وصف مدى الفساد الم�وروث ف�ي الالھ�وت بالفس�اد الكل�ي. ب�دون االخ�تالف ال�ذي تحدث�ھ نعم�ة هللا، ل�ن ی   
ا عل�ى التوب�ة أو نھ ل�ن یك�ون ق�ادرً إیتمكن اإلنسان من فعل أي شيء صالح أو حتى الرغبة في فعل الخیر. 

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

أوالً تأتي ق�وة هللا م�ع رس�الة اإلنجی�ل، م�ع  .نعمة هللا مع من المھم معرفة كیفیة تجاوب الفساد الموروث   
م�ن ك�ل  یخل�ص اإلنس�ان یتح�رر ث�م عن�دما ۱۱۲.الرغبة والق�درة للتج�اوب لإلنجی�ل فاقدإعطاء الشخص 

 تأثیر الفساد الموروث یستمر في المؤمن الحدیث.ومع ذلك، فإن  ۱۱۳. الخطیة سیطرة)قیود (

 

 
                                                           

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

ھل اإلنسان بطبیعتھ مليء بكل "
أنواع الشر؟ ھل ھو فارغ من كل 

؟ 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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  :یظھر تأثیر الفساد الموروث في المؤمن بعدة طرق

 .سیصارع المؤمن الحدیث أحیانًا بإرادتھ أثناء التجربة  )۱(
 سیشعر المؤمن الحدیث بدوافع غیر صحیحة وھو ما یجب علیھ مقاومتھا.  )۲(
 .تحدث قبل أن یتعرف علیھاسیكون للمؤمن الحدیث ردود أفعال ومواقف خاطئة   )۳(

یجب تشجیع المؤمن الح�دیث حت�ى ال یتخل�ى ع�ن إیمان�ھ. ق�د یش�ك ف�ي أن�ھ ق�د ت�م خالص�ھ ألن�ھ ال ی�زال    
 .یصارع مع الدوافع الخاطئة

بالصبر مع المؤمنین الجدد. یجب علیھ أن یدرك أنھم ل�ن یكون�وا م�ؤمنین ث�ابتین  راعي أن یتحلىال على   
في كل ما یقولونھ أو یفعلونھ. ق�د ال ی�دركون المش�كلة عل�ى الف�ور. یج�ب تش�جیعھم عل�ى الص�الة م�ن أج�ل 

 .تطھیر الفساد الموروث، لكنھم بحاجة إلى وقت لفھمھ

 “ŒÒàAf¿®NùA— )“ÕeAi‚A( 

 ؟(اإلرادیة) ما ھي الخطیة المتعمدة ؟

نھا عندما یختار اإلنسان أن یفعل ما إ  ۱۱٤. تھاك مقصود إلرادة هللا المعروفةالخطیة المتعمدة ھي ان   
 .حق ھیفعل ما یعلم أن وأالیعلم أنھ شر 

ال یوج�د ش�خص  ۱۱٥. الرب یسوع إلى ارتكاب أفعال خطیةقادت طبیعة الخطیة كل شخص ما عدا    
 ۱۱٦.ا طوال حیاتھكان مستقیمً 

ب�ھ  تق�وم ال�ذيوص�ف ألولئ�ك ال�ذین یتبع�ون طبیع�تھم الخاص�ة دون التغیی�ر  ۱۹-۱۰: ۳في رومیة نجد    
 .الھالك)(والدمار بالتمرد والكراھیة  حیاة تتمیزإنھا  النعمة.

ھناك بعض األشخاص الذین ال یبدو أنھم أشرار حتى قبل تجدیدھم. ال یبدو أنھم یقومون بخطایا م�دمرة    
یختارون الع�یش بط�ریقتھم الخاص�ة ب�دالً م�ن  أیًضا ألنھموضارة ضد اآلخرین. لكن ھؤالء الناس مذنبون 

 ۱۱۷. ھؤالء كخراف ضلت طریقھا نإطاعة هللا. یقول الكتاب المقدس 

إن مطالبة شخص ما بحقھ في االختیار بطریقتھ وحرمان خالقھ من حقھ في توجیھ ھي ج�وھر الخطی�ة.    
أنفس��ھم،  ایؤلھ��و تج��ربتھم ب��أنإن�ھ تم��رد ض��د س��لطان هللا. كان��ت خطی��ة آدم وح��واء (أول البش�ر) عن��دما ت��م 

 .محاولین أن یكونوا مستقلین عن هللا

أعمال خطای�اھم ف�ي ی�وم الدینون�ة النھ�ائي وإدان�تھم ببحی�رة ى سیتم معاقبة الخطاة بسبب (تصرفاتھم) عل   
  ۱۱۸. رالنا

                                                           
 .۱۷:٤ یھوذا ،٤:۳ األولي یوحنا ۱۱٤ 
 .۲۳:۳ رومیة ۱۱٥ 
 .۱۰:۱ األولي یوحنا ۱۱٦ 
 .٦:٥۳ إشعیاء ۱۱۷ 

 .۱٤-۱۲:۲۰ یارؤ ۱۱۸
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 اإلرادی�ة.الخطی�ة  عل�ى) االنتص�ار(الغلبةیبدأ الخاطئ ال�ذي یت�وب وی�ؤمن باإلنجی�ل ف�ي أن یحی�ا ف�ي حی�اة 
ولك��ن الحی��اة الطبیعی��ة للم��ؤمن ھ��ي  أخط��أ.یمكن��ھ أن یق��دم توب��ة وتُغف��ر خطای��اه إذا وق��ع ف��ي التجرب��ة أو 

  ۱۱۹. االنتصار على الخطیة

 PB∑B»N√‹APAkÀBVNªA)—eÃv¥ùA �´ ( 

أن الش��خص  ن��رى ۳-۲: ٤ف��ي س��فر الالوی��ین  .أحیانً��ا م��ا ینتھ��ك الش��خص كلم��ة هللا بالص��دفة أو بالجھ��ل   
بحاجة إلى الذبیحة عندما یدرك أنھ قد ارتكب بالفعل شر ما. ألن موت المسیح یحل محل ك�ل ذب�ائح العھ�د 

 .نحن نعلم أن الرب قد فدي المؤمنین من االنتھاكات (التجاوزات) الغیر مقصودة القدیم،

ھا لیست ما یطلق علیھ الكتاب تسمى ھذه خطایا السھو وذلك بمفھوم عدم تحقیقھا لمعیار هللا المطلق، لكن   
 المقدس عادة خطیة.

الش��خص ال��ذي یطل��ق (یس��مي) ھ��ذه الخطای��ا خطی��ة س��یجد ص��عوبة ف��ي التمیی��ز ب��ین األخط��اء البش��ریة    
 هللا، وفي الشعور الصحیح بالمسؤولیة اإلنسانیة. اإلرادیة لناموسواالنتھاكات (التجاوزات) المتعمدة 

 .األخطاء البشریة المتعمدة ولیستلتجاوزات) لقد أدان هللا االنتھاكات (ا   

ھذه الخطایا ال مفر منھا طالما أن فھمنا محدود. ھذه الخطایا ال تقطع عالقتنا با� ألنھا ال تتعارض م�ع    
. ال نعرف��ھ عم��انح��ن لس��نا مس��ئولین  ۱۲۰. حبن��ا �. ق��ال هللا أن الح��ب الكام��ل ل��ھ یف��ي بم��ا یحتاج��ھ من��ا

۱۲۱  الن��ور (وفقً��ا للح��ق ال��ذي نعرف��ھ) ی��تم تطھیرن��ا م��ن ك��ل خطی��ة  نس��لك ف��يبینم��ا۱۲۲،  داع��يوال 
 .للخوف من أن تفسد االنتھاكات المجھولة عالقتنا مع هللا ألننا نثق في كفارة المسیح

من سفر الالویین عن االنتھاكات الغیر مقصودة ھو أنھ عندما ندرك أنن�ا ق�د ارتكبن�ا خط�أ م�ا  یئًانتعلم ش   
 .ما یریده هللا علىغفران هللا ونصحح حیاتنا لتكون  ونطلبفعلینا أن نتوب عنھ 

ال�روح الق�دس  ونتب�عبینم�ا ن�درس كلم�ة هللا  یج�ب أن نغی�ر س�لوكیات انتھاكن�ا إلرادة هللا ع�ن غی�ر قص�د   
 لمرحلة النضوج.   والنمومع المؤمنین اآلخرین  والشركة

 مشیئة هللا؟ وفعلحسناً ضرورة معرفة  أمًرالماذا یُعتبر ؟

 ھناك بعض األسباب التي تجعلنا نرید أن نفھم مشیئة هللا بشكل أفضل ومتابعتھا تماًما: 

  .هللاال نرید أن نفعل أي شيء ال یرضي  )۱(
 .ارتكاب خطایا حتى لو كانت غیر مقصودة (ال إرادیة) على وخیمة)ھناك عواقب سیئة (نتائج  )۲(
 حتاج أن نكون نماذج جیدة كمؤمنین.ن )۳(
 .فنحن مذنبون بالخطیة هللا،إذا حاولنا تجنب مشیئة  )٤(

                                                           
 .٦-۳۳: ؛٦-۱:۲ یوحنا ۱ ۱۱۹

 .٤۰-۳۷:۲۲ متي ۱۲۰ 
 .۱۷:٤ یعقوب ۱۲۱ 
 .۷:۱ یوحنا ۱۲۲ 
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ش�ر نق�وم ب�ھ، ھ�و آلخر أخطاء في حیاتن�ا. إذا أدركن�ا أن ش�یئًا م�ا  مع نمو فھمنا إلرادة هللا ندرك من آنٍ    
ھذا الخطأ خطیة  التغییر یصبحفلم یعد مجرد خطأ بجھل. إذا رفضنا  حال،ل ذلك بأي فع على لكننا اخترنا

 .متعمدة

(lV®ªA) ±®zªA 

أو العقلیة. كل شخص لدیھ ضعف بشري. بسبب سقوط آدم في  ،أو العیوب الجسدیة ،القیود والضعف ھ   
ا عم�ا ا وعاطفیً�ا وجس�دیً وعقلیً�ا نح�ن أض�عف ذھنیً� المس�تمرة.الخطیة وانحدار البش�ریة م�ن خ�الل الخطی�ة 

 .خلقنا هللا فیھ

الكام�ل نعلم أن الضعف (الوقوع تحت التجربة) لیس نوًعا من الخطیة ألنھ حتى الرب یس�وع كاإلنس�ان    
أخ�ذ ال�رب یس�وع ص�ورة البش�ر ف�ي التجس�د وك�ان یُج�رب بك�ل الط�رق  ۱۲۳مجرباً مثلنا بال خطیة كان

 .التي نجرب بھا

یسوع جاع وتعب وت�ألم. عل�ى ال�رغم م�ن أن ال�رب یس�وع أخ�ذ ص�ورة الرب یخبرنا الكتاب المقدس أن    
 بالطبیعة اإللھیة وبالروح القدس.ا األب ألنھ كان منقادً لم یسر إنسان محدود، فھو لم یفعل شیئاً أبًدا 

م یكن یتحدث عن الخطی�ة، ابتھج الرسول بولس بأن ضعفھ كان فرصة إلظھار قوة هللا.  لكننا نعلم أنھ ل   
 ۱۲٤.في حیاتھ باستمرار الخطیةألنھ لم یكن یفرح 

سیكون لدینا ضعف طالما نحن في الجسد. محدودی�ة فھمن�ا تجع�ل األخط�اء البش�ریة حتمی�ة. الض�عف ال    
م�ذنبون وال یمكنن�ا أن نل�وم طبیعتن�ا البش�ریة.  نخطئ ف�نحنإذا اخترنا أن    یمنع حدوث الخطیة المتعمدة. 

 .ألننا جعلنا إرادتنا ضد إرادتھ هللا ال یدننا لكوننا بشر، بل

 غیر المقصودة؟ المتعمدة والتجاوزاتلماذا من المھم التفریق بین الخطیة  ؟

…JƒÉ Kè DÒa 

 تعریف غیر واضح للخطیة المتعمدة  

 مقص�ودة والض�عفالغی�ر  الم�وروث والتج�اوزاتمن الخطی�ة المتعم�دة والفس�اد  الناس كلیجمع بعض    
 .تفرقھ أو تمیز خطیة دونویسمونھا جمیعًا  معًا،

یرغب ف�ي تركھ�ا. ھ�ذا یعن�ي أن�ھ یت�وب  وأنیتوب الخاطئ عندما یكون آسفًا بما فیھ الكفایة عن خطایاه    
 .هللاعن الخطیة المتعمدة ألن ھذا ھو ما سوف یتغیر بقوة 

إذا میزنا الخطیة المتعمدة عن الفئات األخرى، فیمكننا فھم ما یعنیھ أن المؤمن لھ الغلبة على الخطیة. ال    
 .یؤمن األشخاص الذین ال یمیزون بین ھذه الفئات من الخطایا أن الغلبة على الخطیة أمر ممكن

                                                           
 .۱٥:٤ عبرانین ۱۲۳
 .۱۰-۹:۱۲ كورنثوس ۲ ۱۲٤
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الحالة اإلنسانیة. لفھم الخ�الص یج�ب الوصف الكتابي للخالص ال معنى لھ إال بھذه الفروق بین جوانب    
 .علینا تحدید الخطیة بشكل صحیح

 .یجب أن یقرأ الفصل "قانون اإلیمان" معًا مرتین على األقل   

∆Bô‚A ∆Ã√B≥  

هللا من البشر المخل�وقین أوًال. لق�د ورث ك�ل  ن عصىالحر لمَ  واالختیارلقد نشأت الخطیة بسبب القرار    
الناس باستثناء الرب یسوع فساد آدم وھم أیًضا مذنبون بأفعال الخطیة. األخطاء البشریة قد تنتھ�ك ن�اموس 
هللا ولكنھا ال تھ�دم عالقتن�ا ب�ا�. س�یتم إدان�ة ك�ل خ�اطي أث�یم لألب�د إذا ل�م ین�ل غف�ران هللا قب�ل ی�وم الدینون�ة 

 .النھائیة

یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قب�ل جلس�ة الص�ف التالی�ة، یج�ب علی�ھ ق�راءة    
 .المقطع وكتابة فقرة حول ما تقولھ حول موضوع ھذا الدرس

“ÕjÕjZNªA ¬B»¿ºª ©�B¥ø 

 ؛۱۷-۹: ۲بط���رس  ۲ ؛٤-۱: ٤یعق���وب  ؛۱٦-۱۰: ۱ت���یطس  ؛۸-۱: ٥أفس���س  ؛۲۱-۱٦: ٥غالطی���ة (   
 ).۲۰-۱۰: ۳رومیة  ؛۳۲-۲۱: ۱ میةرو

یجب على كل طالب تدریس درس أو  الدورة،یجب تذكیر الطالب أنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقدیم تقریر إلى قائد الفصل في 

 .كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

B»I œuÃ√ ieBvø 

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 

“ŒÒàA 

 أسئلة للدراسة

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

 .المقصودة، والضعف
 كیف نعرف أن الضعف لیس خطیة؟ .٤
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ApeBnªA pifª 

`AÀifiA 
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 :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

 .الروحي)الصراع الروحي الموجود في عالم الروح (المجال . ٤

    االنتصار النھائي � والمؤمنین على قوى الشر.. ٥

 .قانون اإلیمان لدرس األرواح. ٦

الخطأ فیما یتعلق بعالم  مفھومیكون لدى الطالب أي اھتمام بال أالأحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو    
 رواح.األ
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االختبار على الدرس السابق، اس�تخدم األھ�داف م�ن ھ�ذا ال�درس لط�رح أس�ئلة المراجع�ة. ث�م بعد إجراء    
 انتقل إلى مقطع القراءة أدناه.

 ا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن األرواح الشریرة؟معً  ۱۱-۱: ٤ إنجیل متيقرأ ن

اطل�ب م�ن الطال�ب  ت�رىاط�رح الس�ؤال ون�اقش الج�واب عن�دما  ؟ىت�رعن�دما  .ااآلن دراس�ة الم�واد معً�   
یتحدث الناس ع�ن المالئك�ة، ف�إن الس�ؤال األول ھ�و  اآلیة. عندماالكتاب المقدس وقراءة ع البحث عن مرج

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

 ما شكل المالئكة؟ ؟

ن صورة الك�روبیم الت�ي أوص�ي إ ۱۲٥.ھل للمالئكة أجنحة؟ كان للسیرافیم الذین رآھم إشعیاء ستة أجنحة   
حزقی��ال ذو أربع��ة  رآهوك��ان الك��روبیم ال��ذي  ۱۲٦.موس��ى أن یض��عھا عل��ى ت��ابوت العھ��د كان��ت بأجنح��ةهللا 

  ۱۲۷.أجنحة

ال نع��رف أن المالئك��ة عموًم��ا لھ��ا أجنح��ة. ال یحت��اجون إل��ى أجنح��ة للس��فر، ألنھ��م أرواح ویس��افرون    
ا ل�ن یك�ون لھ�ا وزن مث�ل االجس�ام األرواح، فإنھ�ا أیًض� بسرعات أكبر بكثیر من الطیران باألجنحة. ك�ذلك
خالفًا للكثیر م�ن األعم�ال الفنی�ة الت�ي نراھ�ا، ال یص�ف  المادیة، األمر الذي یجعل األجنحة غیر ضروریة.

الكتاب المقدس المالئكة مطلقًا بأنھا تشبھ النساء أو األطفال. لقد ظھروا في صورة ذكور، لكن ل�یس ل�دیھم 
المالئك�ة أي ش�يء كالعالق�ة الزوجی�ة وص�لة القراب�ة  نى اإلنساني الذي نعرفھ.  لیس ل�دىلمعنوع الجنس با

 حدة.  علىهللا كل واحد منھم  خلق ۱۲۸بینھم

، ولكنھ�ا یمك�ن أن تظھ�ر عن�دما یك�ون ھن�اك غ�رض ل�ذلك. ف�ي بع�ض ع�ادةً للن�اسالمالئكة غیر مرئی�ة    
. بینم�ا ف�ي أوق�ات أخ�رى، ظھ�رت ۱۲۹رج�ل ع�ادي األحیان عندما ظھ�ر م�الك، ظ�ن الن�اس ف�ي البدای�ة أن�ھ

أتى م�الك لدی�ھ رس�الة إل�ى ی�عن�دما  ۱۳۰.المالئكة بھدوء لدرجة أن الن�اس س�قطوا عل�ى األرض خ�ائفین
   ۱۳۱".بدأ الكالم معھ بعبارة "ال تخفیشخص، 

حقیقی�ة).  (لیس�ت، لكن ال ینبغي لنا أن نفكر فیھا بسبب ذلك على أنھا أقل واقعیة ۱۳۲المالئكة ھي أرواح   
   ۱۳۳.أن األرواح أقوى بشكل طبیعي من أي شيء مادي علىیدلل الكتاب المقدس 

                                                           
 .۲:٦ إشعیاء ۱۲٥ 
 .۲۰:۲٥ خروج ۱۲٦ 
 .۱٥:۱۰ ؛٦:۱ حزقیال ۱۲۷ 

 .۳۰:۲۲ متي  ۱۲۸
 .۲-۱:۱۹ تكوین ۱۲۹
 .٤-۲:۲۸ ىمت ۱۳۰
 .۱۰:۲ ؛۳۰:۱ ؛۱۳:۱ لوقا  ۱۳۱
 .؛ وشواھد أخرى كثیرة۱۲:۱۹ الرسل أعمال ؛۱۲:٤٥؛ ۱٦: ۸ ىمت في باألرواح اأیضً  الشیاطین تسمى ،۱٤:۱ عبرانین۱۳۲
 .۳:۳۱ إشعیاء ۱۳۳
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ول��دیھم ش��يء م��ن طبیع��ة هللا، لك��ن ل��یس بالطریق��ة نفس��ھا الت��ي خل��ق هللا بھ��ا  ۱۳٤ُدع��َي المالئك��ة أبن��اء هللا   
 أعل�ىس�یكون اإلنسان. المالئكة تفوق بكثیر اإلنسان في السلطة والذكاء في الوقت الحاض�ر، لك�ن اإلنس�ان 

   ۱۳٥.من المالئكة في یوم من األیام

ل��م ی��تم ذك��ر خل��ق المالئك��ة ف��ي س��فر التك��وین. ت��م خلقھ��ا قب��ل األرض واحتفل��وا عن��دما رأوا خل��ق هللا    
 ۱۳٦لألرض.

حقیق��ة أنھ��م ُخلق��وا قب��ل تأس��یس األرض تعن��ي أن جمی��ع المالئك��ة ق��د عاش��وا آلالف  ۱۳۷المالئك��ة خال��دة.   
 السنین والحظوا تاریخ البشریة كلھ.

إنھ�م یتعب�دون �، مم�ا یعن�ي أنھ�م یس�تطیعون  ۱۳۸.دث وإجراء ح�وارالمالئكة لھا شخصیة. فیمكنھم التح   
مم�ا ی�دل عل�ى  الخ�اطئ، ۱٤۰یفرح�ون عن�دما یت�وب ۱۳۹.فھم شيء عن طبیعتھ ویمكنھم التجاوب برعدة

 أن لدیھم مشاعر.

حتفل�وا أنھ�م ا كم�ا ،۱٤۱الفكری�ة ل�دیھم الق�درةفھم خطة الخ�الص، مم�ا ی�دل عل�ى أن لإنھم مھتمون بشدة 
 ۱٤۲.الرب یسوع والدةبإعالن 

سیرافیم. ھناك أیًض�ا  مالمالئكة لیست كلھا متشابھة، ألن ھناك من یطلق علیھم كروبیم ومن یطلق علیھ   
األق�ل تح�دث ع�ن واح�د  وعل�ى(رت�ب) م�ن المالئك�ة، ألن الكت�اب المق�دس یتح�دث ع�ن المالئك�ة  مستویات

یش��ار إلی��ھ  مالس��لطة فیم��ا بی��نھل��درجات ھن��اك نظ��ام  "ك��رئیس مالئك��ة وی��ذكر الكت��اب "الش��یطان ومالئكت��ھ
 ۱٤۳.العالموكوالة  وكسالطینكرؤساء 

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

م�رتین لم یكشف الكتاب المقدس الكثیر عن االختالفات بین المالئكة. یُس�تخدم مص�طلح رئ�یس المالئك�ة    
 ءفقط في الكتاب المقدس. یدعى میخائیل رئیس المالئكة، وسیكون ھناك صوت رئیس المالئكة عن�د مج�ي

رئ�یس المالئك�ة". نح�ن ال نع�رف ك�م ع�دد "ا حرفیً� "archangel"یعن�ي مص�طلح  ۱٤٤.الرب یسوع الثاني
 رؤساء المالئكة.

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

                                                           
 .٦:۱ أیوب ۱۳٤
 .۳:٦ كورنثوس ۱ ۱۳٥
 .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
 .٤۱٤: تیموثاوس ۱ ؛۹:۱ یھوذا ۱٤٤
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ف��ي جن��ة ع��دن بع��د ط��رد آدم  ولھی��ب س��یف متقل��ب لحراس��ة طری��ق ش��جرة الحی��اةك��روبیم الوض��ع هللا    
ال یمكن االقتراب منھا. وصف حزقی�ال الك�روبیم  عدن منطقةمن الواضح أن ھذا جعل من جنة  ۱٤٥.وحواء

وج�وه مختلف�ة وع�دة  وأربع�ةالذي رآه بأنھ مختلف تماًما عن أي ك�ائن آخ�ر نعرف�ھ. ك�ان لدی�ھ أربع�ة أجنح�ة 
 ۱٤٦.مثل النار ولمعان وسرعة البرق ووجھأیادي 

ض��عت ص��ور للك��روبیم عل��ى طرف��ي ت��ابوت العھ��د وكرس��ي وُ    
ن أالرحمة بینھما. ی�ذكر الكت�اب المق�دس عل�ى األق�ل ثم�اني م�رات 

میزه ذلك على أنھ إلھ إسرائیل الذي كان یُعبد  ۱٤۷.هللا بین الكروبیم
ف�ي الھیك��ل، وأظھ��ر أیًض�ا أن��ھ ال یمك��ن االقت�راب الی��ھ إال ب��الطرق 

 التي صرح بھا.

) لدیھ. إن الكروبیم مخلوق�ات تجع�ل الش�خص ال�ذي یراھ�ا ق�د (العبیدنرى قوة هللا وجاللتھ في نوع الخدام    
 ) �.(عبدیظن أنھ یرى هللا ویمیل إلى عبادتھ (السجود لھ)، لكن الكروب ھو فقط مجرد خادم 

یوحن�ا حش�دًا م�ن المالئك�ة ظھر أیًضا جاللت�ھ. رأى الرس�ول هللا تُ في حضرة حقیقة أن الكثیر من المالئكة    
 ۱٤۸."َعدَدُُھْم َربََواِت َربََواٍت َوأُلُوَف أُلُوفٍ  َكانَ “عنھا ا عبرً محول عرش هللا 

وم�ع ۱٤۹ ا تأخر بسبب الصراع عن�د حم�ل رس�الة للنب�ي دانی�القوة المالك محدودة، ألننا نقرأ أن واحدً    
مھمة یقومون بھا، مثلما ح�دث عن�دما قت�ل م�الك  یمكن أن یمنحھم هللا القوة التي یحتاجون إلیھا في أي، ذلك

  ۱٥۰جندي. ۰۰۰٫۱۸٥واحد 

أرس���لھم لخدم���ة أولئ���ك  هللا ق���د المالئك���ة عل���ى م���ا یب���دو ل���دیھم مس���ؤولیات. یخبرن���ا الكت���اب المق���دس أن   
یمكنن�ا أن نفت�رض أن العدی�د م�ن  ۱٥۲.تحیط المالئك�ة وتحم�ي الن�اس ال�ذین یخ�دمون هللا  ۱٥۱.المخلصین

یُ�دعى رئ�یس  ۱٥۳.ن االطف�ال لھ�م مالئك�ة س�مائیةإمعنا طوال الوق�ت. ق�ال ال�رب یس�وع  نالمالئكة موجودو
ال یقول الكتاب المقدس أبداً أننا نصلي إل�ى  ۱٥٤یدافع عن شعب إسرائیل. " الذيالمالئكة میخائیل "بالرئیس

التواصل معھم. إنھم لیسوا وسطاء بیننا وبین هللا. ھناك تحذیر حول  ا أننا سنحاولالمالئكة. إنھ ال یقول أبدً 
 ۱٥٥.األشخاص الذین یعبدون المالئكة

حاولن�ا االنخ�راط م�ع المالئك�ة بطریق�ة ال إذا في عالم الروح ال یفھمونھ�ا حقً�ا.  إذا ویشاركون في أشیاءٍ    
 ة هللا.یریدھا هللا، فإن األرواح الشریرة ستتجاوب معنا بدالً من مالئك

 

                                                           
 .۲٤:۳ تكوین ۱٤٥
 .۱٥:۱۰ ؛۱٤-٥:۱ حزقیال۱٤٦
 .۱٥:۱۹ ملوك ۱ ؛۳۷:۱٦ 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
 .۱۸:۱ كولوسي ۱٥٥
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 ما ھو أصل األرواح الشریرة؟ ؟

) هللا. حدث ھ�ذا قب�ل خل�ق اإلنس�ان، والكت�اب ى(علاألرواح الشریرة ھي مالئكة سقطت في التمرد ضد    
 المقدس ال یكشف الكثیر عنھ.

المق��دس "المالئك��ة  نح��ن نعل��م أن جمی��ع المالئك��ة ق��د ُخلق��ت ف��ي األص��ل جی��دة ومقدس��ة ویس��میھا الكت��اب   
 ۱٥٦.القدیسین"

یتحدث یھ�وذا ع�ن المالئك�ة الت�ي ترك�ت مركزھ�ا  ۱٥۷.لث المالئكةكان الشیطان ھو قائد التمرد، وتبعھ ثُ    
 إدانتھا بالفعل بدینونة هللا. ۱٥۹تملقد  ۱٥۸.األول

-۱۲: ۲۸ حزقی�ال، ۱۷-۱۲: ۱٤األنبیاء یشیران إلى س�قوط الش�یطان (إش�عیاء أسفارھناك مقطعان في    
بمزید مما یتكلم بھا ). یتحدث كل مقطع منھما عن شخص ملك أرضي یبدو أنھ یعلن عن أشیاء تتحدث ۱۹

 شعیاء وحزقیال سقوط الملك بسقوط الشیطان.إرضي. قد یقارن ملك أ

ا وأراد أن یس�تقل ع�ن هللا. ح�ذر الرس�ول ب�ولس م�ن أن اإلنس�ان یمك�ن أن یص�بح أصبح الشیطان متكب�رً    
الت�ي ج�رب بھ�ا الش��یطان آدم  تجرب�ةكان�ت تل�ك ھ�ي نف��س ال۱٦۰ف�ي نف��س دینون�ة ابل�یس ویس�قط امتكب�رً 

 وحواء عندما قال: "... تكونان كا�". إنھا تجربة لرفض سلطان هللا لتصبح إلھاً لنفسك.

 ما ھي بعض األشیاء التي نعرفھا عن الشیطان؟ ؟

ى الش��یطان "ح��اكم س��مَّ یُ  ۱٦۱.س��لطان الھ��واء"زال الش��یطان یق��ود التم��رد عل��ى هللا. یُطل��ق علی��ھ "رئ��یس  م��ا
إنھ یعلن بادعاء ملكیتھ لممالك الع�الم،  ۱٦۲هللا. ضد دٍ في تمرُّ ا ) ھذا العالم" ألن شعوب ھذا العالم غالبً (والي

یعتب�ر   ۱٦٤.نجی�لذھ�ان غی�ر الم�ؤمنین لم�نعھم م�ن قب�ول اإلأ يإنھ یعم� ۱٦۳.ن یختارهویعطیھا مؤقتًا لمَ 
ال یك�ون لھ�ا ت�أثیر  حت�ىبل�یس كلم�ة هللا م�ن أذھ�ان البش�ر إیخط�ف  ۱٦٥.ابلیس حقً�إفي سجن  ىسرأالخطاة 

  ۱٦٦.معلیھ

                                                           
 .۳۱:۲٥ ىمت ۱٥٦
 .٤:۱۲ رؤیا ۱٥۷
 .٦ یھوذا ۱٥۸
 .٤:۲ بطرس ۲ ؛۱۱:۱٦ یوحنا ۱٥۹
 .٦:۳ تیموثاوس ۱ ۱٦۰
 .۳۱:۱۲ یوحنا ۱٦۱
 .۲:۲ أفسس ۱٦۲
 .٦-٤:٤ لوقا ۱٦۳
 .٤:٤ كورنثوس ۲ ۱٦٤
 .۲٦:۲ تیموثاوس ۲ ۱٦٥
 .۱٥:٤ مرقس ۱٦٦



٦۰ 
 

كما دخل الش�یطان  ،۱٦۷خطة الكذب على الكنیسة والروح القدس وسفیرةبلیس في قلب حنانیا إلقد وضع    
والت�ي تس�میھا  الخاطئ�ة،ن�ھ یخت�رع العقائ�د (التع�الیم الكاذب�ة) الدینی�ة إ ۱٦۸.یھوذا برغبة خیان�ة ال�رب یس�وع

  ۱٦۹شیاطین" ویشجع الناس على تعلیمھا.كلمة هللا "تعالیم 

یك��ره الش��یطان هللا، وبالت��الي یك��ره اإلنس��ان، ال��ذي ھ��و مخل��وق عل��ى ص��ورة هللا وھ��و ك��ائن م��ن أعظ��م    
 المحببین الي هللا. یسعى ابلیس إلى جل�ب أكب�ر ع�دد ممك�ن م�ن الن�اس تح�ت نف�س الدینون�ة الت�ي تلقاھ�ا م�ن

 هللا.خالل التأثیر علیھم للتمرد ضد 

ھ�م أكث�ر الن�اس خ�داًعا  ،الذین یخ�دمون الش�یطان ع�ن وع�يأولئك    
وھ��م یخ��دمون س��یًدا  ی��نجح،ف��ي الع��الم، ألنھ��م ف��ي تم��رد ال یمك��ن أن 

یك��رھھم ویھ��تم فق��ط بت��دمیرھم. یق��دم وع��وداً لھ��م وھ��و یعل��م بأن��ھ ال 
 یستطیع الوفاء بھا.

یتب���ع آخ���رون الش���یطان دون وع���ي عن���دما یخت���ارون الع���یش ف���ي    
الس�بب ف�ي أن�ھ یخص�ص الكثی�ر م�ن الوق�ت والجھ�د الخطیة. ھذا ھو 

لإلغراء والخداع. إنھ یری�د 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. 

فس�اد م�ا خلق�ھ هللا. ل�م خداع ألن لیس لدیھ ما یقدمھ سوى إابلیس ھي 
لقد جعل هللا الف�رح والمتع�ة جمیعً�ا یجلب الشیطان أي أفراح أو متع. 

 یمكن للشیطان أن یقدمھما إال بأشكال مسیئة خارجة عن إرادة هللا. وال

یبدو أن بعض األرواح الشریرة تركز على مناطق جغرافیة أو مجموعات معینة من الناس. مثلما أُطلق    
على المالك میخائیل اسم الرئیس الذي یدافع عن شعب إسرائیل، كانت ھناك أرواح شریرة سمیت ب�أمراء 

 أصبحت بعض األرواح آلھة األمم. ۱۷۰.وماديبالد فارس 

تعم���ل األرواح   ۱۷۱.س���جود لنفس���ھیرغ���ب الش���یطان العب���ادة وال   
الشریرة من خالل األدیان الكاذبة. یخبرنا الكتاب المقدس أنھ عندما یعبد 

تس���تجیب الش���یاطین   ۱۷۲.یعب���دون الش���یاطینالن���اس األص���نام ف���إنھم 
لعب��ادة الن��اس ال��ذین ال یعرف��ون م��ا یعب��دون. مثلم��ا یص��بح عاب��د هللا أكث��ر 

ا د األرواح الش��ریرة أكث��ر ش��رً ا ب��ا� ویس��ر ف�ي القداس��ة، یص��بح عاب�ش�بھً 
ویُسر بالشر. ربما كان أسوأ أش�كال العب�ادة والت�ي ح�دثت عل�ى اإلط�الق 

 ۱۷۳.عندما ضحى الناس وقدموا أطفالھم للشیاطین

بلیس والشیاطین األخرى السیطرة الكاملة على عقول الناس وسلوكھم. وھذا ما یسمى "مس�كون إیحاول    
ربم�ا س�مح  عل�یھم.بالشیطان". أخضع بع�ض الن�اس أنفس�ھم ع�ن وع�ي وباختی�ار الم�تالك ابل�یس وتس�لطھ 

                                                           
 .۳:٥ الرسل أعمال ۱٦۷
 .۳:۲۲ لوقا ۱٦۸
 .۱:٤ تیموثاوس ۱ ۱٦۹
 .۲۰، ۱۳:۱۰ دانیال ۱۷۰
 .۹:٤ ىمت ۱۷۱
 .۲۱-۲۰:۱۰ كورنثوس ۱ ؛۱۷:۳۲ قضاة ۱۷۲
 .۳۷:۱۰٦ مزمور ۱۷۳

لقلب  امالكً یجعل الشیطان نفسھ "
الخاطئ. یمأل قلبھ  ني ولسانوعی

عیناه ویجعل  ،ةیبحب الخط
حتى ال یرى الذنب والھالك  اءعمی

 یعیق لسانھ عنالذي ینتظره. و
 ".الصالة

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

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFjLbxvNDKAhWDOSYKHRJfCDgQjRwIBw&url=http://dougbittinger.com/thoughts/a-religion-of-convenience/&bvm=bv.113034660,d.eWE&psig=AFQjCNH_cbtSipgJnVAnoKnLJ5CLl0Yj8w&ust=1454206834799865
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قدین آخرون بذلك دون إدراك ما كانوا یفعلونھ. لقد مر بعض األشخاص خطوة بخطوة إلى ھذه الحالة، معت
أنھم كانوا یكتسبون قوة الستخدامھا ألغراضھم الخاصة. یصبح الشخص الذي یمتلكھ ابلیس عبداً لألرواح 

یس�وع ھ�و  ال�رب  ۱۷٤.بلیس لتدمیر ذاتھ ویع�اني ع�ذابًا مروًع�ا ف�ي ال�ذھن والعواط�فإالشریرة ویدفعھ 
 ھذا الشخص من ھذه العبودیة.  على تحریر وحده القادر

�A —jv√ 

. نش�اط األرواح الش�ریرة )(تنك�ر إخف�اءما یتم  اإلنجیل على نطاق واسع، عادةً فیھا شر في البلدان التي نُ    
أي ش�يء خ�ارق  عل�ى تھكمونفي ھذه البلدان "المتحضرة" ھم األكثر علمانیة وھم ی بشرال ا إنساخرً أقول 

للطبیع��ة وینك��رون وج��ود األرواح. ف��ي مث��ل ھ��ذه البیئ��ة، ال تعم��ل 
ا أرعبوا الناس ال�ذین س�معوا األرواح الشریرة بشكل علني، ألنھم إذ

 تحررإلى هللا لل نیلجؤواإلنجیل، فإن الكثیر من ھؤالء الناس سوف 
 .والحمایة

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

یستطیعون اللجوء إلى المسیح من أجل تحریرھم، وبالتالي فإن قوى 
الشیاطین تخیفھم وتسود علیھم. ھؤالء یخ�دمون األرواح، ل�یس ع�ن 
طی��ب خ��اطر وبف��رح، ولك��ن بخ��وف. ی��أتي اإلنجی��ل كرس��الة رائع��ة 

 للتحریر والحریة.

ب الھجوم المستمر إلبلیس علینا. لقد حذرنا الكتاب المقدس م�ن أن نت�ذكر أن نحن في حرب روحیة بسب   
رن�ا الكت�اب المق�دس ب�أن نل�بس كم�ا أخب  ۱۷٥.یینالجس�د األع�داءض�د حربنا ھي في ع�الم ال�روح ول�یس 

یمكنن�ا أن نك�ون واثق�ین م�ن الغلب�ة، ألن الش�یطان ال  ۱۷٦.سالح هللا الكام�ل، حت�ى ن�تمكن م�ن حمای�ة أنفس�نا
 ۱۷۷.مقاومة قوة هللا الموجودة فینا، وعندما نقاوم الشیطان سیھرب منا یستطیع

 ھل الشیطان ضد هللا؟ ؟

إذا م�ا  ءا م�ا ل�دى البش�ر وھ�م ف�ي حال�ة الجس�د. وم�ع ذل�ك، ف�إن قوت�ھ ال ش�يالشیطان لھ قوة تف�وق كثی�رً    
ا � ف��ي الق��وة. یعتق��د قورن�ت بق��وة هللا. ال ینبغ��ي أن یفك��ر ابل��یس ف��ي أن یك��ون ض��د هللا أو أن یك��ون مس��اویً 

جداً ع�ن الحقیق�ة. ل�یس للش�یطان  وھذا بعیدبعض الفالسفة أن قوى الخیر والشر في العالم متساویة تقریبًا، 
أخط�اء. هللا ھ�و خ�الق األرواح وال یمك�ن ل�ألرواح ھزیم�ة  ویرتك�بیعل�م ك�ل أم�ر  والوجود في كل مكان 

شرار من یدھا ومعاقبتھا مع األجمیع األرواح الشریرة وتقی تم دینونةتخالقھا. عندما تنتھي حیاة االنسان، س
 البشر.

                                                           
 .٥-۲:٥ مرقس ۱۷٤
 .۱۲:٦ أفسس ۱۷٥
 .۱۳:٦ أفسس ۱۷٦
 .۷:٤ یعقوب ۱۷۷

 ظلَْلتَ إذا قھرك ال یمكن للشیطان "
 أبًدا ال یسمح هللا في المقاومة.

 للشیطان (بالرغم من جبروتھ)
الذي یستمر في  نسانبقھر اإل

 یستطیع إبلیس فلنمقاومتھ. 
 ".إجبار اإلرادة البشریة

المسیحي،  الالھوت –كالرك (آدم 
 )الصالحون والسیئون المالئكة
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ج��اء  ۱۷۸.وع�د هللا بھزیم��ة إبل�یس من��ذ فت�رة طویل��ة، كم�ا وع��د هللا بإرس�ال المخل��ص لس�حق رأس إبل��یس   
  ۱۷۹ولیمنحنا الغلبة على الخطیة. أعمال إبلیسالرب یسوع لنقض 

ھ�ي  والكبری�تبحیرة الن�ار  ۱۸۰.یكون لھ سلطان الموتلن یسمح الرب یسوع بموتھ وقیامتھ إلبلیس أن    
  ۱۸۱.األرواح الشریرة وكلإلبلیس  والنھائيالمصیر األبدي 

ھ�ذا یعن�ي أن�ھ ال یتع�ین علین�ا أن نع�یش ف�ي  ۱۸۲.ا على ما یمكن أن یفعلھ الشیطانبالفعل یضع هللا حدودً    
 بھ، وھو یعرف كیف نتعام�ل م�ع خوف مما قد یفعلھ الشیطان بنا. ال یمكن أن یحدث شيء ما لم یسمح هللا

  حداث المسموح بھا.األ
 

ندافع فقط ضد ھجمات إبلیس. أعطى الرب یسوع تالمیذه، ولیس فقط للرسل، السلطان إلخراج  نحن ال   
إبل�یس ك�ل م�ن  بینما نكرز باإلنجیل، یعطي هللا الق�وة للح�ق ویح�رر م�ن عبودی�ة  ۱۸۳لشریرة.األرواح ا

 .یستجیب لإلنجیل
 

 .یمكن اختیار عضو من الفصل لشرح المعلومات الموجودة في المربع أدناه   

fiA �B®I ¬B¿N«‹A ≈ø ÿ�BàA ™ÃƒªA Ah« :KƒVNºª DÒa`AÀi 

(التواصل)  رواح. یبدأون في دراسة المالئكة وقد یحاولون التفاعلیصبح بعض الناس مفتونین بعالم األ   
معھم. ال یخبرنا الكتاب المقدس مطلقاً بأن نصلي إلى المالئكة أو حتى نحاول إقام�ة عالق�ة معھ�م. یح�ذرنا 

ع��نھم أكث��ر مم��ا نس��توعبھ  نع��رف المزی��دنح��اول أن  والالكت��اب المق��دس م��ن أال نتعب��د لھ��م أو نس��جد لھ��م 
 ۱۸٤.بفھمنا

إنھا أكثر خطورة إذا أصبح الشخص مھتًما جًدا باألرواح الشریرة. یصبح بعض الناس مفت�ونین بق�وتھم    
 واألشیاء التي یقومون بھا. ھناك ألعاب تتفاعل مع األرواح.

 (نت�ورط) أب�ًدا م�ع ھناك طرق یستخدمھا الن�اس للحص�ول عل�ى معلوم�ات م�ن االرواح. نح�ن ال نتعام�ل   
 .إال لمقاومتھا بقوة هللا األرواح الشریرة

طور بعض البشر تفسیرات معقدة ومفصلة لعالم االرواح وكیف یُدار. الحقیقة ھي أن الكتاب المقدس لم    
 .یكشف لنا الكثیر. لقد كشف هللا عما نحتاج إلى معرفتھ

 .ا مرتین على األقلیجب أن یقرأ الفصل "قانون اإلیمان" معً    

 
                                                           

 .۱٥:۳ تكوین ۱۷۸
 .۸:۳ یوحنا ۱ ۱۷۹
 .۱۸:۱ رؤیا ؛۱٤:۲ عبرانین ۱۸۰
 .٤۱:۲٥ ىمت ۱۸۱
 .۲:٦ ؛۱:۱۲یعقوب ۱۸۲
 .۱۷: ۱۰لوقا  ۱۸۳
 .۱۸: ۲ يكولوس ۱۸٤
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الم�ؤمنین. المالئك�ة ھ�ي كائن�ات  وتحفظ� وتحمي  وتسجدن تعبد وهللا كل األرواح. المالئكة القدیسخلق    
خال�دة وأش�خاص یمكنھ�ا ال��تكلم والعب�ادة والتفكی�ر. لق��د اتخ�ذوا خی�ارات أخالقی��ة. س�قط الش�یطان والمالئك��ة 

 .دانھ بدینونة أبدیةأهللا قوة الشیطان وقد  حددَّ األخرون في الخطیة وھم أعداء هللا واإلنسان. 

یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدن�اه. قب�ل جلس�ة الص�ف التالی�ة، یج�ب علی�ھ ق�راءة    
 .المقطع وكتابة فقرة حول ما تقولھ حول موضوع ھذا الدرس

“ÕjÕjZNªA ¬B»¿ºª ©�B¥ø  

: ۸لوقا  ؛۱٥-۱۳: ۱۱ كورنثوس ۲، ٤٥-٤۳: ۱۲ ىمت ؛۱۱-۷: ۱۲الرسل أعمال  ؛۹-۸: ٥بطرس  ۱(   
۲۷-۳٥.( 

على ك�ل طال�ب ت�دریس درس أو  الدورة یجبیجب تذكیر الطالب أنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقدیم تقریر إلى قائد الفصل في 

 .كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

—’Aj¥ºª PBYA�≥A 
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 أسئلة للدراسة

 متى ُخلقت المالئكة؟ .۱
 كم من الوقت تعیش المالئكة؟  .۲
 أجسام بدنیة؟ المالئكة لیس لھا عادةً كیف نعرف أن  .۳
 ما ھي األسباب التي نعلم منھا أن المالئكة شخصیات؟ .٤
 ما ھي الكلمات المختلفة في الكتاب المقدس التي تشیر إلى المالئكة؟ .٥
 ما ھو الشيء الذي تفعلھ المالئكة للمؤمنین؟ .٦
 ما ھو أصل األرواح الشریرة؟ .۷
 األوثان؟ا عابد ماذا یعبد حقً  .۸
 صیر النھائي للشیطان واألرواح الشریرة األخرى؟ما ھو الم .۹
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 :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

م�ن بع�ض ال�دیانات األخ�رى ع�ن  یعلنھ أشخاص أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یتعلم الطالب ما   
 .المسیح
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إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل بعد     
 .إلى المقطع الموجود أدناه

 یسوع؟ الرب . ماذا یخبرنا ھذا المقطع عنامعً  ۱٤-۱۱: ٥رؤیا یوحنا الالھوتي نقرأ    

للبح�ث  ااس�أل طالبً� اطرح السؤال وناقش اإلجاب�ة. عن�دما ت�رى ؟ا. عندما ترىالمواد معً  ادرسوااآلن    
 .عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة

یض�ع كذب�ة ویخ�دعون الكثی�رین.  نبی�اءأوُمس�حاء كذب�ة یتنبأ الكتاب المقدس أنھ في األیام األخیرة، س�یأتي    
ن م�ن قاب�ل اثن�یْ . ق�د تُ خالص�ھم یس�تطیعونأو ال�وھمیین ال�ذین ال الكذب�ة  حاءإیمانھم ف�ي المس� بشركثیر من ال
  .المورمون وشھود یھوهكذبة تتعرف علیھما عن طریق جماعة ال حاءھؤالء المس

   ™ÃnÕ —fŒ¥ß ü∆ÃøiÃùA 

 رالوس�یفلروح ف�ي ال� (أخ) ال�ذي ھ�و ش�قیق خ�رل�ك یس�وع آ المورم�ون، سیُحض�رواحد م�ن قرع بابك  إذا   
 "أبین�ا الس�ماوي"جل�بھم (أحض�رھم) . یسوع ھذا ھ�و واح�د م�ن بالی�ین األطف�ال ال�روحیین ال�ذین (الشیطان)

ع�دة زوج�ات،  یس�وع وھ�و ف�ي االرض لمورمون، كان لديبحسب تعلیم ا .و"أمنا السماویة" إلى ھذا الكون
 .وفاتھ وقیامتھ، ذھب إلى أمریكا لیعظ الھنود وبعد إحداھن مریم المجدلیة

Õ™Ãn —fŒ¥ß ü  Ã»Õ eÃ»q 

عل�ى  م�اتو اصار إنس�انً رئیس المالئكة، أول كائن مخلوق،  یخائیلسیخبرك شھود یھوه بأن یسوع ھو م   
تحل�ل  رئ�یس المالئك�ة م�رة أخ�رى، بینم�ایخائی�ل ص�بح م، ث�م أكمخل�وق روح لقد نش�أ من الصلیب. بدًال  وتدٍ 

 .غازات إلىجسده  (تحول)

 LjªAœ¥Œ¥áA ™ÃnÕ 

ف�ي  ال�ذي یس�وع ال�رب ع�ن ل�دیھم یس�وع مختل�ف أص�حاب الثقاف�ات الس�ابقةمتأكد من أنك ت�درك أن  نينإ   
ال یس��تطیع كثی��ر م��ن  یس��وع؟الوص��ف الكت��ابي الحقیق��ي لل��رب  ش��رحالكت��اب المق��دس، لك��ن ھ��ل یمكن��ك 

 وصف ذلك. ییناالمریك

 لك�ن فق�ط �، ن�ھ اب�نأی�دعون ال�رب یس�وع  یینم�ریكم�ن األ ٪۸۰ن أأظھر استبیان حدیث إنھ بالرغم من    
م�ن . ھذا یدل عل�ى أن مالی�ین أنھ بال خطیة ونن یؤمنمَ فقط  ٪٤۰وكذلك  أنھ ھو هللا نن یؤمنومنھم مَ  ٤۰٪

ا من معتقداتك عن من المھم لك أن تكون متأكدً  .أن یخلص الناس لدیھم مفھوم عقلي لمسیح كاذب ال یستطیع
 .تتمكن من تقدیمھ لآلخرین وحتى خدعیسوع حتى ال تُ 

 علمھ األدیان األخرى ع�ن یس�وع، راج�ع القس�م ف�ي نھای�ة ال�درس المعن�ونلمزید من المعلومات حول ما تُ    
 ."ماذا تقول األدیان األخرىب"
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 ؟اعن المسیالكتابیة ما ھي بعض التنبؤات  ؟  

. أم�ور كثی�رة ع�ن المس�یا ت�م التنب�ؤ بھ�اس�رائیل. إل رالمنتظ� اتقدم األناجیل األربع�ة یس�وع باعتب�اره المس�ی   
 والعبودی��ةلمذل��ة ص ش��عبھ م��ن اوبالت��الي س��یكون م��ؤھالً لیك��ون ملًك��ا. س��یخلّ  المل��ك داود م��ن نس��لس��یكون 

 ".تعني كلمة المسیح "الممسوحوسیمسحھ هللا بمسحھ خاصة لیتمم وینجز اإلرسالیة. 

ت�ب العھ�د الجدی�د. المس�یا ف�ي العھ�د الق�دیم بوض�وح حت�ى كُ عن لم یتم شرح بعض التفاصیل األكثر أھمیة    
 مملك�ة بل كانت لم تكن مملكتھ قائمة على األرض، ۱۸٥ایاھم.شعبھ من خطأن یخلص كانت أولویتھ ھي 

 ۱۸۷.نھایة المطافا في تغطي األرض كلھس ھارغم أن ،۱۸٦ روحیة وسماویة

 والمنش�قة منھ�ا كلم�ة Christos ھ�و كریس�توس ةالیونانی وازي لھا فيالم ىالمعن كلمة عبریة.مسیا كلمة    
Christ ایسوع ھو المسی" تجعل عبارة "یسوع المسیح ماستخدا. المسیح يأ. 

 fŒnªA LjªA Ã« ™ÃnÕ 

ن یسوع ھو القوة العلیا. عندما قالوا "یسوع ھو ال�رب"، أقول تاستخدمت الكنیسة األولى مصطلح الرب ل   
وإلھ الكون. أصبح ھذا بیانًا أساس�یًا ع�ن اإلیم�ان ال�ذي یمی�ز المس�یحیین، الخالق نھ رب الكل، أكانوا یقولون 

 .یسوع الذي سار على األرض كان أیًضا اإللھ الواحد على الجمیع إلنسانألنھم فقط آمنوا بأن ا
أیًض�ا هللا. ك�ل الكلم�ات  وھ�و ان یسوع ھو المس�یأ علندلي ببیان عظیم، ألنھ ییالمسیح"  "الرب یسوعتعبیر 

في العالم  من جمیع یعترففیھ وقت  سیأتي ھ. تخبرنا ھذه اآلیات أن۱۱-۱۰: ۲     الثالث موجودة في فیلبي
 .أن یسوع المسیح ھو رب

 “uBa ¬BÕC “Q›Q 

یس��وع إل��ى ث��الث فئ��ات، یمك��ن تقس��یم معتق��داتنا األساس��یة ع��ن    
 .مرتبطة بثالثة أیام خاصة نحتفل بھا

fnVNªA KJnI e›ŒùA fŒ®I Ω∞Nç 

  حبلت ب�ھ م�ن  أم عذراءمن یسوع الرب یحتفل عید المیالد بمولد    
ً الرب رغم أن  ۱۸۸.الروح القدس ألنھ ُولد م�ن  یسوع كان إنسانا

 .)الذي دخلھالكون (العالم امرأة، فقد كان أیًضا هللا نفسھ، خالق 
، كان��ت طف��الً یس��وع  ال��رب : بینم��ا ك��انحقیق��ي ھ��ذا م��ذھل لك��ن   

 .لقھااخ مریم تحمل العذراء والدتھ
                                                           

 .۷٥-۷٤:۱ لوقا ؛۲۱:۱ متى ۱۸٥
 .۳٦:۱۸ یوحنا ۱۸٦
 .٦:۲۰ رؤیا ،۱٦-۱۱:۱۹ رؤیا ؛۲۱-۱۰:۲ فیلبي ۱۸۷
 .۳٥-۳٤:۱ لوقا ۱۸۸
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 ۱۹۰.یسوع ھو اب�ن هللا بطریق�ة فری�دةالرب ، لكن ۱۸۹كلمؤمن والمالا للتعبیر عن یستخدم مصطلح ابن هللا  
 ۱۹۱.اآلبك هللا تماًماوھو ابن  الكاملةإنھ الكائن الوحید الذي یشارك تماًما طبیعة اآلب. إنھ صورة اآلب 

یسوع. وھذا ما یسمى التجسد، وھو ما یعني أن هللا  الرب اإلنسان في شخص ةاجتمعت طبیعة هللا وطبیع   
ألن�ھ  خلص�نایس�وع ھ�و الش�خص الوحی�د ال�ذي یمك�ن أن یك�ون موأص�بح إنس�اناً. ال�رب  أخذ الجس�د البش�ري

 .حد سواءلھ على اإلواإلنسان الوحید في الكون 

_Õ™Ãm ∆Bn√‚A 

، ام�رأةفي رح�م ُحبل بھ لیس من الصعب التعرف على یسوع في العھد الجدید باعتباره إنسانًا حقیقیًا. لقد    
 حتى أنھالبشر، باستثناء الخطیة.  كل ما یفعلھ وفعل تقریبًا وُجرب ونامتعب قد ل  ۱۹۲ إنسانككبر وتعلم 

 ۱۹۳ .واحدًا منا بكونھحقًا بالجنس البشري ط مات. لقد ارتب

 ؟اإنسانً مھم أن یكون یسوع من اللماذا  ؟  

 .ویموت كذبیحة تألم) یمكنھ أن ی۱(إنسان یسوع ألن    
 عن�دما أخط�أ یعً�اآدم األول البش�ریة جم یمث�ل. ش�ریرةحیاتن�ا التحل حی�اة ب�ره مح�ل  )۲(إنسان یسوع ألن    
 .كل متطلب�ات هللا تممیسوع حیاة خالیة من الخطایا وجمیع البشر. عاش ل الموت ذلك عن هللا. جلب نفصلوا

 .۱۹٤آدم األخیر في الكتاب المقدسب الرب یسوع ویسمى یقبلون إلیھ وھو یعطي الحیاة األبدیة لجمیع الذین
ن�ھ لكإن�ھ ال یتواص�ل معن�ا فق�ط، ، . كوسیط لناأمام هللاا یمثلنا یكون كاھنً یستطیع أن ) ۳(إنسان یسوع ألن    
 كواحد منا. أمام هللا یمثلنا ا حقً 

 ی�وفر یق�دم)( ككاھن یسوع دور ۱۹٥.المصالحة بیننا وبین هللاب یقومل اإنسانً لقد كان ضروریًا أن یكون    
 ۱۹۷.لمن اإلنجی اأساسیً  ایسوع جزءً  ةتعتبر إنسانی ۱۹٦.الخالص األبدي

"ال�دلیل الكت�ابي إلنس�انیة یس�وع" ب�القرب نظر مربع ا ا،إنسانً  على أن یسوع كانالكتابیة لمزید من األدلة    
 .من نھایة ھذا الدرس

 �A Ã« ™ÃnÕ 
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یس�وع ھ�ذا ال�رب ح�دود). لق�د أعل�ن  ب�المح�دود ( غی�رالمجرد إنسان، لكنھ إل�ھ الك�ون  لیس یسوع اإلنجیل   

  ۱۹۸.واحد" واآلب: "أنا ئالً . قااإلعالن بنفسھ

                                                           
 .٦:۱ أیوب ؛۱۲:۱ یوحنا ۱۸۹
 .۱٦:۳ یوحنا ۱۹۰
 .۳-۲:۱ عبرانین ۱۹۱
 .٥۲:۲ لوقا ۱۹۲
 .۱٤:۱ یوحنا ۱۹۳
 .۱۹-۱۷: ٥؛ رومیة ٤۹-٤٥ ،۲۲: ۱٥ كورنثوس ۱۹٤۱
 .۱۷:۲ عبرانین ۱۹٥
 .۷-٥:۱۰ عبرانین ۱۹٦
 .٥:۱ یوحنا ۱ ۱۹۷
 .۳۰:۱۰ یوحنا ۱۹۸
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ھ�ذه  یس�وعق�ال لھ�م ن�ھ مس�اٍو �. ھ�ل إنھ یقول أا ألنھم فھمو عندما قال ھذا بالحجارةرجمھ في  بدأ الیھود   
  علمعنھ.  یسوع تفسیرھمالرب ، لقد قبل كال لم یقل ذلك. أنا لست حقًا هللا!"؟ يفھم تمألقد أس كال ..." العبارة

 .ا � اآلبكان مساویً  یسوع أنھ

 ۱٤:۳الخروج أھیھ الموجود في سفر أنھ  عنيكان ی ۱۹۹"كائنأنا  یسوع "قبل أن یكون إبراھیم عندما قال   
 ۲۰۱.بسبب ھذا االدعاء أیًضا رجمھ بالحجارةحاول الیھود  ۲۰۰.إلھ الكون القائم بذاتھ

    LjªA ¬B≥æB¿ßDI ™ÃnÕ æB®ØCÀ ~ifiA ”ºß “Œ�G 

 الخطای���اغف��ر و  ۲۰۲ة. الحی���اة األبدی��وھ��ب إلھی��ة بینم��ا ك���ان عل��ى األرض. بأفع���ال یس��وع  ال��رب ق��ام
 .هللالتي ال یمكن أن یفعلھا إال تلك ھي االمور  ۲۰۳.والذنوب

إلثبات أن لدیھ "قوة عل�ى األرض الرب ھذا الرجل  ىلمشلول. شفاالرجل  یسوع خطایاالرب عندما غفر    
كم�ا یق�وم  م بمعج�زة الش�فاءیسوع لم یقُ  الرب أنوضح وأ رعلى اآلخ(العملین) أحد  دلل  .۲۰٤لیغفر الذنوب"

 لغف��رانعل��ى ح��د س��واء ل اإللھ��ي والس��لطانالق��وة یس��وع امتل��ك ال��رب نب��ي ممس��وح م��ن هللا. أي ببس��اطة  بھ��ا
 .والشفاء

القیام��ة  ھ��و بع��د أن ق��ال: "أن��ا م��واتا م��ن األأیًض�� لع��ازرال��رب ق��ام أ   
 . ل�یس غی�ر هللاإلھيیصحبھ إعالن ا آخر إلھیً ا حدثً كان ھذا  ۲۰٥.والحیاة"
الت�ي یمكنھ�ا ھ�ي بحق أنھ "القیام�ة" ألن ق�وة هللا فق�ط  علنأن ی ھفقط یمكن

أن�ھ "م�انح الحی�اة" أعلن الرب یس�وع أي شخص من بین األموات. إقامة 
. عنھ�ا وأعل�نالقیامة التي س�بق  ثم أعطى لعازر الحیاة، مما یدل على أنھ

یسوع نفس�ھ بوض�وح ع�ن األنبی�اء اآلخ�رین  الرب میزقد  في ھذا الحدث
م من ب�ین األم�وات بق�وة هللا. ل�م ی�زعم أي م�نھأفراد  والرسل الذین أقاموا

 ببس��اطة أدوات واالمعج��زات. لق��د ك��انعم��ل عل��ى ذات��ھ ف��ي  وةأن لدی��ھ الق��
 ق��یمم��ا یكالم��وتى ق��یم یس��وع یإن  ۲۱: ٥یوحن��ا ق��ال هللا.  ف��ي ی��د وس��ائل)(

 .اآلب الموتى

نعم��ة  ل��وًءامم اآلبم��ن  كم��ا لوحی��دٍ  "المج��د ۲۰٦مج��ده" أظھ��ر" یس��وع معجزات��ھ ال��رب عن��دما أج��رى   
 لوھیتھ.أقوة ابن هللا المجید وإظھار لكانت ھذه المعجزات بمثابة  ۲۰۷."اوحقً 

 

                                                           
 .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
 .۱۱:۲ یوحنا ۲۰٦
 .۱٤:۱ یوحنا ۲۰۷

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 
 ."شيءبھ كل 

 )ةنیقی قانون( 
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 µªBàA Ã« ™ÃnÕ(•ØBáA) �N®ùAÀ 

ل��ھ خل��ق. ب��ولس وك��ل ش�يء ولین یوحن�ا ولرس��بحس��ب أق�وال امعً��ا  األش�یاءك��ل  حم��لیس�وع وال��رب خل�ق    
۲۰۸ .ال یمكن بكل تأكید أن یقال مثل ھذا الكالم عن أي أحد غیر هللا 

 ∆C ≤j®√ ∆C ¡»ùA ≈ø LjªA�A Ã« ™ÃnÕ. 

 ماذا من المھم بالنسبة لنا أن نعرف أن یسوع ھو هللا؟ل ؟

یس�وع ھ�و ال�رب بما یكف�ي لمغف�رة خطای�ا الع�الم.  أزلیةقیمة  الھ ةالمقدّسفذبیحتھ ) ۱( یسوع ھو هللالرب    
یجب أن نعبده كم�ا ف) ۳( یسوع ھو هللالرب ھو الطریق والحق والحیاة. خالصنا فلدیھ القدرة على ف) ۲هللا (

 .نعبد اآلب

 قال ما یطلبھ منا الرب یسوع بالقیام بھ.، وھذا هللافلن نكرمھ على أنھ كا� یسوع  الرب إذا فشلنا في رؤیة   
ن لم نك�رم هللا ك�األب إلن نخلص  ۲۰۹."تماًما مثلما یكرمون اآلب االبن،"یجب أن یكرم الجمیع  الرب یسوع

 واالبن. 

یس�وع الفری�د م�ن نوع�ھ.  الرب ولكن على شخص عمالھیسوع وأالرب المسیحیة فقط على تعالیم  ىبنتُ ال    
 لھ المتجسد المنقذ الوحید.ولیس سواه اإل إنھ المخلص نفسھ ،رسالة الخالصلإنھ لیس فقط معلم 

 ی��ةبربو عل��ى نظ��ر مرب��ع "دلی��ل الكت�اب المق��دساهللا،  یس��وع ھ�و ال��رب لمزی�د م��ن األدل��ة الكتابی�ة عل��ى أن  
 .یسوع" بالقرب من نھایة ھذا الدرس

 fYAÀ wbq ™ÃnÕ 

لدیھ ك�ل طبیع�ة هللا وك�ل طبیع�ة  كان یسوعالرب على الرغم من أن    
 فھو لیس شخصین مجتمعین. اإلنسان،

ل�ھ اإلوئ�ام ت�ام. یس�وع ھ�و  وف�ين تشكالن شخًصا واحدًا طبیعتیْ الإن    
فھ�م یج�ب أن یُ  م�ن أفع�ال، یس�وعما قام ب�ھ ال�رب وكل المتجسد  الوحید

 .وألوھیتھ الكاملة على ضوء إنسانیتھ

یس�وع ال یمك�ن فص�لھما ع�ن ال�رب مت الكنیسة دائًما أن طبیعت�ي علَّ    
بعض��ھما ال��بعض وم��ع ذل��ك فھ��ي غی��ر مختلط��ة بطریق��ة تجع��ل أي م��ن 

  ۲۱۰.تفقد خصائصھا تینالطبیع
 ةإلھی�كلم�ة هللا . )الكت�اب المق�دسكلم�ة هللا (یس�وع وطبیع�ة ال�رب قد یكون من المفید المقارنة ب�ین طبیع�ة    

، فإن�ھ یحت�وي عل�ى خص�ائص أي كت�اب )إنس�اني( بش�رى كتابكونھ یسوع. كالرب  بالكامل ةتماًما وإنسانی
ر الخص�ائص اإللھی�ة الت�ي ال یمك�ن ألي كت�اب إلھي، فإنھ یُظھِ وكونھ  .اءخطأبشري آخر باستثناء أنھ بدون 

 یسوع الصفات اإلنسانیة واإللھیة. الرب ر. بنفس الطریقة، یُظھِ ظھرھاآخر أن ی
                                                           

 .۱۷:۱ كولوسي ؛۳:۱ یوحنا ۲۰۸
 .۲۳:٥ یوحنا ۲۰۹ 
 .ینفصالن وال تتجزأ وال تتغیران ال یسوع الرب طبیعتي أن) ٤٥۱. د. أ( الخلقیدونیة العقیدة تقول ۲۱۰ 

ھیھ أ اآلب تعبیریستخدم ما ك"
یدل نھ أل المسیح؛ الرب كذلك

ال  الذيعلى الوجود المستمر 
 ".زمنیتأثر بال

 )ون كریسوستومچ(



۷۱ 
 

 حقیق�ة أنھك�ذا كت�اب إنس�اني.  أي الكت�اب المق�دس یُظھ�ر الخص�ائص اإللھی�ة ال تجعل�ھ أق�ل م�نحقیقة أن    
ف�ي جعل�ھ أق�ل تإنس�انیتھ ال ب. وحقیق�ة أن یس�وع یعم�ل تھإنس�انی ف�ي جعل�ھ أق�لتال  بالھوت�ھ یسوع یعمل الرب

 .لوھیتھأ

 ªA ü “®÷BrªA ’BÒafiA¡Œº®N 

) إنك�ار أن ۱الت�ي یرتكبھ�ا الن�اس عن�دما یتح�دثون ع�ن المس�یح ھ�ي: ( تعل�یماألخطاء األكثر ش�یوًعا ف�ي ال   
 الو كان ذلك أمرً  یسوع كماة الرب أو إنسانی ألوھیة) التقلیل من ۳( إنسان) إنكار أن یسوع ۲یسوع ھو هللا (

 .شخص المسیح انیة) إنكار وحد٤م (ھاغیر 
التجسد ضروریًا لخالصنا، لذلك إذا أنكر ش�خص أي من ھذه األخطاء ھو في الحقیقة إنكار للتجسد. كان    

 .ما التجسد فسوف ینتھي بإنجیل كاذب وسبل زائفة للخالص
 .عضو من الفصل لشرح المعلومات الموجودة في المربع أدناه یمكن اختیار    

Bø MªÃ¥… ‘jafiA ∆BÕefiA 

ع�اش عل�ى اإلط�الق، لكن�ھ ال ش�خص . إنھم یعتقدون أنھ كان أعظم اإنسانً  یقول شھود یھوه إن یسوع كان   
الخ�الص عبارة ع�ن خالصنا. إنجیلھم لأن موتھ ھو ذبیحة كافیة  ؤمنون. ولھذا السبب ال یإنسان یزال مجرد

 .ةمختلف ةنادی صحابأ ، لكنھمؤمنونیزعمون أنھم م فھم من خالل األعمال.

لیول�د عل�ى  ھ هللارس�لأ. فارهللا كأخی�ھ لوس�ییؤمن المورمون أن یسوع كان ف�ي األص�ل روًح�ا مخلوق�ة م�ن    
 .ال یؤمن المورمون أن یسوع ھو هللا .نساناإل األرض كیسوع

لب صُ  ثالوث. ال یؤمنون أنھ ھناك یوجد والوال یؤمنون أنھ هللا  ،أرسلھ هللا یؤمن المسلمون أن یسوع نبيٌ    
 .قام من األموات أو

معجزات. إنھ لیس مھًم�ا ل�دینھم. إنھ�م ال یؤمن�ون صانع  مقدسٌ أنساٌن یعتقد الھندوس والبوذیون أن یسوع    
 .هللا الظاھر في الجسد ال یؤمنون أن یسوع ھو والرب لذلكبا� الخالق 

 Ω∞NçIA KJnI “¿Œ§®ªA “®¿ÜB —iB∞∏ª 

الصلیب في ھذا الی�وم الرھی�ب  على لب فیھ یسوع. أخذ یسوع خطایاناالجمعة العظیمة ھي الیوم الذي صُ    
 لنا خطایانا. غفرتُ . مات كذبیحة من أجل خطایانا حتى عجیبوال

 “ZŒIhªA “Œ¿NY 

ً من أجل أن یغفر هللا لنا وأن یظل عادًال تقدیم ذبیحة بد من  كان ال    . ت�م تعل�یم ھ�ذا المب�دأ ف�ي العھ�د وقدوس�ا
 ۲۱۱.التي طلبھا هللا ذبائحالقدیم بال

                                                           
 .۲۲:۹ عبرانین ۲۱۱



۷۲ 
 

 ولیس�ت رھیب�ة خطی�رة غی�ر أنھ لیس عادًال وأن الخطیة علىذلك  بال أساس، فسیشیر ایاإذا غفر هللا الخط   
ت . لق�د ق�دمرھیب�ةب ویق�ول إن الخطی�ة لیس�ت یالص�لفي جدًا. لكن ال أحد یستطیع أن ینظر إلى موت یسوع 

  .اً لغفران خطایاناأساس الصلیب علىذبیحتھ 

  LjªA  fYÀ Ã« ™ÃnÕªA “ZŒIhªA“ŒØB∏ 

 من أجل الخطایا؟ذبیحة یسوع ھو الوحید الذي یمكن أن یكون یعتبر الرب لماذا  ؟

"لق��د أخطأن��ا ض��د هللا  ۲۱۲ق. أكب��ر م��ن أي ش��يء مخل��وذبیح��ة الخطی��ة تتطل��ب  رھب��ةإن عدال��ة هللا و   
 .ا أبدیًاذنبً ألنفسنا  سرمدي وجلبناال

ف�ي ھ�و هللا  ألن�ھ . ك�ان م�ؤھًال الذبیح�ةیس�وع وح�ده ھ�و ال�ذي یمك�ن أن یك�ون  الرب ھذا ھو السبب في أن   
م�ن  ت�ھمكن . إنس�انیتھعظیم�ة ل�نفس الس�ببقیم�ة  ذبیحتھل توكان ألوھیتھإنسان. كان بال خطیة بسبب صورة 

 خذ مكاننا في الصلیب.أعنا و ھ نیابةً لنا وموتیمثت

  ªA …MÃø ΩRô ™ÃnÕ ¬e–iB∞∏ 

وضح لت اھءوقدموا دما الحیوانات الكھنةذبح . لقد الذبائح عن طریق تقدیم موضوع الكفارةهللا الناس  لمع    
 ۲۱۳.امغفرة للخطای  تحصلدم ال سفك نھ بدونإالعبرانیین رسالة قول ت. اموتھوتعلن 

ال�ذبح  "س�فك ال�دماء" یعن�ي ۲۱٤.ال�دم بطریق�ة خاص�ة ألن�ھ یمث�ل حی�اة المخل�وقأن یتعاملوا م�ع أمرھم هللا    
 قد ذُبح. أن الحیوانیعني ھیكل استخدام الدم في ال ۲۱٥.(القتل)

 ق�دم ۲۱٦.وق�اتك�ل العص�ور واألالتي أتاحت الخ�الص للجمی�ع ف�ي الذبیحة النھائیة  المسیحموت كان    
یس�وع الخ�الص ألن�ھ م�ات كذبیح�ة ال�رب یق�دم لن�ا دم  ۲۱۷. الكف�اريث�ل موت�ھ لیمسماء في ال دمھ المسیح

 .حتى نخلص
ف�ي  خش�بةش�خص عل�ى  ك�ان تعلی�قخ�رى؟ األط�رق أي الم�ن  یسوع على الص�لیب ب�دًال  الرب لماذا مات   

هللا عل�ى  تن�ا م�نیس�وع أخ�ذ لعن ال�رب یخبرن�ا الرس�ول ب�ولس أن ۲۱۸.العھد القدیم عالمة عل�ى لعن�ة هللا زمن
 .خشبة ىبانھ ُعلّق عل نفسھ

 LjªA �Bu BÁ®ø ∆Bn√‚AÀ �A ™ÃnÕ 

ل ك�ال الط�رفین ف�ي ی�مثتیس�وع  ال�رب طرفین منفصلین هللا واإلنسان. كان على یصالحیسوع ل الرب جاء   
 لقد جمع ا.نسانً إمام هللا لكونھ أنسان بینما كان یمثل اإل ،الھً إكان یمثل هللا لإلنسان لكونھ نفس الوقت كوسیط. 

 .یسوع بین اإلنسان وهللا. لقد فعل ما كان على كل جانب فعلھ لتحقیق المصالحة الرب
                                                           

 .٤:۱۰ عبرانین ۲۱۲
 .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
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“øBŒ¥ªA KJnI “øBŒ¥ªA fŒ®I Ω∞Nç 

، لك�ن الكثی�ر م�ن الن�اس ال ی�دركون معن�ى األش�یاء قیام�ةالعدید من الطرق التقلیدیة لالحتفال بعید الھناك    
ی�وم المس�یح م�ن القب�ر ف�ي ص�باح  ق�ام یس�وع. ال�رب قیام�ةھ�ام ف�ي التي یقومون بھا، وقد ال یعرفون ما ھ�و 

مت الرب على الخطیة والموت والشیطان. لم ی سلطانلب. أظھر أنھ لدیھ في الیوم الثالث. بعد أن صُ القیامة 
 !اوظافرً  ألنھ كان منتصًرا منتصرینأیًضا بالحیاة. یمكننا أن نكون بل قھر الموت فحسب 

¬B≥ LjªA “◊Œ»I ™ÃnÕ ÕfnU “ 

" عل�ى ال�رغم م�ن أن الیھ�ود أقیم�ھوفي ثالث�ة أی�ام  ھیكلھذا ال انقضوا" یسوع للیھود ذات مرة: الرب قال   
یسوع كان یشیر الرب ، فإن إنجیل یوحنا یشرح أن لھم الذي بناه ھیرودس ھیكلأنھ كان یشیر إلى الاعتقدوا 

 یسوع كان فارًغا بعد ثالثة أیام من دفنھ الرب تسجل جمیع األناجیل حقیقة أن قبر ۲۱۹.جسدهھیكل فعلیًا إلى 
كما  وعظاملحم ن الروح لیس لھ فإ واوانظر جسوني: "یسوع نفسھ للتالمیذ بعد قیامتھ قائًال الرب  . أظھرفیھ

 .قام جسدیًا من بین األمواتقد أنھ یبرھن الرب لھم بكان  ۲۲۰".ترون لي

 یسوع من بین األموات؟عدم قیامة الرب  ما الفرق الذي سیحدثھ ؟

  ۲۲۱. الجسد انتصاره التام على الخطیة والموتبیسوع  الرب أظھرت قیامة   

الناس ال�ذین  ثبت أیًضا اإلنجیل.أھكذا و ۲۲۲.بكل ما قالھ عن نفسھ أنھ ھوالجسد بیسوع الرب ثبتت قیامة أ   
    ۲۲۳.من بین األموات ینكرون أیًضا اإلنجیل ة الربامیینكرون ق

 قیمیس�وع بأن�ھ س�ی ال�رب وع�دق�د  قام أیًض�ا م�ن ب�ین األم�وات.أنن�ا س�نُ تمنحن�ا یقینی�ة یسوع  الرب إن قیامة   
یس�وع  ال�رب أجس�اد مث�ل جس�دبم اس�نق ۲۲٤.م�ن الم�وت نفس�ھ ال�رب ذلك ما لم یق�م یصدق الناس ولن الموتى

 ۲۲٥مجدالمُ 

  æAlÕ ‹ LjªA Á√Bn√G ™ÃnÕB 

. لق�د أض�اف هللا الطبیع�ة البش�ریة اا وإلًھ�یسوع دائًم�ا إنس�انً  الرب ر لنا القیامة أن التجسد دائم. سیكونظھِ تُ    
شفع یت انسانً إا وإلھً  یسوعالرب نفسھ. ال یزال لحب العالقة ل خالئقھیسترد لكي  األبد، إلى لھیةاإلإلى طبیعتھ 

 ۲۲۷.فنا للسماءاالختط، وسیعود یوًما ما ۲۲٦اآلب عنداآلن لنا 

 

                                                           
 .۲۱-۱۹:۲ یوحنا ۲۱۹
 .۳۹:۲٤ لوقا  ۲۲۰
 .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
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في السماء، لكنھ  ًھالإفقط  ولیسا یً تاریخا لیس فقط شخصً فھو في عالقة یومیة مع المسیح.  حیان نیكمؤمن   
 ۲۲۸.كل االیام والي انقضاء الدھركون مع تالمیذه سی ھمعنا. لقد وعدنا بأنموجود وحاضر طول الوقت 

یرش��د الكنیس��ة  ۲۲۹.الكنیس��ة جس��ده دعىالكنیس��ة وتُ�� أسإن��ھ موج��ود بطریق��ة خاص��ة ف��ي الكنیس��ة. إن��ھ ر   
  ۲۳۰عولھا.ویحفظھا معًا وی

الح�ق باإلیم�ان  اھ�ذ للتجاوب تجاهیسوع  عن الربیحتاج الشخص الذي یقبل الحقائق التي شاركناھا للتو    
 .صالة مثل تلك الموضحة أدناهبالصالة. والطاعة. یمكنك مساعدة اآلخرین لیصبحوا مؤمنین 

. يعلى حبك لي بما یكفي إلرسال ابنك یسوع إلى العالم من أجل السماوياألب یھا أأشكرك     
م�رة أخ�رى  ق�امالذي مات و البار بال خطیةالظاھر في الجسد، یسوع ھو هللا  الرب أن ؤمنأ
الت�ي خطای�اي ج�دًا عل�ى ك�ل  ن�ادم أن�ا .والش�ركة مع�ك عالق�ةال ل�يد رخطای�اي وأن ی�ان غف�رل

ك�ل م�ا  خل�ي ع�ناآلن أت یس�وع عل�ى الص�لیب. ال�رب س�مَّرت ق�د أن خطای�اي عل�مارتكبتھا. أ
م�ن  حیاا، س�أم�ن اآلن فص�اعدً  قُ�دنيیس�وع رب�ي ومخلص�ي.  ال�رب س�تقبلا، وشر أنھ أعرفھ

 أمین. .، أنا أحبكغفرانك ليأجلك إلى األبد! شكرا لك على 
 ." معًا مرتین على األقلقانون االیمانیجب أن یقرأ الفصل "    

∆Bô‹A ∆Ã√B≥ 

طبیع��ة لل وم�اطبیع�ة البش�ریة لل م�ا ك��لل�ھ یس�وع ھ�و المس�یح ورب الجمی�ع، اب��ن هللا المول�ود م�ن ع�ذراء،    
في شخص واحد. لقد عاش حیاة خالیة م�ن الخطای�ا وم�ات كذبیح�ة حت�ى تُغف�ر خطایان�ا. ق�ام م�ن ب�ین  اإللھیة

 .)عالمي بال نھایةملكوتھ ممتد وبال حدود (. مجیئھ ثانیة األموات وسیقیم جمیع المؤمنین عند
ھ ق�راءة علی� ویج�بیجب أن یُخصص لكل طالب أحد المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل جلس�ة الفص�ل الت�الي    

 .المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس

 ©�B¥ø “ÕjÕjZNªA ¬B»¿ºª 

أعم�ال  ؛۱۸-۱۲: ۱رؤی�ا  ؛٥۹-٥۱: ۸یوحنا  ؛٥۱-٤٤: ٦یوحنا  ؛۲٦-۱۹: ٥یوحنا  ؛۱۲-۱: ۱مرقس (   
۲ :۲۲-۳٦.( 

طالب أن یق�وم بت�دریس یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه الدورة، یجب على كل    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفص�ل. یج�ب عل�ى الط�الب تق�دیم تقری�ر إل�ى قائ�د 

 .الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

                                                           
 .۲۰: ۲۸متى  ۲۲۸
 .۲۳-۲۲:۱ أفسس ۲۲۹
 .۱۹:۲ كولوسي ۲۳۰
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لھ�ذه الب�راھین الكتابی�ة تغطیتھ�ا إذا أرادوا المزی�د م�ن للفص�ل المعلوم�ات أدن�اه اختیاری�ة. یمك�ن مجموعة    
 .النقاط

ªAIBN∏ªA ΩŒªfœ “Œ√Bn√‚ LjªA ™ÃnÕ 

) المول�ود م�ن ۲٥: ۳مع أعمال  ۱۸: ۲۲) نسل إبراھیم (تكوین ۱٥: ۳كان یسوع من نسل حواء (تكوین    
) ۳۷: ۱۳ بن اإلنس�ان (مت�ىاب� ُس�مي) و۲٥-۲۱ :۱(مت�ى الع�ذراء ) المول�ود م�ن م�ریم٤: ٤امرأة (غالطی�ة 

 ).٥۲،٤۰: ۲(لوقا  نسانیة طبیعیةإحیاة وخضع ل

 .)٥٦-٥٤: ۱۳مسقط رأسھ أن طفولتھ كانت طبیعیة (متى  ةلزیار عندما عاد ظھر رد فعل الناسأ   

ك�ان لق�د  )؛۱٤: ۲ودًم�ا (عب�رانیین لحًم�ا ) أص�بح ۹-٥: ۱۰كان لدیھ جسد لكي یطیع كإنس�ان (عب�رانیین    
) ۱۰-۹: ۲     (عب�رانیینُكم�ل ب�اآلالم ) لق�د ۱۸-۱۰: ۲(عب�رانیین  مثلنا مثلنا تماًما حتى یتمكن من المعاناة

 .)۱٥: ٤بشریة (عبرانیین للتجارب ال خاضعًا وكان

: ۱وع�اش عل�ى األرض (یوحن�ا  جس�دًا وص�ارزلی�ة كلم�ة هللا األ ھ�و .)۸-٦: ۲(فیلب�ي  صورة البش�ر أخذ   
۱٤(. 

 .)۳-۲: ٤ ؛۱٤: ۱ا یوحن ۱( ساسي لإلیمان المسیحياألبیان الیسوع ھي الرب إنسانیة    

 ΩŒªfªAIBN∏ªAœ LjªA “Œ«Ãªfi ™ÃnÕ 

) یظھ�ر ف�ي ۳هللا () یظھ�ر أن�ھ یمتل�ك ص�فات ۲هللا () یُدعى ۱ثبت أن یسوع ھو هللا: (تھناك ثالث طرق    
 .أدوار هللا

ßfÂÕ”  LjªA ™ÃnÕBI� 

 یس�وع.ال�رب رأى  أش�عیاء ق�دیخبرن�ا أن  ٤۱: ۱۲هللا. یوحنا  وھ األزلیةأن الكلمة  ۱٤،۱: ۱یقول یوحنا    
ن المس�یح ج�اء، إ ٥: ۹رومی�ة ف�ي رس�الة بدم�ھ.  ق�د اقتناھ�ا ن كنیس�ة هللاأ ۲۸: ۲۰ عم�السفر األ یقولبینما 

أن�ھ إلھن�ا ومخلص�نا یس�وع المس�یح. ال�رب یس�وع ب إل�ى ۱۳: ۲ ت�یطسش�یر تالذي ھو هللا المبارك إلى األب�د. 
 أن اسمھ یعني "هللا معنا". ۱٤: ۷ ءشعیاإیقول 

ف��ي الجس��د ظھ��ر أن هللا نج��د  ۱٦: ۳ تیموث��اوس ۱ف��ي س��یدعي ق��دیراً. بینم��ا  اس��مھ إنیق��ول  ٦: ۹ ءش��عیاإ   
-۱۷: ٥       . ف�ي یوحن�اواح�د بواآل یس�وع إن�ھ ھ�و الرب قال ۳۳،۳۰: ۱۰     . في یوحناوُمجد بھ وُكرز

 .هللا مع مساوٍ  إنھ قولھالیھود  عرف ۱۸

رب�ي رأى توم�ا جروح�ھ وق�ال: " ،۲۸: ۲۰ اآلب". في یوحنا ىرأ فقدرأني  نمَ قال: " ،۹: ۱٤في یوحنا    
الیھ�ود أن�ھ  وعل�م ك�ائن ھأن�بدع�ا نفس�ھ  ٥۸: ۸یوحن�ا یسوع أولئك الذین یؤمنون. ف�ي  الرب "، وباركإلھيو

ن ھ�ذا أ ٦: ٤٤خ�ر ویظھ�ر إش�عیاء أن�ھ األول واآل أعل�ن ،۱۸-۱۷ ،۱۱ ،۸: ۱ رؤی�ا. ف�ي ل�ھٌ إعي أن�ھ كان یدّ 
: ۱ف�ي عب�رانیین و الكامل�ة بهللا اآل ص�ورة بأن�ھ ۳-۲: ۱عبریین التخبرنا رسالة . علي هللا ینطبق مصطلحال
 .بوصفھ هللالرب یسوع  یُخاطب ۸
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 متى ووعد في اثنان أو ثالثة من المؤمنین معًا. اجتمع أینما یحضرنھ إیسوع  الرب قال ۲۰: ۱۸في متى     
شیاء بكلمة قدرتھ. حامل كل األنھ إ ۳: ۱قول عبرانیین ت انقضاء الدھر. إلىیكون مع المؤمنین  ھأن ۲۰: ۲۸

 .لنفسھ خضع كل شيءٍ یُ  نھأ ۲۱: ۳ يفیلبتُعلن رسالة 
، أب�ديأن�ھ  ۱۲: ۱كما تعلن نفس الرس�الة ف�ي نفسھ إلى األبد.  ھو أنھ ھو ۸: ۱۳ رسالة العبرانیین خبرنات   
 .عن هللا ۲۷-۲٥: ۱۰۲اقتباس من مزمور  ذلكو

نھ یعرف إقال  ۱٥: ۱۰ما في قلوبھم. في یوحنا  لم كلعیو البشركل  یعرفأنھ  ۲٥-۲٤: ۲یخبرنا یوحنا    
 .اآلب كما عرفھ اآلب

 Ljºª ™ÃnÕCÀeAi (�A ΩRø) “Œ�G 

 .)۱۰:۱عبرانیین  ؛۱٦: ۱یسوع ھو الخالق (كولوسي الرب    
 ).۱۰: ۲ مرقس ؛۲٤-۲۰: ٥الخطیة (لوقا یسوع الرب غفر    
 ).۱۰: ٥ كورنثوس ۲ ؛٤٦-۳۱: ۲٥(متى في یوم الدینونة النھائي  ویحكمیسوع سیدین الرب    
 .)۱۳-۱۲: ٥ رؤیا ؛٦: ۱عبرانیین  ؛۲۳-۲۲: ٥اآلب (یوحنا ك اویُسجد لھ تمامً  عبدیسوع یُ الرب    

—’Aj¥ºª PBYA�≥A 

Strobel, Lee.The Case for Christ. Grand Rapids: Zondervan, 
1998. 
Zacharias, Ravi. Jesus Among Other Gods. Nashville: Word 
Publishing, 2000. 
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 أسئلة للدراسة

 ما ھي أولویة المسیح؟ .۱
 "یسوع ھو الرب"؟ تالكنیسة األولى عندما قال قصدت ماذا .۲
 یسوع ابن هللا فریدًا؟ الرب كیف یكون .۳
 المتجسد؟هللا  یسوع ھو الرب أنماذا یعني  .٤
 .)؟ (ثالثة أسباباإنسانً یسوع الرب لماذا من المھم أن یكون  .٥
 یسوع ھو هللا؟ الرب مھم لنا أن ندرك أنمن اللماذا  .٦
 ؟لذبیحةلماذا كانت ھناك حاجة ل .۷
 األخرى؟ )الطرق( الوسائل من بعض الصلیب بدًال موت یسوع مات الرب لماذا  .۸
 قیامة یسوع؟(داللة) ما ھي أھمیة  .۹
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 :في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون قادًرا على شرح   

 .لكثیر من الناس عثرةلماذا الصلیب . ۱

 . حالة الخاطئ. ۲

 حتمیة الكفارة للغفران. . ۳

 .معنى التوبة. ٤

  ).إیمان الخالص(ص الُمخلِّ اإلیمان  عناصر. ٥

 كل العالم. تعتبر الكفارة كافیة لخطایا لماذا. ٦

 یقینیة الخالص الشخصي.أساس . ۷

  .بشكل عام یقةالخلعتق (فداء) . ۸

 .عن الخالصیمان قانون اإل. ۹

 .توبةالدون بدین تأحد األسباب العملیة لھذا الدرس ھو أن یفھم الطالب خطأ ال   
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ث�م ، االختبار على الدرس السابق، اس�تخدم األھ�داف م�ن ھ�ذا ال�درس لط�رح أس�ئلة المراجع�ةبعد إجراء    
 .انتقل إلى المقطع الموجود أدناه

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن الخالص؟ ۸٥المزمور  نقرأ   

الطال�ب اطلب م�ن  عندما ترى .لجوابااطرح السؤال وناقش  ؟. عندما ترىاالمواد معً  ادرسوااآلن    
  .البحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة

KŒºvªA 

رم��ز المس��یحي األكث��ر أھمی��ة. یمث��ل الص��لیب أھ��م ال ھ��و الص��لیب
كل  مركزو المسیحیة. إنھ یمثل الحدث الذي ھ التعالیم)( المعتقدات

 .األخرى دیاناأل الفرق بین اإلیمان المسیحي وجمیعیمثل  التاریخ.
 لكثیر من الناس.  ُمحیر الصلیب لغز

ألن�ھ م�ات حت�ى ل�و س�معوا أن�ھ ؟ إنھم ال یفھم�ون لم�اذا م�ات یس�وع
ذل�ك.  (فعل)، فھم ال یفھم�ون س�بب ح�دوثیُخلصناویرید أن  ھمیحب

س��ھ بنف یتس��اءلون: "إذا أراد هللا أن یغف��ر لن��ا، فلم��اذا ل��م یفع��ل ذل��ك
 ؟"صلیب) (بدون

عن��دما ب��دأ  البدای��ة،ذ ح��ول الص��لیب من�� لتب��اسلحی��رة واالا تب��دأ   
اعتق�د الیھ�ود أن هللا  ۲۳۱.باإلنجی�ل ب�الكرازة المسیحیون األوائل

سلطة. لقد ظنوا أن الخالص الذي یحتاجون إلیھ ھ�و بسیظھر نفسھ 
 أن��ھ ض��عفٌ  عل��ى الص��لیب لھ��م الخ��الص م��ن االض��طھاد، لك��ن ب��دا

حكم��ة. ظن��وا أن بالوفش��ل. اعتق��د الیون��انیون أن هللا س��یظھر نفس��ھ 
 الخالص الذي یحتاجون إلیھ ھو ش�رح ح�ول كیفی�ة الحص�ول عل�ى

 حماقة وفشل. (جھالة)وكأنھ لھم أفضل ما في الحیاة، لكن الصلیب بدا  ما ھو

 ؟للتعثر بالصلیبلماذا یتعرض بعض الناس  ؟

إنھ�م عل�ى اس�تعداد  ،یكون�وا مت�دینینمس�تعدون لكثی�ر م�ن الن�اس فس. لكثیر م�ن الن�ا عثرةیمثل الصلیب    
دینیة والحصول على المشورة. لكنھم غاضبون من  (طقوس) وممارسة عادات معینة مادیة أشیاءب لإلیمان

ب�ررین أن یكون�وا مُ  ن. یری�دوخطایاھم الصلیب لغفران وجوب حتمیة حدوث قصة لدرجة ةخطافكرة أنھم 
 للغفران.  یحتاجونو ةخطاأنھم  لھم ألنھ یعنيیعثرھم الصلیب ۲۳۲مكما ھ

                                                           
 .۲۳-۲۲:۱ كورنثوس ۱ ۲۳۱ 

 .۲٤-۱۸:۱۰ لوقا ۲۳۲

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  وامفھ ون ھم منقلیلف ذلك،
المھم! ما ھي األفكار  مراال

 نیكثیرال ت عندالمشوشة التي كان
 !"آنذاك

عظة بعنوان  وسلي فيون چ(
 )التبریر باإلیمان
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 ةطبیعنفھم أن حالة اإلنسان الخاطئ و على الصلیب، علینا أن) (الكفاريالنیابي یسوع الرب لفھم موت    
 .مكانیة غفران هللا لنا عن طریق الكفارةإكبیرة. علینا أن نفھم مشكلة المقدسة قد تسببت في  هللا

 “ªBáA“ÕjrJªA 

تمح�ور انس�ان موھ�ذا یعن�ي أن ك�ل  ۲۳۳.بالفعل ع�ن هللا عن�دما ول�د بس�بب خطی�ة آدم صفصل كل شخان   
 .بطریقتھ الخاصة یتصرفو (أناني) ذاتھحول 

) م�ذنب ۱(ھ�و إنس�ان خ�اطئ في اتخاذ الخیارات، یبدأ في ارتكاب الخطی�ة. ك�ل  النسانبمجرد أن یبدأ ا   
 ۲۳٤.عدید من أفعال الخطیةالب

 ك�ل دینون�ةألن هللا ع�ادل تماًم�ا، فھ�و ال یب�رر الخطی�ة وس�یتم  ۲۳٥.هللا ن�اموس عل�ىتع�دي الالخطیة ھي    
ُم�دان خ�اطئ  ك�لس�تحقھا. ی ت�يال الدینون�ة أوانس�ان ال یوج�د أي ش�ك ف�ي ذن�ب أي  ۲۳٦.ما فعلھعلى  انسان
 ۲۳۷ .بالفعل

أن یدخل في عالقة م�ع هللا  للخاطئال یمكن  ۲۳۸.) عدو هللا۲الخاطئ ھو (   
 .ضد هللاتعدیاتھ تم إزالة یما لم 

لعالق��ة م��ع هللا.  غی��ر مؤھ��ل)(الئ��ق ا ف��ي حال��ة تجعل��ھ غی��ر الخ��اطئ أیًض��  
) ع�اجز ٤، الخاطئ ھ�و (عبٌد للخطیة ألنھ ۲۳۹.شھواتھ) فاسد في ۳(الخاطئ 

 ۲٤۰.عن تغییر حالتھ

م�ذنب. الخ�الص یعن�ي ھ ألن�ان للخ�اطئ ما ھو الخالص الذي یحتاجھ الخاطئ؟ الخالص یعني الغف�ر اإذً    
ف�ك القی�ود  ألن�ھ فاس�د. الخ�الص یعن�ي للخ�اطئ یعن�ي التطھی�ر الخ�الص ع�دو هللا. ألن�ھ للخاطئ المصالحة

  .ألنھ عاجز. ھذه لیست سوى عدد قلیل من جوانب الخالص التي یحتاجھا الخاطئ للخاطئ

“ºz®ùA (∂kDùA) (“�iÃªA) 

الس�بب . هللاھو ملك  بالفعل ما یملكھ االنسان ن كلیرجع ذلك أللم یستطع اإلنسان أن یدفع ثمن خطیتھ.    
لإلنس�ان  ومل�ك مت�احعالی�ة قیم�ة  ذو لیس ھن�اك م�ا ھ�وو الغیر محدوداألكثر أھمیة ھو أن الخطیة ضد هللا 

 لیدفع ثمن خطایاه.

  تجاه ما یحتاج.فعلھ  النسانیستطیع الم یكن ھناك شيء    

                                                           
 .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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 یُ�تممإذا ك�ان م�ن الممك�ن لإلنس�ان أن  ۲٤۱ھ الخالص.لیُمكن أن تحقق  متطلباتلذلك ال یمكن تحدید    
  ۲٤۲ .یسوع على الصلیب الرب من الضروري موت اإذً بنفسھ فلیس  خالصھ

 ؟ بدون الصلیب ببساطة إذا أراد هللا أن یغفر، فلماذا لم یغفر ؟ 

تخی�ل ل�و أن ذبیح�ة المس�یح ل�م تح�دث. م�اذا ل�و أن هللا  ۲٤۳.لحق والع�دلب�ا دینألن هللا قدوس، یجب أن ی   
 ؟عمل كفاري كالصلیبغفر الخطایا بدون 

(إن جاز  ولیس قدوًساظالم لنا كأنھ  هللا یبدوو ھینة، وكأنھا الخطیةلنا بدو ة، تركفاإذا غفر هللا الخطیة دون 
والش�خص ال�ذي یفع�ل الح�ق ب�ین الش�خص ال�ذي  بس�یط اخ�تالف بوج�ودفي نظر هللا  مراأل یبدووالتعبیر)، 
 طیة.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. الغفران ب�دون  كما قدوسو

 ذلك.ن نفعل وشكره وال یمكننا أ إھانة هللا بدالً من تكریمھ

البش�ریة ف�ي ك�ل ت�رك  غب هللا فيهللا محب ویرید أن یغفر. لم یر   
اس�تحقاقھا عل�ى ال�رغم م�ن  یرة الفاس�دة وللھ�الك األب�ديش�رالحالة ال

 لذلك المصیر.

تأھ�ل  .الالنھائیة والت�ي كن�ا ف�ي احتی�اج الیھ�اقیمة ذات ال الذبیحة یسوع على الصلیبذبیحة الرب قدمت    
كون�ھ ب) ۲یس�وع (ال�رب  وتأھ�لوال یحتاج إلى خالص نفسھ)  كامل( ۲٤٤كونھ بال خطیةب) ۱(الرب یسوع 
 .هللا واإلنسان

أن ب اآل.  یمك�ن � غف�رانما ھ�و مطل�وب كأس�اس لل ةرقدمت الكفا
ال أح�د یس�تطیع أن یفھ�م   لشخص الذي یتوب ویؤمن بوع�ده.لیغفر 

بس�یطة ولیس�ت ش�نیعة ف�ي نظ�ر الخطی�ة أن  ویعتق�دالص�لیب ذبیحة 
�. 

طریق��ة یمك��ن أن یحس��ب بھ��ا هللا الخ��اطئ ال��ذي آم��ن الكف��ارة  تق��دم
  ۲٤٥ .امبررً  بالوعد

تتم��یم العم��ل  ا لكیفی��ةا منطقیً��یعط��ي تفس��یرً  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

                                                           
 .۲۱:۳ غالطیة ۲٤۱
 .۲۱:۲ غالطیة ۲٤۲
 .٦-٥:۲ رومیة ۲٤۳
 .۲۱:٥ كورنثوس ۲ ۲٤٤
 .۲٦:۳ رومیة ۲٤٥
 .۳:۲ نیعبرانی ؛٤:۱۲ 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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اإلیم�ان نقبل�ھ ب وال�ذي الخالص بالنعم�ة وح�دھاب� التعل�یم الخ�اصھذا ھو السبب في أنھ من المھم معرف�ة    
ن��ھ إ .ن�وال الخ��الصل عمل��ھیمكنن�ا  ءنس�تحق علی��ھ أو ش��ي ألن��ھ ال یوج�د ش��يء فق��ط. الخ��الص بالنعم�ة فق�ط

 .وعد هللا یمان فياإل. یمكننا لنحصل علیھ ألنھ ال یوجد شيء یمكننا القیام بھ فقطباإلیمان 

 نفسھ؟ نسان، هللا أم االالنسانامن الذي یتخذ الخطوة األولى نحو خالص  ؟

ïÀfiA “¿®ƒªA 

غف�ران اس�تعداده لأظھ�ر هللا الخ�اطئ إل�ى الخ�الص.  جل�ب (إحض�ار)لقد اتخذ هللا الخطوات األولى نح�و    
بكت�ھ وتُ  خ�اطئیس�وع عل�ى الص�لیب. واآلن، تص�ل نعم�ة هللا إل�ى قل�ب الال�رب  بتقدیم ذبیحة خطایا اإلنسان

  ۲٤۷ان.الغفر تجعلھ یرغب فيخطایاه و على

تج��اوب م��ع یعط��ي هللا الخ��اطئ الق��درة عل��ى ال ۲٤۸.ت��رك خطای��اه دون مس��اعدة هللا ع��اجز ع��ن خ��اطئال   
(یتج�اوب م�ع  ب للنعم�ةیس�تجِ  ل�مبل ألن�ھ  فذلك لیس ألنھ لم یكن لدیھ النعمة اإلنسان یخلص إلنجیل. إذا لما

 إیاھا. هللا منحھي تال النعمة)
نعمة هللا كل شخص  تمنح ۲٤۹ .ونیخلص وهللا یرید أن الجمیع العالم كلھمات یسوع من أجل خطایا    

الخ�اطئ . لھ�ذا الس�بب ی�دعو هللا إنس�ان لكن�ھ ال یجب�ر أيو (التجاوب) مع ھذه النعمة القدرة على االستجابة
 ۲٥۰.منؤتوب ویأن ی لیختار

ªA“IÃN 

   ما ھي التوبة؟ ؟

اس�تعداد أن  عل�ى( مس�تعد لت�رك خطای�اه وأن�ھ م�ذنباً ویس�تحق العق�اب نفسھیري  التوبة تعني أن الخاطئ   
 یترك خطایاه).

ّبِ فَیَْرَحَمھُ، َوإِلَ�ى إِلِھنَ�ا ألَ "    یُر َطِریقَھُ، َوَرُجُل اِإلثِْم أَْفَكاَرهُ، َوْلیَتُْب إِلَى الرَّ ّرِ  "اْلغُْف�َراَن.نَّ�ھُ یُْكثِ�ُر ِلیَتُْرِك الّشِ
 )۷:٥٥إشعیاء (

 ل�ھ. ھ�ذا غف�ران هللاویجع�ل نفس�ھ مس�تقیًما قب�ل  بنفس�ھ ة ال تعني أن الخاطئ یجب أن یصحح حیات�ھالتوب   
 .یخلصھ من خطایاه أن هللا مستحیل، لكن الخاطئ یجب أن یكون على استعداد أمر

 فلماذا التوبة ضروریة للخالص؟ .الخالص بالنعمةیتم قبول    

ب�دون توب�ة. إذا ك�ان الش�خص غی�ر ی�تم ، لك�ن اإلیم�ان ب�الخالص ال غف�راناإلیمان ھو المطلب الوحی�د لل   
 خطایاه.فھو ال یرید أن یخلص من  إذن راغب في التوبة

 . لألرض دیاٍن عادلٍ كبدون توبة فھذا یھین هللا الخطیة  فعل الذین یواصلون للناسإذا غفر هللا    
                                                           

 .۲۰:۱ ةمیور ؛۱:۹ 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
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المتناع�ھ ع�ن  اس�ببً  الخطی�ة. إذا ل�م ی�رَ  بش�اعةبفھو ال یعت�رف لم یتب االنسان  التوبة ضروریة، ألنھ إذا   
 غفران.احتیاجھ للفي  االخطیة، فلن یرى سببً  عمل

ویستحق العقاب، فلن یتوب. إذا اعترف بأنھ خاطئ ر ا، دون عذا مذنبً إذا كان الشخص ال یرى نفسھ حقً    
 ااالستمرار في فعل ما جعلھ مذنبً ب، ألنھ یرید یسمح لھ بمواصلة الخطیة، فھو لم یتُ  ادینیً  اطقسً ولكنھ یرید 
 (الخطیة).

G∆Bô  x›àA 

 ؤمن؟مفماذا یعني أنھ الخالص.  یمانإ ماإنسان  إذا كان لدى ؟

 یرى أنھ ال یستطیع فعل أي شيء لتبریرنفسھ )۱(

 "أََح�ٌد.الَ یَْفتَِخ�َر ألَنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاِإلیَماِن، َوذِلَك لَْیَس ِمْنُكْم. ُھَو َعِطیَّةُ ِهللا. لَْیَس ِم�ْن أَْعَم�ال َك�یْ "   
 )۹-۸:۲ أفسس(

 .) سیجعلھ یستحق الخالص ولو جزئیًاھشيء یمكن أن یفعلھ (یعمل انھ ال إنھ یدرك   

 خطایاه. لغفران كافیة (العمل الكفاري) المسیحذبیحة أن یؤمن  )۲(

 )۲:۲یوحنا  ۱(" .َوُھَو َكفَّاَرةٌ ِلَخَطایَانَا. لَْیَس ِلَخَطایَانَا فَقَْط، بَْل ِلَخَطایَا ُكّلِ اْلعَالَِم أَْیًضا"   

لغف�ران هللا المس�یح ذبیح�ة  جان�بالت�ي تجع�ل غفرانن�ا ممكنً�ا. ال ش�يء ض�روري بالذبیح�ة تعن�ي الكفارة    
 لخطایانا. 

 فقط.بشرط اإلیمان  خطایاه یؤمن أن هللا یغفر لھ )۳(

َرنَا ِمْن ُكّلِ "  )۹:۱یوحنا  ۱( "إِثٍْم.إِِن اْعتََرْفنَا بَِخَطایَانَا فَُھَو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغِفَر لَنَا َخَطایَانَا َویَُطّھِ

الت��ام  م��ن خالص��ھب��دالً اً جزئی��باألعم��ال  خالص��ھ أن ھن��اك ش��روًطا أخ��رى، فإن��ھ یتوق��ع أح��د عتق��دإذا أ   
 .النعمةب

î¥ŒªA 

 ؟خلصكیف یمكن للشخص أن یعرف بالتأكید أنھ  ؟

 .یعتمد بعض الناس على مشاعرھم، لكن المشاعر قابلة للتغییر ویمكن أن تكون مضللة   

 ف�يیق�ین  نن�ا لن�اأقد خلص�نا. وأننا  (بالتأكید)على وجھ الیقین یخبرنا الكتاب المقدس أنھ یمكننا أن نعرف   
  ۲٥۱.صرنا أبناء هللا علینا أن نعیش في خوف، ألن روح هللا یؤكد لنا أننا (یتحتم) . ال یتعینقبولنا عند هللا

 ۲٥۲یجب أن نخاف من یوم الدینونة. لدرجة أننا التام  ھذا التأكید   

                                                           
 .۱٦-۱٥:۸ رومیة ۲٥۱
 .۱۷:٤ یوحنا ۱ ۲٥۲
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أن  ؤمن. ال یكف��ي أن ن��أفض��ل الن��ا ض��مانً  ، لك��نالس��ماءف��ي یتمن��ون أن یكون��وا مقب��ولین بع��ض الن��اس    
 تیقن (یتأكد) كل انسان من خالصھ بنفسھ.یجب أن ی بلللبشریة عموًما ُمقدم الخالص 

 اللحظ��ة األول��ى ف��ي، لك��ن ھ��ذا ال��دلیل غی��ر موج��ود ُمخل��صدلی��ل عل��ى أن الش��خص  والحی��اة ھ��تغیی��ر    
ً أساس التوبة لیسفي وقت تغییر الحیاة تظھر. لذلك فإن كي الوقت ل نتائج الخالصل. لم یتح للخالص لیقین  ا

 الخالص. وتأكید

یمكن للمؤمن أن یكون متأكداً من خالصھ بمعرفتھ أن�ھ اتب�ع الطریق�ة الكتابی�ة للخ�الص. إذا ت�اب أح�دھم    
وی�ؤمن، االنس�ان . عن�دما یت�وب طای�اهخ أن هللا غفر ؤمنالكتاب المقدس، فیحق لھ أن ی كما یأمر أمنحقًا و

 .فإن هللا یعطي شھادة لروحھ أنھ أصبح ابن هللا

ً بأنھ  نفسھ إذا حاول شخص ما أن یشعر     ویخ�دعیش�عر باالرتب�اك  فس�وف خلص في حین انھ لم یتب حقا
  نفسھ.

خ�دع. ال�روح، فل�ن یُ  ةدا) قب�ل ش�ھ۳( ثق بوعد هللا في الكت�اب المق�دسو) ۲حقًا ( ) تاب۱(شخص ما  إذا   
 .اهللا یحفظ وعوده دائمً ن أحیث تماًما. بھا  والموثوقكلمة هللا  على ىویُبنلیقین یستند ھذا ا

10 x›àA K√AÃÜ PB¿º∑ 

م�رة أخ�رى. ف�ي الخ�الص م�ع هللا الس�الم  لھمھذه الكلمة أن أولئك الذین كانوا أعداء تعني  المصالحة: .۱
 .۲٥۳نصنع السالم مع هللا

 ۲٥٤. خطایانا یتم مسح سجل الخالص تعني ھذه الكلمة أنھ تم مسح السجل. في الصك:محو  .۲
 یس�وعذبیح�ة م�ا. ف�ي الخ�الص،  تشیر ھذه الكلمة إلى شيء تم إعطاؤه إلبعاد غضب ش�خص الكفارة: .۳

 ۲٥٥. ناغضب هللا الذي كان ضد تصد (ترد)
إخراجن�ا  الخ�الص ی�تمشخص ما من قوة ش�خص آخ�ر. ف�ي  خالصتعني ھذه الكلمة أنھ یتم  :تحریرلا .٤

  ۲٥٦. والخطیةالشیطان  (سلطان) سلطة من تحت
حت�ى یمك�ن لش�خص م�ا أن یك�ون ح�راً. ف�ي الخ�الص م�وت  ثمنتعني ھذه الكلمة أنھ تم دفع ال� الفداء: .٥

 ۲٥۷. یسوع ھو الثمن حتى نتحرر من عبودیة الخطیةالرب 
. في الخالص، یُعتبر الخاطئ المذنب ذنب وبال ررمبتعني ھذه الكلمة أن شخًصا ما یُعلن أنھ  التبریر: .٦

  ۲٥۸. بدالً منھتألم (ُصلب) یسوع  الرب باًرا ألن
 ۲٥۹. � مقدس البنس. في الخالص یتحول الخاطئ قدّ مُ  ھذه الكلمة تعني أن شخًصا ما التقدیس: .۷
 .هللا في الخ�الص نص�بح أبن�اءخر. شخص آل اشرعیً ا ابنً تعني ھذه الكلمة أن شخًصا ما یصبح  التبني: .۸

۲٦۰ 

                                                           
 ).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
 .)۱:۱ ي، فیلب۱:۱يكولوس ؛۱:۱أفسس( مقدسون أنھم على المؤمنین إلى الرسائل من العدید تشیر ۲٥۹
 .۱٥:۸ ةرومی ؛۱۲:۱یوحنا ۲٦۰
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الم�ؤمن  الخ�الص یب�دأ . ف�يةجدی�دتعني ھذه الكلمة أن شخًصا ما یب�دأ حی�اة التجدید / الوالدة الجدیدة:  .۹
  ۲٦۱. حیاة جدیدة

ال�روح یش�ھد خ�تم الخ�الص  إلظھ�ار مالك�ھ. ف�ي علی�ھ عالم�ةتعني ھ�ذه الكلم�ة أن ھن�اك ش�يء  الختم:.۱۰
   ۲٦۲.ملك � نناأالقدس فینا 

 .لشرح المعلومات الموجودة في المربع أدناه یمكن اختیار عضو من الفصل   

 DÒa…JƒÉ KèªA :N“IÃM ∆Àe ≈Õf 

 الخالص بالنعمة من خالل اإلیم�ان.بمجرد سماع أن الذي یعتقد أنھ خلص بسھولة  البشر ھناك نوع من   
یعتق�د أن فھو . هللادینونة یستحق  خاطئ ب حقًا، ألنھ لم یر أنھ بحاجة إلى ذلك. لم یر نفسھ أبداً أنھلم یتُ إنھ 

، عل�ى ؤمنالمس�یحي، فھ�و یعتق�د أن�ھ م� الح�ق. ألنھ یقب�ل ةطرقھ الخاصبالنعمة تعني أنھ یستطیع أن یسلك 
م�ن ذل�ك، قب�ل هللا كج�زء م�ن حیات�ھ وال ی�زال  وب�دالً ا إرادت�ھ الذاتی�ة أب�دً  یُخض�ع. ل�م یتغیرالرغم من أنھ لم 

 .یعیش في الغالب وفقًا إلرادتھ الخاصة. ھذه لیست بدایة لعالقة الخالص مع هللا، وفقًا للوصف الكتابي
 ." معًا مرتین على األقلقانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

∆Bô‚A ∆Ã√B≥ 

ع��ن خطای��ا الع��الم. ك��ل ش��خص م��ذنب بالخطی��ة  كف��ارةال ق��دم لن��ایس��وع وموت��ھ وقیامت��ھ ت حی��اة ال��ربإن    
 تح�رروی خطای�اه مؤمنللغفر تُ  كل من یتوب من الخطاة. نعمة هللا باإلیمانیقبل . خالص نفسھوعاجز عن 

�. ال توج�د وس�یلة أخ�رى  ا وساجًدادً بمؤمن عال. یغیر الروح القدس الخاطئ ودینونتھاالخطیة  سلطانمن 
  لمطاف.في نھایة اسیعتقھا بشكل عام و ةهللا الخلیقفدى   للخالص.

یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قب�ل جلس�ة الفص�ل الت�الي، یج�ب علی�ھ ق�راءة    
 .المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس

©�B¥ø “ÕjÕjZNªA ¬B»¿ºª 

 ).۲٦-۲۰: ۳رومیة  ؛۲٥-۱۹: ۸    رومیة ؛٥۱مزمور  ؛۱۸-۱۱: ۱ ءشعیاإ ؛۱۰-۱: ۲أفسس (   

یج��ب ت��ذكیر الط��الب بأن��ھ عل��ى األق��ل س��بع م��رات خ��الل ھ��ذه ال��دورة، یج��ب عل��ى ك��ل طال��ب أن یق��وم    
بتدریس درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب عل�ى الط�الب تق�دیم تقری�ر 

 .إلى قائد الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

ختیاریتان للمعلومات. یستطیع الفصل تغطیة ھذه األمور إذا كان األعضاء مھتمین مجموعتان افیما یلي    
 .بھذه الموضوعات

 

                                                           
 .٥:۳ یوحنا ؛۲۹:٤ غالطیة ؛۳۹-۳۸:۷ یوحنا ؛۱:۲ أفسس ۲٦۱
 .۱۳:۱أفسس ۲٦۲
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¡Õf¥ªA f»®ªA ü x›àA 

ال�رب الخ�الص ب�نفس طریق�ة م�وت  ذبائح. ل�م تق�دم ال�ال�ذبائحعب�ادة م�ع الفي العھد الق�دیم، ق�دم هللا نظ�ام    
ت�م تق�دیم  فلم�اذا ۲٦۳.""ألَنَّ�ھُ الَ یُْمِك�ُن أَنَّ َدَم ثِی�َراٍن َوتُیُ�وٍس یَْرفَ�ُع َخَطایَ�اق�دس أن�ھ یسوع. یخبرنا الكت�اب الم

 ۲٦٤.المستقبل المسیح في ذبیحة إلى شیرتالتي لقد كانت أشكاًال من العبادة  الذبائح؟
تعل�یم ھذا ال یعني أن الخالص لم یكن متاًحا حتى عھد العھد الجدید. عن�دما ك�ان الرس�ول ب�ولس یش�رح    

ال�رب ق�ال  ۲٦٥.إلظھ�ار أنھ�ا ل�م تك�ن فك�رة جدی�دة داودإبراھیم و عناإلیمان، أعطى أمثلة بالتبریر بالنعمة 
أخب�ر  ۲٦٦العھد الق�دیم.معلم یجب أن یعرف بالفعل عن الوالدة الجدیدة ألنھ كان  كان ن نیقودیموسإیسوع 

ل�ذلك ك�ان اإلنجی�ل متاًح�ا ف�ي  ۲٦۷.الخالص تعلیم بولس تیموثاوس أن كتاب العھد القدیم سیجعلھ حكیماً في
 .العھد القدیم

، تتمأو كیف  كفارةالعھد القدیم الذین فھموا النعمة. لم یعرفوا تفاصیل الزمن في  الناس كان ھناك بعض   
مجرد شكل للتعبیر عن ھذا اإلیمان، تماًما  ذبائح. كانت الغفرانلاقة ما یوفر أساس أن هللا بطری منواألكنھم 

ال قیم�ة لھ�ا إذا ل�م ی�أتوا  ذبائحمثلما لدینا أشكال من العبادة الیوم (عشاء الرب على س�بیل المث�ال). كان�ت ال�
  .�خاضعة قلب وحیاة  تعبیراأشكال العبادة لدینا ال قیمة لھا إذا لم تكن تفي باإلیمان والطاعة، تماًما كما 

ب�د أن یطل�ب االعھ�د الق�دیم، وأن عل�ى العزمن مھمین في  ناھناك مقطعان یظھران أن التوبة واإلیمان كا   
 .۱۸-۱۱: ۱ وإشعیاء ٥۱والتطھیر ھما مزمور  غفرانال

ºàA Ω∑ x›a“¥Œ 

عت�ق  میتعن�د اكتم�ال الخ�الص، س� ۲٦۸.یق�ةالخلك�ل  عل�ىجلب ذل�ك لعن�ة ، االنسان في البدءعندما أخطأ    
 .لكننا لم نر ذلك بعد ،یقةالخل
ف�ي  یحی�واالم�ؤمنین م�ن الخطی�ة، وخ�الص یبدأ الخالص بالتجدید الروح�ي لألش�خاص المخلص�ین. ی�تم    

لعن�ة الخطی�ة. ال ی�زال ل�دیھم ل جس�دیةم�ن الجوان�ب ال النھ�ائي ك، ل�م یختب�روا الخ�الصذل�وم�ع  بركات هللا.
 .والموتا السن د یتحكم فیھأجسا

ھا كما خلقھا هللا أص�الً. ن�رى طبیع�ة ملیئ�ة بالمخلوق�ات الم نرفنحن الطبیعة ال تزال تحت لعنة الخطیة.    
مع بعضھا البعض، حیث یجب أن یموت العدید م�ن الكائن�ات م�ن أج�ل  عارصالضارة والمخلوقات التي تت

 .أن یعیش اآلخرون

 ۲٦۹.لعتق كل الخلیقةحان الوقت    

 .المسیحي في عالم ال یزال تحت لعنة الخطیة رجاءمقطع یصف ال ۲٥-۱۹ :۸ رومیة   
                                                           

 .٤:۱۰ نیعبرانی ۲٦۳ 
 .۱:۱۰ نیعبرانی ۲٦٤ 
 .۸-۱:٤ ةرومی ۲٦٥ 
 .۱۰:۳ یوحنا ۲٦٦ 
 .۱٥:۳ تیموثاوس ۲ ۲٦۷ 

 .۱۷:۳ تكوین ۲٦۸
 .۱۲-۱۰:۱ ینیعبران ؛۱:۲۱ رؤیا ۲٦۹
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àAx› 
 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 تجدید / والدة جدیدةال

 حیاة جدیدة تبریرال
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x›àA BÕBz≥ 

pifªA ≤Af«C 

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

 .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 التحذیرات الكتابیة من السقوط من. ٤

 .معینة خالصیةحول قضایا قانون اإلیمان المسیحي . ٥

 (ش��دید) للحی��اةن یك��ون لدی��ھ توق��ع ع��اٍل أ لھ��ذا ال��درس ھ��و مس��اعدة الطال��ب عل��ىأح��د األھ��داف العملی��ة    
 .على الخطیة المنتصرة
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eBø— �A“ßÃJÒø —jyB 

بعد إجراء االختبار على الدرس الس�ابق، اس�تخدم األھ�داف م�ن ھ�ذا ال�درس لط�رح أس�ئلة المراجع�ة. ث�م    
 .قراءة أدناهالانتقل إلى مقطع 

 الخالص؟تأثیرات ا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن معً  ٦رومیة  نقرأ  

 ال یس�تخدم الرم�ز. ھ�ذا ال�درس ون�اقش الج�واباطرح السؤال  ؟ا. عندما ترىاآلن دراسة المواد معً    
  .ألن معظم اآلیات المستخدمة مطبوعة في الدرس

ex›àA ΩŒª 

ك�ان  ن ذاكھو أحد الموض�وعات الرئیس�یة لرس�الة یوحن�ا األول�ى. ق�ال یوحن�ا إ الشخصي لخالصیقین ا   
ِلَك�ْي َكتَْبُت ھذَا إِلَْیُكْم، أَْنتُُم اْلُمْؤِمنِیَن بِاْس�ِم اْب�ِن ِهللا، ِلَك�ْي تَْعلَُم�وا أَنَّ لَُك�ْم َحیَ�اةً أَبَِدیَّ�ةً، وَ " :للرسالة سبب كتابتھ

 .)۱۳: ٥( "ِهللا.تُْؤِمنُوا بِاْسِم اْبِن 

 ؟خالصھإذا كان لدیھ شكوك حول  النسانماذا یجب أن یفعل ا ؟

. یوضح أنھ من الصھأنھ ستكون ھناك أوقات یحتاج المؤمن فیھا إلى التأكد من خ یوحنا عرف الرسول   
بع�ض األمثل�ة  الرس�ول دمقُ� رس�التھ . خ�اللیقینی�ة الخ�الص المناسب للمؤمن أن یبحث عن أدلة تس�تند إل�ى

لتثبی�ت اس�تخدام ھ�ذه األدل�ة ن الم�ؤمنین یمك�نھم أعلن أ ۲۷۰". "َوبِھذَا نَْعِرُف أَنَّنَا قَْد َعَرْفنَاهُ على األدلة، قائًال 
 ۲۷۱.قلوبھم

 وض��ععل��ى الخطی��ة. ال والغلب��ة ھ��ي االنتص��ار ول��ياأل یوحن��االمؤك��د علیھ��ا ف��ي رس��الة الم��ؤمن س��مة إن    
یَا أَْوالَِدي، أَْكتُ�ُب إِلَ�ْیُكْم ھ�ذَا ِلَك�ْي الَ ۱“الرسول حرر من الخطیة المتعمدة. قال التالطبیعي للمؤمن ھي حیاة 

ویق�ول إن�ھ  ). بھذا البیان، یوضح الرسول أن المؤمن یجب أن یعیش بدون خطی�ة متعم�دة۱ :۲("تُْخِطئُوا. 
 حیاة الغلبة.ن لھم أھمیة یبییكتب ل

   ". م�ن أج�ل  تع�ن خطایان�ا: لیس� ھ�ذه الكف�ارةو "َوإِْن أَْخَطأَ أََحٌد فَلَنَا َشِفیٌع ِعْنَد اآلِب، یَُسوُع اْلَمِسیُح اْلبَ�ارُّ
 )۲-ب ۱: ۲( ".أیًضا من أجل خطایا العالم كلھولكن  فقط،خطایانا 

. إن�ھ الح�دوث أن الخطیة قد تحدث، على ال�رغم م�ن أنھ�ا لیس�ت ض�روریة الرسول في ھذا النص یدرك   
كفر عن تل�ك الخطی�ة. ھ�ذا ال یعن�ي أن الم�ؤمن المسیح یمكن أن تُ ذبیحة فإن  یؤكد لنا أنھ إذا أخطأ المؤمن،

متاح�ة، كم�ا ھ�ي  لذبیح�ةتوب�ة. تق�ول اآلی�ة ببس�اطة أن ا تلقائیً�ا دون ل�ھ یغفر هللا وأن یعود للخطیةیمكن أن 
، خطی�ة ھلغف�ران أی� ةض�روری وب�ةتلقائیً�ا. الت غیر ُمخلص (غیر محرر) للعالم كلھ. نحن نعلم أن العالم كلھ

 .با�أم ال. إذا أخطأ المؤمن، فعلیھ أن یتوب من أجل عالقتھ یوماً ما  مؤمنًا الشخص سواء كان

                                                           
 ۱۸،۲: ٥؛ ۲٤،۱٤،۱۰: ۳ ؛۲۹:۲؛ ۲:۲یوحنا  ۱ ۲۷۰
 .۹:۱ یوحنا ۱ ۲۷۱



۸۹ 
 

ھ��ي عل��ى أن االنتص��ار عل��ى الخطی��ة المتعم��دة  اتأكی��دھ االول��ي یوحن��ا رس��الةتوض��ح اآلی��ات التالی��ة م��ن    
 قوسین تعلیقاتالبین التي ف العبارات یللمؤمن. تضالبارز  سلوكال

ھ�ذا ال�دلیل] َم�ْن قَ�اَل: ُمفتق�ر ل َوبِھذَا نَْعِرُف أَنَّنَا قَْد َعَرْفنَاهُ: إِْن َحِفْظنَا َوَصایَاهُ [الشخص الذي یعص�ي هللا"   
 )٤-۳:۲( "َوُھَو الَ یَْحفَُظ َوَصایَاهُ، فَُھَو َكاِذٌب َولَْیَس اْلَحقُّ فِیھ» قَْد َعَرْفتُھُ «

ي. َوتَْعلَُم��وَن أَنَّ ذَاَك أُ "    َي أَْیًض��ا. َواْلَخِطیَّ��ةُ ِھ��َي التَّعَ��ّدِ ْظِھ��َر ِلَك��ْي یَْرفَ��َع ُك��لُّ َم��ْن یَْفعَ��ُل اْلَخِطیَّ��ةَ یَْفعَ��ُل التَّعَ��ّدِ
 .)٦-٤:۳( "َعَرفَھُ ِصْرهُ َوالَ َخَطایَانَا، َولَْیَس فِیِھ َخِطیَّةٌ. ُكلُّ َمْن یَثْبُُت فِیِھ الَ یُْخِطُئ. ُكلُّ َمْن یُْخِطُئ لَْم یُبْ 

، َكَما أَنَّ ذَاَك "    . (لیسأَیَُّھا األَْوالَُد، الَ یُِضلَُّكْم أََحٌد: َمْن یَْفعَُل اْلبِرَّ فَُھَو بَارٌّ  شخًصا ما یُعتبر ب�اًرا بینم�ا بَارٌّ
َمْن یَْفعَُل اْلَخِطیَّةَ فَُھَو ِمْن إِْبِلیَس، ألَنَّ إِْبِلیَس ِمَن اْلبَْدِء یُْخِطُئ. ألَْجِل ھذَا أُْظِھَر  )الخطیة ھو مستمر في فعل

 ).۸-۷:۳( "اْبُن ِهللا ِلَكْي یَْنقَُض أَْعَماَل إِْبِلیسَ 

ُت ُك��لُّ َم��ْن ُھ��َو َمْولُ��وٌد ِم��َن ِهللا الَ یَْفعَ��ُل َخِطیَّ��ةً، ألَنَّ َزْرَع��ھُ یَثْبُ��"
  .)۹:۳( "هللاِ فِیِھ، َوالَ یَْستَِطیُع أَْن یُْخِطَئ ألَنَّھُ َمْولُوٌد ِمَن 

عن االنسان َوَمْن یَْحفَْظ َوَصایَاهُ یَثْبُْت فِیِھ َوُھَو فِیِھ. [إذا توقف "
ف�ي  الثب�اتیخطئ. إذا أخطأ، توق�ف ع�ن فسلمسیح، في ا ثباتال

وحِ الَّ�ِذي   "أَْعَطانَ�االمسیح] َوبِھذَا نَْعِرُف أَنَّھُ یَثْبُ�ُت فِینَ�ا: ِم�َن ال�رُّ
)۲٤:۳(. 

بِھذَا نَْعِرُف أَنَّنَا نُِحبُّ أَْوالََد ِهللا: إِذَا أَْحبَْبنَا هللاَ َوَحِفْظنَا َوَصایَاهُ. "
 َوَصایَاهُ. َوَوَصایَاهُ لَْیَسْت ثَِقیلَ�ةفَإِنَّ ھِذِه ِھَي َمَحبَّةُ ِهللا: أَْن نَْحفََظ 

 "]ع�دم الح�ب العص�یان بینیُ  بینما [یحفز الحب الحقیقي الطاعة
)٥ :۲-۳(.  

 إغ�راءات الع�الم)و اْلعَالََم. (روحألَنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن ِهللا یَْغِلُب "
 )٤: ٥(. "َوھِذِه ِ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 "
یُر الَ  )حرس(ییَْحفَُظ  ّرِ  )۱۸: ٥(. "یََمسُّھُ نَْفَسھُ، َوالّشِ

     للمؤمن؟ما ھي السمة الواضحة في ھذه اآلیات الممیزة  ؟

ر عل�ى اص�تنالممی�زة للم�ؤمن ھ�ي أن�ھ یع�یش ف�ي طاع�ة هللا. اال ا أن الس�مةھذه اآلیات، یب�دو واض�حً في    
 ۲۷۲.للمؤمن عظیم الخطیة ھو امتیاز
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الم�وروث  بس�بب الفس�اد الخطی�ة (الحی�اة المنتص�رة) عل�ىة عیش في النصرنن ألیس باألمر السھل دائًما    
الكثیر من الناس أن العیش دون ارتكاب خطی�ة متعم�دة أم�ر مس�تحیل.  ھذا یعتقدالبشري. بسبب  ضعفوال

 ؟المشكلتینھاتین لكن نعمة هللا لدیھا الجواب على 
                                                           

 ۸: ۱ یوحنا ۱ ۲۷۲

أشیر ھنا إلى الخطیة  بالخطیة،"
وفقًا لالستخدام المشترك  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

ز في عظة بعنوان االمتیا وسلي،ون چ(
 )العظیم ألولئك الذین ولدوا من هللا
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 ما ھو الفساد الموروث؟  ؟

، جدیدالفساد الموروث ھو فساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان الذي یمیل بھ نحو الخطیة منذ الوالدة. بعد الت   
 م�ن لتطھی�رلالی�ومي، ولك�ن  نتص�ارلخطی�ة. لك�ن هللا یم�نح نعم�ة ل�یس فق�ط لالل المی�لیصارع الم�ؤمن ھ�ذا 

  األرضیة.حیاتنا  طیلة ھانتعایش معحالة لیست  شریرةالطبیعة ال ۲۷۳.الفساد الموروث

الذین ینكرون أن المؤمن یمكن أن یعیش في انتصار على الخطیة المتعمدة في بعض  یقتبس بعض الناس    
 "لن�اقُْلنَا: إِنَّھُ لَْیَس لَنَا َخِطیَّةٌ نُِضلُّ أَْنفَُسنَا َولَْیَس اْلَحقُّ فِینَا." ولك�ن م�اذا یعن�ي ذل�ك بالنس�بة لن�ا  نْ إِ : "األحیان

خطیة"؟ ھل یعني ذلك أنھ حتى المؤمنین مس�تمرون ف�ي ارتك�اب خطی�ة متعم�دة؟ ل�ن یك�ون ذل�ك متفقً�ا م�ع 
 أدل�ى بھ�ذه التص�ریحاتیوحنا الثالث المذكورة أعاله. كیف یمكن أن یكون  صحاحاألالعبارات الواردة في 

مس�تمر ف�ي بم�ا ف�ي ذل�ك ك�ل م�ؤمن  ش�خصك�ل “قب�ل الثال�ث إذا ك�ان ق�د ق�ال م�ن  ص�حاحاألف�ي  (اآلیات)
 .ارتكاب الخطیة"؟ ھذا لن یكون لھ معنى

ھذا التطھیر مخصص ألولئك و. ایاالخطمن التطھیر ب ھناك وعد اآلیة السابعة المعنى. في السیاق یظھر   
طاعة هللا. أولئك ال�ذین یعیش�ون اآلن ف�ي في  لحقبحسب ا لسلوكما یعني ا " وھوفي النور "یسلكونالذین 

  .طاعة هللا یتم تطھیرھم من آثامھم الماضیة بدم المسیح

الء ھ�م لكن قد یكون ھن�اك بع�ض األش�خاص ال�ذین ینك�رون أنھ�م أخط�أوا ویحت�اجون إل�ى التطھی�ر. ھ�ؤ   
أو أنھ�م حل�وا  أب�ًدا ی�ةخط یفعل�وا و "یخدعون" أنفسھم. یزعمون أنھم لم خطیة" ناالذین یقولون إنھم "لیس ل

 ح.مشكلة خطیتھم بدون المسی

ن ال�ذین إوالتطھیر. في اآلیة العاشرة، یقول م�رة أخ�رى  لغفراناب هللا مرة أخرى في اآلیة التاسعة، وعد   
 ."لم یخطئوا" یناقضون هللا نفسھ إنھمیقولون 

 ذيال غفرانأولئك الذین لم یظنوا أنھم بحاجة إلى التطھیر وال (سوء فھم) یكتب لتصحیح خطأیوحنا كان    
ن��ھ حت��ى الم��ؤمنین إال��ذین اعتق��دوا أنھ��م ال یحت��اجون إل��ى الخ��الص. ل��م یك��ن یق��ول  المس��یح. أولئ��ك قدم��ھ

 .في ھذه الرسالة المباشرة واآلیات ساسيمع تأكیده األ یواصلون ارتكاب الخطیة، ألن ذلك یتعارض

فیھا قلبھ تماًم�ا �، دون تحف�ظ. ف�ي یستودع المؤمن إلى أن یصل إلى النقطة التي  منتصرة، یحتاجلحیاة    
 .ذلك الوقت یطھر هللا قلبھ حتى یتمكن من حب هللا تماًما

 ما ھو الضعف؟          ؟ 

القی�ود أو العی�وب الجس�دیة أو العقلی�ة. بس�بب س�قوط آدم ف�ي الخطی�ة وانح�دار البش�ریة م�ن  وھ ضعفال   
 عما خلقنا هللا لنكون علیھ.ا ا وعاطفیً ا وجسدیً خالل الخطیة المستمرة، نحن أضعف عقلیً 

یعني أننا سوف نخطئ. ال نع�رف م�ا ھ�و الش�يء الص�حیح ال�ذي ینبغ�ي عمل�ھ ف�ي الموق�ف. ق�د  ضعفال   
ینا آراء خاطئة حول فئات معینة من الناس أو الجماعات العرقیة. ال یتم تص�حیح األفك�ار الخاطئ�ة تكون لد

  یصبح االنسان ُمخلًصا. تلقائیًا عندما

ة ألنھ إذا أخطأ الشخص بشأن ما یجب علیھ فعل�ھ، فس�وف یفع�ل ئاألفكار الخاطئة تتسبب في أفعال خاط   
 .الشيء الخطأ

                                                           
 .۹: ۱٥ الرسل أعمال ؛۷: ۱ یوحنا ۱ ؛۲۳:٥ تسالونیكي ۱ ۲۷۳



۹۱ 
 

 الشخص لعدة أسباب. ربما لم یتعلم كیفیة تطبیق المبادئ الكتابیة. ربما لماع صرفي  ضعفقد یتسبب ال   
. ربم�ا اقویً�أن یبقي  ه. ربما لیس لدیھ العادات الیومیة التي تساعدیضبط سلوكھ لیساعده في مقاومة دوافعھ

 .في الروحالسلوك ال یفھم أھمیة 

 نع�رف دائًم�ا مت�ى یخطئ�ون ع�ن عم�د. یفع�ل في الحكم على اآلخرین، ألننا المتسرعین یجب أال نكون    
 .خاطئة غالبًا بسبب قلة المعرفة والنضج الروحي الناس أشیاءً 

؟ ھل تس�اءلت یوًم�ا م�ا إذا ك�ان م�ن الممك�ن حد من قبلأھل عمرك فكرت في أن تجربتك لم یُجرب بھا    
 ضالتع��وی بھ��ا مزی��د م��ن عل��ى الخطی��ة؟ لق��د وع��د هللا بتمك��ین النعم��ة الت��ي ةكامل�� ةحقً��ا أن تع��یش ف��ي نص��ر

 لتجربة.عفنا في الض

بُ�وَن فَ�ْوَق َم�ا تَْس�تَطِ "    یعُوَن، بَ�ْل َس�یَْجعَُل لَْم تُِصْبُكْم تَْجِربَةٌ إِالَّ بََشِریَّةٌ. َولِكنَّ هللاَ أَِمیٌن، الَِّذي الَ یَ�َدُعُكْم تَُجرَّ
 ).۱۳:۱۰كورنثوس  ۱( "تَْحتَِملُواَمَع التَّْجِربَِة أَْیًضا اْلَمْنفَذَ، ِلتَْستَِطیعُوا أَْن 

 شیاء التي نعرفھا من ھذه اآلیة؟ما ھي بعض األ

 :تخبرنا ھذه اآلیة بعدة أشیاء مھمة   

 . لیست فریدة بالنسبة لك صراعاتك بسبب إنسانیتنا. ھذا یعني أن لتجربةأتي ات) ۱( أوالً:

ع�رف حقً�ا مق�دار م�ا ن نح�ن ال .التحم�ل ) هللا یعرف حدودنا. إنھ یفھم مدى قدرتنا عل�ى۲خبرنا أن (ت ا:ثانیً 
 .ذلكیعرف  هللا یمكننا تحملھ، لكن

ممكن ف�ي  اآلیة النصر. وفقا لھذه غلبة التي تأتي إلینا. یریدنا أن نعیش فيالتجارب هللا من  دّ حِ ) یَ ۳( ا:ثالثً 
 .كل وقت

لن�ا  ری�د" هللا ی(المنف�ذ) طریق للھروبنھ یجعل "إر. اصتنما نحتاجھ لتحقیق اال لنا كل ) یوفر هللا٤( ا:رابعً 
 حیاة منتصرة.نھ یعطي نعمة لإ. ةالنصر حیاةأن نعیش 
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 ا االصحاح.اآلیات المستخدمة في ھذفي  والتأمل ۸إلى رومیة التوجھ یجب على الطالب    

وص�فًا رائعً�ا لعم�ل ال�روح ف�ي حی�اة الم�ؤمن. یخبرن�ا أھ�ل رومی�ة  إلىالرسالة  الثامن منصحاح یقدم األ   
 فینا.الكتاب المقدس أننا ال نعرف حتى كیف نصلي كما یجب، لكن الروح القدس یصلي 

). ۱الجس�د (آی�ة ب ول�یسالروح نس�لك ب�إذا كن�ا ال دینون�ة . ةحی�اة النص�ر حیایخبرنا كیف ن صحاحألھذا ا   
 .)٤تعمل فینا (آیة  القدس ، ألن قوة الروحالذي یتوقعھ هللا منا یمكننا تحقیق البر

 )۱(آی��ة  تس�بب إدانت��ھ) و۸(آی��ة  ی��ھعل س�یطرت ش��ریرةالطبیع��ة ال تإرض��اء هللا إذا كان� للش��خص ال یمك�ن   
 .)۱۳موت" في آیة ال"وھي ( هللابدینونة 

 .)۱٤-۱۳آیة ( هللا روح  إرشادو قوةشریرة باللألفعال  وحًداوضع نھایة یمكننا    
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عل�ى  ةف�ي نص�ر حی�اأن ی للم�ؤمن) ھل من الضروري حقً�ا ۱مثل: ( األسئلة في بعض األحیان یتم طرح   
ن��ال  اشخًص��أن ) ھ��ل م��ن الممك��ن ۳؟ (للتجرب��ة) م��اذا یح��دث لعالق��ة الم��ؤمن ب��ا� إذا استس��لم ۲الخطی��ة؟ (

 خالصھ؟یفقد  )(آمنَ  الخالص

. ح��ذر بإرادت��ھ یس��قط م��ن الخ��الص إذا ك��ان متم��رًدا ض��د هللا نس��اناالك��ان إجم��اع الكنیس��ة األول��ى أن    
ألن الكت��اب  .باإلیم��ان ةالمنتص��ر حی��اةم��ن ض��رورة االس��تمرار ف��ي ال وب كنائس��ھمالقساوس��ة األوائ��ل ش��ع

 .المقدس یحتوي على العدید من ھذه التحذیرات

تغییرات أخرى یحتاج إل�ى  ھناكھا. ، یتوب عن الخطایا التي یدرك أنھ ارتكبجدیدتعندما ینال الخاطئ ال   
أو كلمات ال ترضي هللا. یقول تسلیة في عالقة مع هللا. قد تكون ھذه أفعال أو عادات أو  حیاألنھ ی القیام بھا
�ْر ذََواتِنَ�ا ِم�ْن ُك�ّلِ َدنَ�ِس اْلَجَس�دِ  المقدس،الكتاب  ِل�یَن  "فَإِْذ لَنَ�ا ھ�ِذِه اْلَمَواِعی�ُد أَیَُّھ�ا األَِحبَّ�اُء ِلنَُطّھِ وحِ، ُمَكّمِ َوال�رُّ

  ۲۷٤"اْلقََداَسةَ فِي َخْوِف ِهللا.

یراه اآلن خط�أ؟ م�اذا ل�و ق�رر الع�ودة إل�ى الخطای�ا الت�ي ا أمرً ماذا لو قرر المؤمن أنھ غیر مستعد لتغییر    
 ؟بعد أن أصبح ُمخلصتاب عنھا 

". اإطالقً�، فل�ن تض�یع لألب�دفي بعض األحیان یقول الناس أشیاء مثل ھذا: "إذا كان�ت الحی�اة األبدی�ة حقً�ا    
بالنعمة ولیس بأي شيء فعلناه، فمن المؤكد أننا ال نستطیع أن نفق�د خالص�نا ب�أي ش�يء نفعل�ھ. خلصنا "إذا 

ض�د وال�ده." ألن هللا ق�د أعط�ى  هتم�ردحتى عندما ك�ان ف�ي البل�د البعی�د ف�ي  ابنا "كان االبن الضال ال یزال
  .مجانیة، فلن یأخذھا أبًداكعطیة الخالص 

، معتق�دین التجدی�د (الخ�الص)الع�ودة إل�ى الخطی�ة بع�د  م�ن البش�رعلى آالف  لَ ھذا النوع من التفكیر سھَّ    
ھ االنتص�ار عل�ى الخطی�ة. م�ن المھ�م أن نفھ�م م�ا یعلم� ع�ن مضمون بغ�ض النظ�ر خالصھممان وفي أأنھم 

 .المؤمنضمان الكتاب المقدس عن 

\ŒnùA ü —BŒáA 

 .. إنھ یجیب على بعض األسئلة المھمةواالغصانللكرمة التشبیھ الشھیر  ۱۰-۲: ۱٥في یوحنا    

لمسیح یعني عدم الثبات في ا). ۱۰(آیة  ."اَي تَثْبُتُوَن فِي َمَحبَّتِيالمسیح؟ "إِْن َحِفْظتُْم َوَصایَ نثبت في كیف    
 . ما یحدث بعد ذلك؟� الشخص توقف عن طاعتھأن 

 آیة( ".یَْحتَِرقُ إِْن َكاَن أََحٌد الَ یَثْبُُت فِيَّ یُْطَرُح َخاِرًجا َكاْلغُْصِن، فَیَِجفُّ َویَْجَمعُونَھُ َویَْطَرُحونَھُ فِي النَّاِر، فَ "   
 یوض�ح التش�بیھمرف�وض.  ھ�وو ف�ي المس�یحالثب�ات توقف عن  الطاعة فبالتالي). إذا توقف الشخص عن ٦

 . لتامالرفض اُحرقت بالتي األغصان 

ي اْلَكْرَم�ِة، َك�ذِلَك أَْن�تُْم اُثْبُتُوا فِيَّ َوأَنَا فِیُكْم. َكَما أَنَّ اْلغُْص�َن الَ یَْق�ِدُر أَْن یَ�أْتَِي بِثََم�ٍر ِم�ْن ذَاتِ�ِھ إِْن لَ�ْم یَثْبُ�ْت فِ�   
.  ).۲ (آیة ُكلُّ ُغْصٍن فِيَّ الَ یَأْتِي بِثََمٍر یَْنِزُعھُ  ).٤ آیة( أَْیًضا إِْن لَْم تَثْبُتُوا فِيَّ

                                                           
 .۱:۷ كورنثوس ۲ ۲۷٤ 
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 والبرك�ةالتغیی�ر  حی�اة حی�اعن�ي أن نت والت�ي ثم�اربتي أالمسیح عن طری�ق الطاع�ة، فل�ن ن�نثبت في إذا لم    
الحی�اة الت�ي یوفرھ�ا  مص�در ت�دفقفإنھ یفصل نفسھ ع�ن  نعمة هللا. إذا كان الشخص یعصى هللاتنقاد ب والتي

 .مرفوض فھو ثماربالؤتي الذي ال یُ االنسان بنعمة هللا. الحیاة هللا ولم یعد بإمكانھ 

 .يعطمُ لشخص الباعالقتنا عن ا ن نمتلكھ بعیدً أ ال یمكن لكن المجانیة،لنعمة عطیة االخالص    

أن یعم�ل م�ا یری�د یلي لوھو حقًا كتابھ، فیمكن لویلي فسالي كتابًا  تإذا أعط   
. إنھا ترید منھ أن یق�رأه، لك�ن حت�ى ل�و ل�م یفع�ل فإنھ�ا ال تس�تطیع ذلك الكتابب

. قد یتركھ تحت المطر أو یمزقھ أو یستخدمھ لقت�ل الحش�رات. ال إعادة الكتاب
ویل�ي للكت�اب ال تعتم�د  (ملكی�ة) . حی�ازةل�ھ تستطیع سالي إعادتھ ألنھ�ا أعطت�ھ

 ملكھ. لسالي، فال یزال الكتاب اً بح عدوعلى عالقتھ بسالي. حتى إذا أص

الت�ي یمك�ن للش�خص  عطی�ةالكرم�ة أن الخ�الص یختل�ف ع�ن ال تشبیھیُظھر    
الخالص عن نمتلك  ۲۷٥.الكرمة التي تعطینا الحیاةالرب یسوع  شبھیُ . معطىاالحتفاظ بھا دون عالقة مع ال

 عم�اأي مكان أننا سنحافظ على الخالص بغض النظر  بكاملھ فيالكتاب المقدس ال یخبرنا طریق العالقة. 
. نح�افظ عل�ى ھ�ذه العالق�ة الخالص�یة بطاع�ة عن�دما ننفص�ل ع�ن ال�رب یس�وع عن الخالصننفصل نفعلھ. 

 ۲۷٦.هللا

ق�وة  طالم�ا یض�ئالمص�باح  المص�باح الكھرب�ائي والكھرب�اء.ف�ي أن یك�ون  لذلك یمك�ن التوضیح الحدیث   
. وبالمثل لدینا حی�اة تھإذ تم فصلھ عن مصدر طاقستمرار مضیئًا للمصباح اال الكھرباء تتدفق فیھ. ال یمكن

 .تدفق حیاتھ فینا. نحن ال نحتفظ بتلك الحیاة إذا انفصلنا عنھتأبدیة من خالل عالقتنا مع المسیح. 

ªA PAjÕhZNªA“ŒIBN∏ 

الحی�اة بع�د كتابت�ھ س�فر م�ن  نس�ان)(اس�م اإل س�مالامح�و تأن توجد طریقة یمك�ن  یقول بعض الناس أنھ ال   
ةِ،  َوإِْن َكاَن أََحٌد یَْحِذُف ِمْن أَْقَواِل ِكتَاِب ھِذهِ ": االسملمحو ھناك. ولكن ھناك طریقة واحدة على األقل  النُّبُ�وَّ

 ۲۷۷."ا اْلِكتَابِ یَْحِذُف هللاُ نَِصیبَھُ ِمْن ِسْفِر اْلَحیَاةِ، َوِمَن اْلَمِدینَِة اْلُمقَدََّسِة، َوِمَن اْلَمْكتُوِب فِي ھذَ 

ن�ھ أأي ح�ال ف�األمر ھن�ا  ىعل�. س�فر الرؤی�ا بحذف جزء م�ن لمدانین فعالً ا بشریوجد عدد قلیل جًدا من ال   
 .الحیاة سفر اسم منمن المحتمل محو 

م�رة واح�دة یمك�ن أن یفق�د الخ�الص م�ن  (تح�رر) یحذرنا الكت�اب المق�دس م�ن أن الش�خص ال�ذي خل�ص   
ِس�ْفِر خالل ھزیمتھ في نھایة المطاف بالخطیة. "َمْن یَْغِلُب فَذِلَك َس�یَْلبَُس ثِیَابً�ا بِیًض�ا، َولَ�ْن أَْمُح�َو اْس�َمھُ ِم�ْن 

إل��ى الخ��الص نفس��ھ  اویش��یر الكثی��ر منھ��س��فر الرؤی��ا ى الكثی��ر م��ن الوع��ود للكن��ائس ف��ي تُعَط�� ۲۷۸ ".اْلَحیَ��اةِ 
، لكن خالصھم ُمخلصین. لقد كان ھؤالء أشخاًصا غلبة المؤمن ) ولكن كل الوعود تعتمد على۱۱:۲ظرنا(

 .الخطیة علیھم تإذا تغلب فقدسیُ 

                                                           
 .٦:۱٥ یوحنا ۲۷٥
 .۱۰:۱٥ یوحنا ۲۷٦

 .۱۹:۲۲ رؤیا ۲۷۷ 
 .٥:۳ رؤیا ۲۷۸
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م���ؤمني  ىل��ع ف��ي وق���ت م��ن األوق��ات ب��ولسالرس��ول قل��ق    
. قال إنھ إذا حدث ذلك، فإن لئال یتحولوا عن ایمانھم تسالونیكي

ھذا یدل على أنھ من الممكن  ۲۷۹.كرازتھم یذھب باطًال  في تعبھ
خالص���ھ تماًم���ا بحی���ث یك���ون  خالص���ھللم���ؤمن أن یس���قط م���ن 

 .األصلي ال قیمة لھ
كذب���ة أن ھن���اك معلم���ین  ۲۱-۱۸: ۲   بط���رس ۲نج���د ف���ي    

بع��ض الم��ؤمنین ال��ذین " َھَربُ��وا ِم��ْن نََجاَس��اِت اْلعَ��الَِم،  ایخ��دعو
��ِص یَُس��وَع اْلَمِس��یحِ  ّبِ َواْلُمَخلِّ ن و. ھ��ؤالء المؤمن��"بَِمْعِرفَ��ِة ال��رَّ

عِرفُوا َطِریَق اْلبِّرِ " لك�نھم ترك�وه. یق�ول ھ�ذا ال�نص "ن والسابق
العودة إل�ى عن إنھ كان من األفضل لھم أال یعرفوا الطریق أبداً 

أن��ھ م��ن الممك��ن أن یفق��د  یوض��حش��ریر. ھ��ذا الحی��اة ال أس��لوب
أن كان من المستحیل الشخص خالصھ بالعودة إلى الخطیة. إذا 

ف�ي حالت�ھ عم�ا أس�وأ  االنس�ان خالصھ، فل�ن یك�ون النسانیفقد ا
 الخالص (االیمان).قبل كان علیھ 

، لك�ن تل�ك البن�وة تتغی�ر عن�دما ۲۸۱لغض�بل اوأوالدً  ۲۸۰لش�یطانل اأوالدً  یمكن تغییر البن�وة. كن�ا ذات ی�وم   
عن�دما ع�اد أش�ار إلی�ھ وال�ده بأن�ھ . عن والده بعیداً  كانعندما البنوة ممیزات نا هللا. فقد االبن الضال كل اتبن

 ۲۸۲.اكان میتً 

مش�اعرھم إل�ى تأكی�د زائ�ف  (توجی�ھ) لك�ن ل�یس ع�ن طری�ق إس�ناد باألم�ان،یرید هللا أن یشعر المؤمنون    
بأننا في  نا. إنھ ال یعدبھ هللا مخطر حقیقي. یجب أال نعد المؤمنین بشيء لم یعدھل أنفسھمیجعلھم یعرضون 

من فقدان خالصنا بغض النظر عم�ا نفعل�ھ. إن�ھ یع�د بإرش�ادنا وتمكینن�ا م�ن الع�یش ف�ي انتص�ار عل�ى  أمان
 .الكافي لنا لكي نتحرر من الخوف (الیقین) الخطیة. ھذا ھو التأكید

، خلصوا مرةیكون لدى المؤمنین في بعض األحیان شكوك حول خالصھم. قد یكونون متأكدین من أنھم    
ھ��ذا ع�ن  ناش�كف��ي ال یتركن��ا الكت�اب المق�دس  .م�ع هللا ةخالص�یف�ي أنھ��م م�ا زال�وا ف��ي عالق�ة  ونش�كیلك�ن 

ى "ثِقَ�ةٌ فِ�ي یَ�ْوِم خالصھ لدرجة أن�ھ سیحص�ل عل� ثقة من أن یكون المؤمن على مشیئة هللا م. إناالسؤال الھ
یِن"  .هللا أم التمحیص وال یتساءل عما إذا كان سیجتاز  ۲۸۳الّدِ

ذات خالص�ھ  عندما یكون لدى المؤمن شكوك، یجب علیھ أال یتجاھلھا ببساطة ألنھ متأكد م�ن أن�ھ ق�د ت�م   
بُوا أَْنفَُس�یجَ أن " للمؤمنین مرة. من المناسب خل�ص الش�خص أن�ھ  رفإذا ع� ۲۸٤فِ�ي اِإلیَم�اِن؟" ھ�م، َھ�ْل ھمّرِ

، بطاع�ة ل�ھفي عالقة السلوك المسیح عن طریق ثابت في من خالل اتباع الخطوات الكتابیة للخالص وأنھ 
 .تأكد من أن لدیھ حیاة روحیة فھو

 فراد من الفصل لشرح المعلومات التي في المربعات التالیة:أیتم اختیار    

                                                           
 .٥:۳ تسالونیكي ۱  ۲۷۹
 .٤٤:۸ یوحنا ۲۸۰
 .۲:۲ أفسس ۲۸۱
 .۳۲:۱٥ لوقا ۲۸۲
 .۱۷:٤ یوحنا ۱ ۲۸۳
 .٥:۱۳ كورنثوس ۲ ۲۸٤

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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والفس��اد الم��وروث. یج��ب أن  (الض��عف)بس��بب أم��رین: العجز بش��رلل لةعل��ى الخطی��ة مس��تحی غلب��ةب��دو الت   
روحھ حتى نتمكن من تحقی�ق ب قوة بشریة. یعطي هللا (محدودیات) نتذكر أن هللا ال یدیننا بسبب وجود قیود
بس���بب  الش���خصال یج���ب أن یخط���ئ لك���ن و ن���ا عج���ز (ض���عف)إرادت���ھ. ل���یس م���ن الخطی���ة أن یك���ون ل

 الضعف).جز(الع

، لك�ن هللا ی�وفر نعم�ة للتطھی�ر. نح�ن ال نتحم�ل المس�ؤولیة ألنن�ا خالصیستمر تأثیر الفساد الموروث بعد ال
. ل�ذا ف�ال ینبغ�ي أن ی�ؤدي العج�ز أو الفس�اد الم�وروث ستمر ب�ھالفساد الموروث، لكن من الخطأ أن نب اولدن

 االنتصار. حیاةفي نا الرجاء إلى فقدان

لخطی�ة ع�ن اھ�ذا یعن�ي لن�ا الم�وت . موت�ھ وقیامت�ھب شبھالمسیح، نحن متحدون معھ. نتمن خالل اإلیمان ب   
 . ھو فینا ونحن فیھ. الحیاة المسیحیة لیست فقط أننا نحاول اتباع مثالھ)حیاة جدیدة( جدة الحیاةوالقیامة في 

عل�ى ع�اش ا المسیح بداخلنا. لقد انتص�ر عل�ى الخطی�ة عن�دما حیاھنبذل قصارى جھدنا. الحیاة المسیحیة یو
 .   األرض وما زال یعیش فینا منتصراً 

¡»Õ AgBù? 

مدین�ة عظیم�ة ش�عرھا متش�ابك وم�راوغ بط�ول ش�ارع ب رص�یفجلس امرأة فقیرة ترت�دي الخ�رق عل�ى ت   
 می�رك�ان أ منھ�ا مقرب�ةعل�ى وبسبب القذارة. بشرتھا قذرة وقاتمة. تجلس في یأس. فجأة ھناك ضجة كبیرة 

عربت�ھ ف�ي المك�ان ال�ذي تجل�س فی�ھ  تالن�بالء. األمی�ر وس�یم وق�وي ولطی�ف! بینم�ا م�ر بموكبھ مع المملكة
 ."فالمرأة القذرة، ینادي األمیر سائقھ "توقَّ 

المرأة التي تجلس على الرصیف ھ�ي الم�رأة الت�ي أری�د  ھذهعندما تتوقف العربة، یقول األمیر لخدامھ: "   
 !"منھا جالزوا

اآلن یتغی�ر المش��ھد. نح�ن ننظ��ر إل�ى القص��ر ف�ي ی��وم الزف�اف. م��اذا ن�رى؟ ام��رأة ق�ذرة م��ا زال�ت ترت��دي    
خرقھا بشعر متسخ وقذر. حولھا ھناك سیدات في انتظارھا یحملن ثوب الزفاف والصابون والعطور، لكن 

ترغب��ي ف��ي أال  "،"س��یدتي، تالع��روس لیس��ت مھتم��ة بإع��داد نفس��ھا لی��وم زفافھ��ا. تتس��اءل إح��دى الس��یدا
 وأراد األمی�ربھ�ا عن�دما رآن�ي  ظھ�رتاالستعداد لحفل الزفاف؟ "تجیب الع�روس" ھ�ذه ھ�ي الطریق�ة الت�ي 

م�ن ھ�ذا الموق�ف. ألن األمی��ر  سنُص�دم .اآلن ذا یك�ون ش�كليال�زواج من�ي، ل�ذلك أعتق�د أن األم�ر ال یھ�م م�ا
فعلیھ�ا أن تب�دو أفض�ل بالنس�بة  جذاب�ة وھي غیر حبھایحبھا فھو ال یریدھا أن تبقى في حالتھا. ألن األمیر أ

 .لھ

یری�د تغیی�ر حالتن�ا.  ،، لكن ھذا ال یعن�ي أن الخطی�ة لیس�ت مھم�ة. ألن�ھ یحبن�اخطاةهللا یحبنا عندما نكون    
  تسر هللا. التى الصورة والشخصیةب تشبھألنھ یحبنا، یجب أن ن
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عل�ى الخطی�ة م�ن خ�الل أن االنتص�ار بم البعض علِّ العالم بالخرافات. یُ في كل ط الحق المسیحي التخایتم    
معین��ة)  خطای�اس�بب  ھ�ایُعتق��د أن ت�ياألرواح الش�ریرة (ال انتھ�ارالعاطفی��ة و ختب�اراتواال الص�الة المتك�ررة

بزی�ت  دأو دھ�ن الجس� لرم�وز روحی�ة ف�ي جمی�ع أنح�اء المن�ز ووض�عوارتداء سحر معین  تعذیب النفسو
 ."من خالل "السحر الروحي !" غلبة في نظرھمال يھ هخاص. ھذ

الخ�الص واالم�تالء اختب�ارات ن إة بشكل مبسط للغایة. یقولون یعلى الخط ةالنصر بأن علم البعضكما یُ    
روح�ي الخطیة بشكل دائم. فشلوا ف�ي التأكی�د عل�ى الحاج�ة إل�ى النم�و السلطان  (یبطل) بالروح سوف تدمر

 دائم.ال سھروال (التھذیب)واالنضباط 

عل�ى الع�الم والخطی�ة أن یطرح�وا عل�ى أنفس�ھم  ةثابت� ةیجب على أولئ�ك ال�ذین یفش�لون ف�ي تحقی�ق نص�ر   
 :األسئلة التالیة

حی�اة  ؟ ھ�ل ل�ديَّ تھ�ا؟ ھل تبت وترك(العتیقة) حیاتي القدیمةعن  تھل م ا ولدت مرة أخرى؟ھل أنا حقً  )۱(
 كورنث��وس ۲(        هللا  م��ورجدی��دة أل وش��ھیةجدی��دة  ورغب��ات جدی��دة مواق��ف –جدی��دة ف��ي المس��یح 

الروح الق��دس؟ ھ��ل أح��اول فق��ط م��ن خ��الل ق��وة اإلرادة ب��الس��ید المس��یح ف��ي قلب��ي س��كن )؟ ھ��ل ٥:۱۷
 )؟۲۰: ۲كن في داخلي (غالطیة اأم أنني أعتمد على قوة هللا الس .على الخطیةنتصار الااإلنسانیة 

 
أخط�ئ إلی�ك" (م�ز  لك�یالخب�أت كالم�ك ف�ي قلب�ي  " المزم�وریعلن م�رنم كلمة هللا في قلبي؟  بئھل أخ )۲(

 یتغذى حدیث الوالدة على حلیب والدت�ھ (بط�رسكما ). یجب علینا أن نتغذى على كلمة هللا ۱۱: ۱۱۹
 ).۲: ۲ االولي

 
اْحِسبُوا أَْنفَُسُكْم أَْمَواتً�ا َع�ِن اْلَخِطیَّ�ِة، َكذِلَك أَْنتُْم أَْیًضا " �؟ حیًاالخطیة و نھل أحسب نفسي میتًا حقًا ع )۳(

 ).۱۱: ٦ُسوَع َربِّنَا " (رومیة َولِكْن أَْحیَاًء ِِ� بِاْلَمِسیحِ یَ 
 

أعلن الرسول یوحنا أن الشخص المول�ود ف�ي عائل�ة هللا " یَْغِل�ُب  ؟غلبةعتمد على هللا لتحقیق المھل أنا  )٤(
ض�ع ی). ق�ال الرس�ول ب�ولس إن�ھ ل�ن ٤: ٥یوحنا  ۱ةُ الَّتِي تَْغِلُب اْلعَالََم: إِیَمانُنَا " (اْلعَالََم. َوھِذِه ِھَي اْلغَلَبَ 

 وتھ�اق ت�ي ف�ي الع�المیس�وع ألن�ھ م�ن خ�الل الص�لیب تفق�د األش�یاء ال الرب صلیب االفي أي شيء تھ ثق
ا ِمْن ِجَھتِي، فََحاَشا ِلي أَْن أَْفتَِخ�َر " لي والسیطرة علي ھاعلى جذب إِالَّ بَِص�ِلیِب َربِّنَ�ا یَُس�وَع اْلَمِس�یحِ، َوأَمَّ

حی��اة  حی��ا). س��یكون م��ن المس��تحیل لن��ا أن ن۱٤:٦(غالطی��ة "الَّ��ِذي بِ��ِھ قَ��ْد ُص��ِلَب اْلعَ��الَُم ِل��ي َوأَنَ��ا ِلْلعَ��الَمِ 
 ).یسوع الرب(البر إذا نسینا مصدر كل  ة ثابتةصرتنم
 

 ف�ي مكانتن�ابغض النظر ع�ن  ؟االطالق علىللخطیة عدم السماح باإلیمان والرب یسوع لبس أھل أنا  )٥(
ً  والغلبة راصتنالمسیحیة، فإن االسیاحتنا   تج�اهیس�وع ال�رب . یجب أن أتبنى بوعي موقف لیست تلقائیا

 .)۲٤: ٤أفسس  ؛۱٤:۱۳ة وأن أتبع مثالھ (رومیة یالخط
 

ف�ي س�احة معرك�ة الحی�اة، یص�اب العدی�د م�ن الم�ؤمنین بالس�ھام الناری�ة  هللا الروح�ي؟ألبس سالح ھل  )٦(
 .)۱۱: ٦أصبحوا غیر مھتمین بدفاعاتھم الروحیة (أفسس  ألنھموذلك ببساطة للشیطان 
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، س�تكون ھن�اك دائًم�ا إیمانن�ا بغض النظر ع�ن م�دى نض�وج انضباط الذات؟(أتدرب علي)  ھل أمارس )۷(
؟ یج�ب الس�یطرة وقمع�ھ االنض�باطت بت�دریب جس�دي ووض�عھ تح�حاجة إلى انضباط الذات. ھل أقوم 

أو الن��وم أو الج��نس) بحی��ث  (مث��ل الرغب��ة ف��ي الطع��ام الممنوح��ة ل��ي م��ن هللا الطبیعی��ةالرغب��ات عل��ى 
 ألن الجس�د مش�وه بالخطی�ة لیس�ت متوازن�ةالجس�دیة  انإن رغبات المولودة حدیثًا.أھداف النفس  نوخدمی
أَْقَمُع َجَس�ِدي " :بولس الرسول خدم الروح. قالن یأ. علیھ والتحكمرة د بالسیطیجب عدم السماح للجسو

). ۲۷-۲٥: ۹كورنث�وس  ۱( ."َوأَْستَْعبُِدهُ، َحتَّى بَْعَد َم�ا َك�َرْزُت ِلآلَخ�ِریَن الَ أَِص�یُر أَنَ�ا نَْفِس�ي َمْرفُوًض�ا
 .ؤمنھذا االنضباط ضروري لكل م

 
: ۱ یوحن�ا ۱( لن�ا الرس�ول یوحن�ا تح�ریضف�ي الن�ور" ھ�و  س�لوك"ال في الطاع�ة؟ وأحیا ھل أنا أعیش )۸(

أن علین�ا دائم�اً  ف�ي طری�ق الس�ماءواألم�اكن الخط�رة  عث�رةألن ھناك العدید من الفخاخ وأحج�ار ال. )۷
حم�ل ). ت۲٦:۱٤ الروح الق�دس (یوحن�ا وفي حضور) ۱۰٥: ۱۱۹(مزمور  على ضوء كلمة هللا لكنس

ف�ي الظ�الم إل�ى التعث�ر والس�قوط والم�وت ف�ي  الس�لوك ی�ؤدي .ال�ذي یطھرن�االمسیح دم بالوعد  الطاعة
 الرجوع. انھایة المطاف ألولئك الذین رفضو

 ." معًا مرتین على األقلقانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

∆Bô‚A ∆Ã√B≥ 

ت�ھ عالق عل�ى الخطی�ة. للم�ؤمن حی�اة م�ن (الغلب�ة) ةنصرالفي یحیا كل مؤمن أن  على وواجبنھ امتیاز إ   
المؤمن الذي یرفض إرادة هللا ویعود إل�ى الخطی�ة یكس�ر العالق�ة الخالص�یة الت�ي تربط�ھ ب�ا�.  مع المسیح.

 تجارب.على كل الغلبة قویة حتى یتمكن المؤمن من المیوفر هللا نعمة 

یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قب�ل جلس�ة الفص�ل الت�الي، یج�ب علی�ھ ق�راءة    
 .مقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرسال

©�B¥ø “ÕjÕjZNªA ¬B»¿ºª 

-۱۸: ۱۳ى مت� ؛۲۷-۲۱: ۱یعق�وب  ؛۲۲-۱٤:۳ رؤی�ا ؛۳۹-۲۳: ۱۰عبرانیین  ؛۱۱-۱: ۱ بطرس ۲(    
۲۳.( 

یجب على كل طالب أن یقوم بتدریس  الدورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الط�الب تق�دیم تقری�ر إل�ى قائ�د 

 .الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

—’Aj¥ºª PBŒuÃM 

Shank, Robert. Life in the Son. Bethany House Publishers, Minneapolis. 

Wiley, H. Orton and Culbertson, Paul T. Introduction to Christian Theology. 
Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1946. 
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 أسئلة للدراسة

 ؟ىولاأل یوحنا لرسالةما ھو الموضوع الرئیسي  .۱
 یوحنا األولى؟رسالة  تؤكدھاالمؤمن التي سمات ما ھي  .۲
 ؟۱۰:۱۳ى ولاألكورنثوس  رسالةاألشیاء األربعة التي نعرفھا من  ھي ما .۳
 المسیح؟في  لثباتكیف یستمر المؤمن في ا .٤
 لخالص؟ا الستمرار ضروريال األمر ما ھو .٥
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 :شرح على قادًرا ویكون الطالب یفھم أن یجب الدرس، ھذا نھایة في   

  .شخص ھو القدس الروح أن) تبین( رتُظھِ  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

 .الروح مواھب حول المبادئ بعض تطبیق ھو للطالب العملیة األھداف أحد   
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 ث�م. المراجع�ة أس�ئلة لط�رح ال�درس ھ�ذا م�ن األھ�داف اس�تخدم السابق، الدرس على االختبار إجراء بعد   
 .أدناه القراءة مقطع إلى انتقل

 .هللا روح عن المقطع ھذا بھ یخبرنا ما ناقش. معًا ۱۳۹ مزمور قرأن   

 الطال�ب م�ن اطل�ب ت�رى عن�دما الج�واب ون�اقش الس�ؤال اط�رح ؟ت�رى عن�دما. امعً� المواد دراسة اآلن   
 .اآلیة وقراءة المقدس الكتاب مرجع عن البحث

 شیئًا یھوه شھود یقول المثال سبیل على. اشخصً  ولیس تأثیر أو قوة القدس الروح أن الناس بعض یعتقد   
ً  لیس القدس الروح: "القبیل ھذا من  التي الفعالة هللا قوة ھو القدس فالروح. الثالوث من جزًءا ولیس شخصا

  ۲۸٥ء"بالكھربا ما حد إلى تشبیھھا ویمكن. إرادتھ لتحقیق یستخدمھا

           القدس؟ الروح عن یھوه شھود مفھوم في الخطأ ما ؟

 یمك�نھم ف�ال � كتابیً�ا فھًم�ا یملك�ون ال ألنھم. اشخصً  لیس) تأثیر( قوة القدس الروح أن یھوه شھود یرى   
 .معھ صحیحة عالقة على یكونوا أن

 ال�روح عم�ل نإ یسوع الرب قال. القدس الروح عن شيء كل فھم على قادرین نكون أن نتوقع أال یجب   
یحُ “.  تذھب أین إلى وال تأتي ینأ من تعلم ال ولكن تسمعھا الریح مثل القدس  َوتَْس�َمعُ  تََش�اُء، َحْی�ثُ  تَُھبُّ  اَلّرِ

 أن یمك��ن الت��ي األش��یاء بع��ض ھن��اك ولك��ن ۲۸٦".تَ��ْذَھبُ  أَْی��نَ  إِلَ��ى َوالَ  تَ��أْتِي أَْی��نَ  ِم��نْ  تَْعلَ��مُ  الَ  لِكنَّ��كَ  َص��ْوتََھا،
 .هللا مع لعالقتنا مھمة وھي الروح عن نعرفھا

 س�فر ھو المقدس الكتاب في والكنیسة القدس الروح بین للتفاعل وصف أكبر یعطینا الذي الكتابي الجزء   
ال�روح  م�واأكرَ ) ۱( الق�دس لل�روح ب�دایتھا ف�ي الكنیس�ة اس�تجابة لكیفی�ة نموذًج�ا ن�رى ھن�اك. الرسل أعمال
 أدرك��وا )۳( ۲۸۸ونش��اطھ وإرش��اده الق��دس ال��روح لحض��ور م��دركین ك��انوا )۲( ۲۸۷ألوھیت��ھ ف��ي الق��دس

 ۲۸۹.القدس الروح مع التجاوب على واعتمادھم مسئولیتھم

 ث�م. هللا وأن�ھ ش�خص أن�ھ ن�درك أن یج�ب الق�دس، ال�روح م�ع العالق�ة م�ن الن�وع ھذا مثل لدینا یكون لكي   
 .بھ عالقتنا توجھ التي المبادئ عن البحث یمكننا

`ÀjªA pf¥ªA Ã« wbq 

 س��مات ك��ل لدی��ھ الحقیق��ي الش��خص. ش��خص ولكن��ھ یس��وع ال��رب مث��ل م��ادي جس��د الق��دس لل��روح ل��یس   
 الروحی�ة المواھ�ب ی�وزع إرادة؟ لدی�ھ الق�دس الروح ھل. والعواطف واإلرادة العقل تشمل الشخصیة والتي

                                                           
 بالثالوث؟ تؤمن أن یجب ھل ۲۸٥
 .۸:۳ یوحنا  ۲۸٦
      .٤-۳:٥ الرسل أعمال ۲۸۷
    .۲۸:۱٥ الرسل أعمال ۲۸۸
 .۳۱،۲٤:٤ الرسل أعمال ۲۸۹
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 ال�روح ھ�ل ۲۹۱ویعرفھ�ا" هللا أعم�اق... یبح�ث" إن�ھ عق�ل؟ لدیھ القدس الروح ھل ۲۹۰".یشاء كما" للمؤمنین
 ۲۹۲".القدس الروح تُحزنوا ال" لنا قیل مشاعر؟ لدیھ القدس

 عق�ل لدی�ھ الق�دس ال�روح ألن. عواط�ف لدی�ھ یك�ون فحینئ�ذ الق�دس، الروح یحزن أن الممكن من كان إذا   
 .شخص أنھ نعلم وعواطف، وإرادة

 شخص؟ ھو القدس الروح أن نعرف أن لنا بالنسبة المھم من لماذا ؟

 أن یب�دو. مع�ھ عالق�ة إقام�ة م�ن ن�تمكن ف�ال ،اشخًص� ول�یس) تأثیر( قوة كان القدس الروح أن اعتقدنا إذا   
 یح��اولون ق��وة مج��رد أن��ھ أو مش��اعرھم یثی��ر ش��يء مج��رد ھ��و الق��دس ال��روح أن یعتق��دون الن��اس بع��ض

 عل�ى ق�ادر ال�روح ،۱: ۲ فیلب�ي بحس�ب. اآلخ�رین م�ع عالق�ات إقام�ة على القدرة لدیھ الشخص .استخدامھا
 الش�خص بص�فتھ. معن�ا التواصل القدس للروح یمكن ۱٤:۱۳ الثانیة كورنثوس بحسب. معنا عالقات إقامة
 .شخًصا القدس الروح یكون أن فیجب شركة، ولھ التواصل على القادر

 ال�درس ھ�ذا نھای�ة ف�ي المعلوم�ات مجموع�ة انظ�ر الق�دس، ال�روح شخصیة عن الكتابیة األدلة من لمزید   
 ."القدس الروح لشخص الكتابي الدلیل" بعنوان

`ÀjªA pf¥ªA Ã« �A 

 قص�ة تت�ذكر ھ�ل. مك�ان ك�ل ف�ي الحاض�ر الوج�ود وُكلّ�ي والش�اھد المعرفة كلي هللا ھو القدس الروح إن   
 الق�دس؟ ال�روح على بالكذب قلبك الشیطان مأل لماذا" بطرس، أخبره حنانیا، یموت أن قبل وسفیرة؟ حنانیا

 ال��روح عل��ى الك��ذب أن ن��رى أن یمكنن��ا الح��دث ھ��ذا م��ن. ۲۹۳" هللا عل��ي ب��ل نس��انإ عل��ى تك��ذب ل��م أن��ت... 
 .هللا ھو القدس الروح فإن هللا لذلك على الكذب نفسھ ھو القدس

 ع�ن ش�يء ك�ل یع�رف أن�ھ ۱۱-۱۰: ۲ ى     األول� ف�ي كورنث�وس ن�رى. شيء كل یعرف القدس الروح   
 ۲۹٤المعرفة كل تتطلب والتي األنبیاء فیھا بما القدیم، للعھد المقدسة بالكتب أوحي لقد. نھائي ال عقل لھ. هللا
 موج�ود الق�دس ال�روح .هللا بأن�ھ القدس الروح یُعرف الذي ،۲۹٥هللا من بھ ُموحى المقدس الكتاب أن لنا قیل
 وج�ھ م�ن ھربً�ا إلی�ھ ال�ذھاب ش�خص ألي یمك�ن مك�ان یوج�د ال أن�ھ یخبرنا ۷: ۱۳۹ مزمور. مكان كل في

 ال فھ�و المس�یح روح الش�خص یمتل�ك ل�م إن یق�ول المقدس الكتاب ألن مؤمن، كل مع حاضر إنھ. هللا روح
 .القدس الروح ھو المسیح روح أن السیاق یظھر. للمسیح ینتمي

 حال�رو .علی�ھ نُج�ّدِف ال�ذي وح�ده هللا غی�ر ل�یس. الق�دس ال�روح عل�ى التج�دیف ع�ن ۱۰:۱۲ لوقا أخبرنا   
 ۲۹٦.أزلي القدس

 ۲۹۷.فیھا یسكن القدس الروح ألن هللا ھیكل أجسادنا إن   

                                                           
 .۱۱:۱۲ كورنثوس ۱ ۲۹۰
 .۱۰:۲ كورنثوس ۱ ۲۹۱
 .۳۰:٤ أفسس ۲۹۲
 .٤-۳:٥ الرسل أعمال ۲۹۳
  .۲۱:۱ بطرس ۲ ۲۹٤

 .۱۹:۳الثانیة  تیموثاوس ۲۹٥ 
 .۱٤:۹ عبرانین ۲۹٦
 .۱٦:۳ كورنثوس ۱ ۲۹۷
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 یس�تطیع ال أشیاء یفعل بأنھ یوصف. والسلطان القوة كل القدس للروح   
 یفع��ل لك�ي ۲۹۸.ودینون�ة وب�ر خطی�ة عل�ى الع�الم یبك�ت إن�ھ. هللا إال عملھ�ا

 عق�ولھم إقن�اع عل�ى ق�ادًرا ویك�ون شخص كل لضمیر الوصول علیھ ذلك
 ق���وة م���ؤمن ك���ل إعط���اء عل���ى ق���ادًرا یك���ون أن���ھ كم���ا. الحق���ائق ب���بعض

 ل�ھ ض�روریة س�تكون الت�ي والحكم�ة الق�وة تخی�ل الص�عب من ۲۹۹.ةباطنی
. مختلف شخص كل أن إلى بالنظر سیما ال بذلك، القیام على قادًرا لیكون

  ۳۰۰.ذلك من وأكثر والسالم والفرح المحبة ھو الروح ثمر

 ف�ي مك�ان يأ في مؤمن لكل وخاصةً  شخص أي حیاة في ذلك تنتج أن یمكن اإللھیة القوة سوى شيء ال   
 .العالم

 .اإللھي الثالوث في الثالث األقنوم نفسھ، هللا ھو القدس الروح أن الكتابیة األدلة من نعرف   
 القدس؟ الروح بألوھیة نؤمن أن لنا المھم من لماذا  ؟

. یس��تحقھ ال��ذي واالحت��رام ك��راماإل إعطائ��ھ م��ن ن��تمكن حت��ى الق��دس ال��روح بألوھی��ة ن��ؤمن أن المھ��م م��ن   
 ف�ي نش�ك الواق�ع ف�ي. هللا بأن�ھ االعت�راف عدم بسبب القدس للروح السجود في نفشل ان خطیر أمر سیكون
 .الخالص إلى یجذبھ الذي ذاك ألوھیة ینكر عندما شخص خالص
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 یُفھ�م الذي المعنى بنفس متمیزون أفراد أنھم یعني ال واالبن اآلب عن متمیز القدس الروح بأن القول إن   
 للتحدث كافیة بدرجة متمیزون لكنھم ذاتھ، الواحد هللا وھم البعض بعضھم الثالوث أقانیم یسكن. البشر لدي
 .ومعنا البعض بعضھم مع حقیقیة شخصیة عالقات وإلقامة البعض بعضھم حب وإلى البعض بعضھم مع

 ص�حاحاتأ خ�الل م�ن اوتك�رارً  م�رارا المث�ال سبیل على. الثالوث أقانیم بین الفارق المقدس الكتاب یُعلِّم   
 ویعلمھ�م التالمی�ذ سیرش�د ع�ینالمُ  ھ�ذا. سیرس�لھ ال�ذي المع�ین إلى یسوع الرب أشار ،۱٦-۱٤ یوحنا إنجیل

 الش�خص ھم�ا الق�دس وال�روح یس�وع ال�رب كان إذا ۳۰۱اآلب ىإل وعودتھ یسوع األرض الرب مغادرة بعد
 شخص إلى یشیر أنھ المؤكد من. معنى آخر كمعین القدس الروح إلى یسوع الرب إلشارة یكون فلن نفسھ،
 .عنھ متمیز آخر

 ع�ن یتح�دث ل�ن الق�دس ال�روح نإ ۱٥-۱۳: ۱٦ یوحن�ا ف�ي یسوع الرب قال   
 ك�ان إذا. اآلب م�ن المس�یح اس�تقبلھا الت�ي المس�یح أم�ور ع�ن س�یعلن ب�ل نفسھ،
 ال�رب لتص�ریح یك�ون فل�ن القدس الروح شخص نفس ھما واآلب یسوع الرب

 .معنى ھذا

 اآلب وصوت االبن تمت معمودیة ھنا ۳۰۲.یسوع الرب معمودیة قصة تأمل   
 یسوع الرب على استقر القدس " والروحالحبیب ابني ھو ھذا" قال السماء من

                                                           
 .۸:۱٦ یوحنا ۲۹۸
 .۱٦:۳ أفسس ۲۹۹
 .۲۲:٥ غالطیة ۳۰۰
 .۱٥-۱۳، ۷:۱٦ ؛۱٥:۲٦ ؛۲٦، ۱۷-۱٦:۱٤ یوحنا ۳۰۱
 .۱۱-۱۰:۱ رقسم  ۳۰۲
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ً  حدث ھذا كل. كحمامة  ومتمیزون نفسھ الوقت في ھنا مشتركون الثالثة الثالوث أقانیم. الوقت ذات في معا
 .البعض بعضھم عن بوضوح

 ف�ي لنش�ترك هللا خلقن�ا. زلاأل من�ذ واالبن اآلب مع حب شركة عالقة في امتمیزً  اشخصً  القدس الروح كان
 األق��انیم م��ع بالعالق��ة الث��الوث ف��ي أقن��وم ك��ل یتمت��ع كم��ا ۳۰۳مع��ھ بعالق��ة نتمت��ع أن هللا یری��دنا. العالق��ة تل��ك

 ۳۰٤.االزل منذ األخرى
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 أعط�ى ۳۰٥األرض خلق عند ومشارًكا موجوًدا كان. الخلیقة زمن منذ العالم في نشًطا القدس الروح كان   
 البش�ر الس�تمرار س�عوا ال�ذین لألنبی�اء رس�ائل أعط�ي ۳۰٦.ةخاص� لمھ�ام دع�وا الذین لألفراد خاصة قدرات
  ۳۰۷.هللا مع سلیمة بعالقة

 ف�ي هللا تج�اه لتح�ویلھم محاول�ة ف�ي الن�اس قل�وب في یعمل كان ۳۰۸.المقدس بالكتاب القدس الروح ىأوح   
 ك��ل م��ن هللا ح��ب عل��ى ق��ادًرا الش��عب یجع��ل ال��ذي النعم��ة عم��ل الق��دس ال��روح ق��دَّم ۳۰۹.الق��دیم العھ��د زم��ن
 ۳۱۰قلبھ

 فستتوقف العالم من انسحب وإذا الحیاة وأعطانا خلقنا الذي الروح ھو. الحیاة بروح القدس الروح یُدعى   
 ۳۱۱. التراب إلى اإلنسان الحیاة وسیعود كل
 الن�اس سیعمد یسوع الرب إن المعمدان یوحنا قال. القدس الروح أعمال من جدیًدا زمنًا الجدید العھد قدم   

 الق�دس ال�روح معمودی�ة وھ�و" اآلب وع�د" أس�ماه ش�يء لتوق�ع تالمی�ذه یسوع الرب قاد ۳۱۲.القدس بالروح
 بطرس أن إال الحدث ھذا في الظواھر من العدید ظھور من الرغم على ۳۱۳ .الخمسین یوم في حدثت الذي
  ۳۱٤. تطھرت قلوبھم أن ھو حدث الذي الرئیسي الشيء إن الحقًا قال

رھم ب�األمور معھ�م س�یكون القدس الروح بأن التالمیذ یسوع الرب َوَعد     ویرش�دھم لھ�م َعلَّمھ�ا الت�ي لیُ�ذّكِ
 ۳۱٥.الحق إلي
 ویش�جعنا معن�ا ش�خص إل�ى الكلم�ة ھ�ذه تش�یر ۳۱٦.آخر معزیًا سیكون القدس الروح نإ یسوع الرب قال   

رنا یس��وع ال��رب یُمث��ل الق��دس ال��روح.  النائ��ب بأن��ھ إلی��ھ اإلش��ارة یمكنن��ا. ویعینن��ا نف��س  .۳۱۷بكلمات��ھ ویُ��ذّكِ
 لآلب.قال إن الرب یسوع ھو نائب (ممثل) حیث یُ  الكلمات فى رسالة یوحنا األولى

                                                           
     .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
 .٦:۳۰ تثنیة ۳۱۰
 .۱٤:۳٤ بأیو ؛۳۳:٤بأیو ؛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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 القدس؟ الروح بھا یقوم التي األمور بعض ھي ما ؟

 .أنشطتھ ببعض قائمة یلي فیما لكن كاملة، بصفة العالم في القدس الروح عمل شرح یمكن ال

 التوب��ة إل��ى حاجت��ھ ی��درك أن الش��خص عل��ى المس��تحیل م��ن س��یكون وإال( ۳۱۸الخطی��ة ىعل�� یبك��ت ھ��و )۱(
 ).والغفران

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(
 ۳۲۳.الخدمة ھذه قرارات) یقود( ویرشد معینة خاصة لخدمة البشر یدعو )٦(
 ۳۲٤.مقدًسا لیجعلھ قلبھ ویطھر المؤمن یقدس )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(

 .أدناه المربع في الموجودة المعلومات لشرح الفصل من عضو اختیار یمكن   
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 م�ن فق�ط واح�د أقن�وم معرف�ة المستحیل فمن. القدس الروح مع عالقة في فأنت هللا مع عالقة في كنت إذا   
 ۳۳۱اآلخرین دون الثالوث

 ع�ن الكثی�ر التالمی�ذ یع�رف ل�م. الخ�الص قب�ل الق�دس ب�الروح الخ�اص التعل�یم یفھم أن اإلنسان على لیس   
 ۳۳۲.بالفعل معھم كان وأنھ الروح عرفوا أنھم یسوع الرب أخبرھم ولكن الروح القدس

                                                           
 .٥:۱ يتسالونیك ۱؛ ۲:٤ كورنثوس ۱؛ ۸:۱٦ یوحنا  ۳۱۸
 .٥:۳ ا، یوحن٤:۲۹ ة، غالطی۳۹-۳۸:۷ ا، یوحن۱:۲ ، أفسس٥:۳ تیطس  ۳۱۹
 .۱٦:۸ رومیة ۳۲۰
 .۹:۸ ةرومی ؛٦:۱۹ 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 ؛۱۳:۹ ؛۸:۱ الرسل أعمال ۳۲۸
 .۱۸:٦ أفسس ؛۲۷-۲٦:۸ رومیة ۳۲۹
 .۱۳:۱۲ كورنثوس ۱ ؛٤:۳ ؛۲:۲ أفسس ۳۳۰
 .٤٤:٦ یوحنا ؛۱۸:۲أفسس ۳۳۱
 .۱۷:۱٤ یوحنا ۳۳۲
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 یفع�ل أن ل�ھ ویت�یح الص�حیحة بالطریقة بھ االرتباط على تعیننا القدس الروح عن الصحیح التعلیم معرفة   
 .حیاتنا في المزید

 یتح�دث ال إن�ھ. إلین�ا یتح�دث وس�وف مع�ھ التح�دث یمكنن�ا. معھ عالقة بإقامة لنا تسمح أقنوم بأنھ معرفتنا   
 مش�یئة نفع�ل أن حقً�ا نرید كنا إذا. هللا وحب هللا إرادة نفھم تجعلنا طرقًا لدیھ لكن مسموع بصوت عادة إلینا
 .الوقت طوال بھ نشعر ال أننا مع القدس الروح یرشدنا فسوف هللا

 هللا نعبد عندما. شعور أو) تأثیر( قوة مجرد كان لو كما) نسلك( نتصرف ال أننا تعني أقنوم بأنھ معرفتنا   
) (ذھ��ن ب��ذكاء نتح��دث نص��لي، عن��دما. ط��ائش بش��عور االس��تمتاع مج��رد ول��یس وماھیت��ھ ھ��و ف��یمن نفك��ر

 یفع�ل تأثیری�ة مثلم�ا س�حریة بطریق�ة واألش�یاء الكلم�ات استخدام من بدالً  لنا، یظھر قد ما نفھم أن محاولین
 .األخرى الدیانات من البشر

 أن علین�ا بقیادت�ھ، ونح�س نص�لي بینم�ا. ب�االحترام للعب�ادة می�ل تمنحن�ا هللا ھ�و الق�دس الروح أن معرفتنا   
 أن یجب والذي المطلقة السلطة صاحب أیًضا إنھ مستقبلنا، ویعرف تماًما ویعرفنا یحبنا الذي هللا أنھ نتذكر
 .نطیعھ

 ۳۳۳.ب�الروح نس�لك أن ویج�ب ال�روح في نحیا أننا المقدس الكتاب یقول. الوقت طوال معنا القدس الروح   
فق�ط  معن�ا ل�یس إن�ھ. الكنیسة في محضره فقط إلى نأتي أننا نعتقد وال محضرة في كنا لو كما نحیا أن یجب

 ۳۳٤.ومقدسة نقیة حیاة نحیا أن یجب أننا في السبب ھو وھذا داخلنا في یعیش بل

 أج�ل من نصلي أن ینبغي ال. ۳۳٥قلوبنا وطھارة الخطیة على ةالنصر منحنا وھي أولویتھ نتذكر أن یجب   
 مقدًس�ا ویجعل�ك قلب�ك لیُطھ�ر بإیم�ان ص�لِ . األول�ى األولوی�ة وتحقی�ق بإنج�از ل�ھ نس�مح ل�م إذا أخ�رى أشیاء
 ۳۳٦.بالتمام

 م�ا یمنحن�ا أن ویمكن�ھ ظروفن�ا ویفھ�م یفھمنا إنھ. الحیاة صراعات في الداخلیة القوة القدس الروح یعطینا   
 .بالضبط إلیھ نحتاج

. اآلخرین قلوب في الروحیة النتائج لكلمتھ ولتحقیق القوة ومنح إلرشادنا الخدمة في علیھ نعتمد أن یجب   
 ۳۳۷.القدس الروح عمل محل تحل أن بشریة قدرة ألي یمكن ال

 إن. ممل�وًءا تبقی�ك مع�ھ عالق�ة ف�ي تس�تمر أن تنس�ى أال یج�ب ب�الروح، بالفع�ل ام�تألت ق�د كن�ت ل�و حتى   
 أن إل�ى بحاج�ة نح�ن ۳۳۸ا.رً مس�تم عم�ًال  یعن�ي فع�ل ھ�و الیون�اني ال�نص ف�ي" ب�الروح امتلئ�وا" األمر صیغة
 .بھ عالقتنا خالل من یحدث وھذا باستمرار، نمتلئ

 .األقل على مرتین معًا" االیمان قانون" الفصل یقرأ أن یجب   

 

                                                           
 .۲٥:٥ غالطیة ۳۳۳
 .۱۹:٦ كورنثوس ۱ ۳۳٤
 .۹-۸:۱٥ الرسل أعمال ؛٥:۱٦ غالطیة ؛۱۳:۸ رومیة ۳۳٥
 .۲۳:٥ تسالونیكي ۱ ۳۳٦
 .۱٦:۳ أفسس ۳۳۷
 .۱۸:٥ أفسس ۳۳۸



۱۰٦ 
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 ویحی�ا الخطیة ویج�دد على یبكت. واالبن اآلب مع تاًما إلًھاالثالوث،  في الثالث االقنوم ھو القدس الروح   
 بثم�ر یباركھ�ا ال�ذي للكنیس�ة، المتح�دة الحی�اة إن�ھ. القل�ب وتطھی�ر الخطی�ة عل�ى الغلب�ة یم�نح مؤمن، كل في

 .للخدمة الروحیة والمواھب الروح

 ق�راءة علی�ھ یج�ب الت�الي، الفص�ل جلس�ة قب�ل. أدن�اه المذكورة المقاطع أحد طالب لكل یُخصص أن یجب   
 .الدرس ھذا موضوع عن تقول ماذا حول فقرة وكتابة المقطع
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 غالطیة ؛۱۳-۱: ۱۲ كورنثوس ۱ ؛۱٤-۱: ۸ رومیة ؛۱٦-۹: ۲ كورنثوس ۱ ؛۸-٤: ۱ الرسل أعمال(   
٥ :۲۲-۲٦.( 

 بتدریس یقوم أن طالب كل على یجب الدورة، ھذه خالل مرات سبع األقل على بأنھ الطالب تذكیر یجب   
 قائ�د إل�ى تقری�ر تق�دیم الط�الب على یجب. الفصل في الموجودین غیر لألشخاص درس من جزء أو درس

 .للمھمة بالتدریس فیھا یقومون مرة كل في الفصل
 الكتابی�ة األدل�ة من مزید إلى بالحاجة الفصل شعر إذا تغطیتھا ویمكن اختیاریة أدناه المعلومات مجموعة   

 .النقطة لھذه
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 الثالث��ة أن یعن��ي مم��ا الق��دس، وال��روح واالب��ن اآلب باس��م نعم��د أن لن��ا قی��ل ،۱۹: ۲۸ مت��ي إنجی��ل ف��ي   
 ف��ي. ال��ذكي التواص��ل تعن��ي الت��ي الق��دس، ال��روح ش��ركة ت��ذكر ۱٤: ۱۳ كورنث��وس ۲. بالس��لطة یتمتع��ون

 ۲٦،۱۷: ۱٤ یوحن�ا في. االضطھاد أثناء في فیھم یتكلم القدس الروح بأن المؤمنون دعِ وُ  ،۱۱: ۱۳ مرقس
 ال�روح ب�أن یس�وع ال�رب وع�د ،۱۱- ۷: ۱٦ یوحن�ا في. ویذكر یعلم الذي الحق بروح القدس الروح سمىیُ 

 یق�ول ۱٥-۱۳: ۱٦ یوحنا في .الذكي التواصل یتطلب والذي ودینونة وبر خطیة على العالم سیبكت القدس
 یخت�ار ۱۱:۱۲ االول�ي بحس�ب كورنث�وس. المس�یح أم�ور ع�ن نفس�ھ ولك�ن ع�ن ی�تكلم ل�ن الق�دس ال�روح إن

 عن�د فینا یشفع). ۱٦: ۸ رومیة( هللا أوالد بأننا ألرواحنا یشھد. الروحیة المواھب تُمنح كیف القدس الروح
 مم��ا. یح��زن نأ لل��روح یمك��ن ۳۰:٤ أفس��س بحس��ب). ۲۷-۲٦: ۸ رومی��ة( هللا مش��یئة یفھ��م ذھ��ن ول��ھ اآلب
: ٥ الرسل (أعمال التواصل یفھم أنھ یعني مما علیھ، الكذب یمكن. عواطف ولھ علیھ ردودنا یفھم أنھ یعني

 رحالتھم في الرسل وجھ). ٤-۲: ۱۳ الرسل أعمال( تباعھاا الناس إرادة على ولھ ،ویرشد یتحدث إنھ). ۳
 ).٦: ۱٦ الرسل لأعما( ما مكانٍ  إلى الذھاب بعدم أحیانا وأخبرھم التبشیریة

 مث��ل ،اشخًص�� ول��یس) ت��أثیر( ق��وة ن��ھإ ویقول��ون الث��الوث ف��ي الق��دس ال��روح ش��خص الن��اس بع��ض ینك��ر   
 كم�ا اشخًص� ول�یس) ت�أثیر( المق�دس ق�وة الكت�اب یص�ف نأ المس�تحیل م�ن ذل�ك وم�ع. الجاذبیة أو الكھرباء
 ال ذھ�ن (الت�أثیر) دون الق�وة. الجاذبی�ة عل�ى نك�ذب أن یمك�ن وال الكھرباء تتحدث ال. القدس الروح وصف

 .هللا مشیئة یفھم

 شخًصا كان لو كما شخصي غیر شيء عن فقط تتحدث تجسید ھي المقدسة الكتب نإ الناس بعض یقول   
 وتج�اوب االش�خاص، عل�ى تتطب�ق بعبارات الروح عن المقدس الكتاب یتحدث ذلك ومع. حقًا ذلك یعنیھ ال



۱۰۷ 
 

 بطریق�ة الق�دس ال�روح ع�ن هللا بكلم�ة ی�اتاآل بع�ض تتح�دث. م�ا شخص تجاه نیفعلو كما الروح مع البشر
 یج�ب). ۱۷: ۲ الرسل أعمال" (الروح انسكاب" المقدس الكتاب یقول عندما الحال ھو كما كمادة، مجازیة
 .كشخص الروح عن یتحدث المقدس الكتاب ألن مجازیة، الصورة ھذه اعتبار
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`ÀjªA pf¥ªA 

 للدراسة أسئلة

  .القدس للروح األولى الكنیسة الستجابة) سمات( خصائص ثالث اذكر .۱
 شخص؟ ھو القدس الروح أن تظھر التي الشخصیة السمات ھي ما .۲
 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



۱۰۹ 
 

Apifª jrß –eBáA 

ùA “mAf≥≈ø€ 

pifªA ≤Af«C 

 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

هللا س�تجعلھ مقدًس�ا ف�ي الع�الم  أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یكون لدى الطال�ب إیم�ان ب�أن نعم�ة   
 .ضرالحا

 

 

 

 

 

 

 



۱۱۰ 
 

ùA “mAf≥≈ø€ 

eBø— �A“ßÃJÒø —jyB 

بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل    
 قراءة أدناه.الإلى المقطع 

 بھا هللا المؤمن؟ یجددمعًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن الطریقة التي  ٤۰-۳۳: ۱۱۹قرأ المزمور ن   

اطل�ب  عالم�ة اطرح السؤال وناقش الجواب. عندما ترى ؟عالمة ا. عندما ترىآلن دراسة المواد معً ا   
 من الطالب البحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.

لق�د وص�ف هللا  م�ن ھ�و هللا. ھ�و إظھ�ار عالنكان الغرض األول من اال نفسھ،عن  باإلعالنعندما بدأ هللا    
العھ�د  م�رة ف�ي ٦۰۰أكث�ر م�ن  تظھ�ر) kadosh. الكلم�ة العبری�ة للقداس�ة (قدوسنفسھ في المقام األول بأنھ 

 غالبًا ما یشیر إشعیاء إلى هللا على أنھ "قدوس إسرائیل". المثال،القدیم. على سبیل 

—eBJ®ªA ™ÃyÃø O√B∑ �A “mAf≥ eÃVnªAÀ 

بَّ إِلَھنَا، َواْسُجدُوا ِعْندَ َمْوِطِئ قَدََمْیِھ قُدُّوسٌ  "یَْحَمدُوَن اْسَمَك اْلعَِظیَم َواْلَمُھوَب، قُدُّوٌس ُھَو.     ۳۳۹ ."َعلُّوا الرَّ
إِنِّ�ي أَنَ�ا قدیس�ین ألن�ھ یق�ول: "قداسة هللا ھي أساس مطلبھ لإلنسان. ألنھ قدوس فھو یدعو عباده أن یكون�وا    

یِسیَن، ألَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ  بُّ إِلُھُكْم فَتَتَقَدَُّسوَن َوتَُكونُوَن قِدِّ  ۳٤۰."الرَّ

 وطلب نوًعا مختلفًا من العبادة. ینیكاذبة التي للوثنكان إلھ إسرائیل مختلفًا عن اآللھة ال   

ّبِ؟ "    َوَمْن یَقُوُم فِ�ي َمْوِض�عِ قُْدِس�ِھ؟ اَلطَّ�اِھُر اْلیَ�دَْیِن، َوالنَِّق�يُّ اْلقَْل�ِب، الَّ�ِذي لَ�ْم یَْحِم�ْل َمْن یَْصعَدُ إِلَى َجبَِل الرَّ
 ۳٤۱."نَْفَسھُ إِلَى اْلبَاِطِل، َوالَ َحلََف َكِذبًا

 �. عابدینیقبلھ هللا؟" على ما یبدو، ال یتم قبول الجمیع ك الذي عابدالسؤال ھنا ھو: "من ال   

لقداسة التي یتوقعھا الرب لیست مج�رد احتفالی�ة أو تظاھری�ة. إنھ�ا قداس�ة حقیقی�ة. یتك�رر معی�ار القداس�ة ا   
یِس�یَن فِ�ي ُك�ّلِ ِس�یَرةٍ. "لعابدي هللا في العھد الجدید: نَّ�ھُ ألَ    بَْل نَِظیَر اْلقُدُّوِس الَِّذي دََعاُكْم، ُكونُ�وا أَْن�تُْم أَْیًض�ا قِدِّ

یِسیَن ألَنِّي أَنَا قُ�دُّوسٌ ُكونُوا «َمْكتُوٌب:  "س�یرة" ھن�ا تش�یر إل�ى الس�لوك والتص�رفات وك�ل نم�ط  كلم�ة ۳٤۲»قِدِّ
الحیاة. ال یطلب هللا فقط أن یكون الساجدون لھ مقدسین عن�د س�جودھم أو أن یطل�ق عل�یھم مقدس�ین بینم�ا ھ�م 

 غیر ذلك. إنھ یتوقع أن یعیش عباده من الساجدین لھ حیاة مقدسة.

 ةخط�الكنن�ا ال نبق�ى كأشرار وخط�اه المسیح. یقبلنا  ذبیحة بسبب كنا خطاةوهللا قبلنا عندما  نعمةبال ناصخلُ    
 .ء هللانرید إرضا هللا ونحنضد  تعديال. الخطیة ھي في الخطیة

                                                           
 .٥،۹۹: ۳مزمور ۳۳۹
 .۸:۲۱ ؛۲٦:۲۰ ؛۲:۱۹ ؛٤٥-٤٤:۱۱ الویین ۳٤۰
 .٤-۳:۲٤ مزمور ۳٤۱
 .۱٦-۱٥:۱ بطرس۱ ۳٤۲



۱۱۱ 
 

 بالعبادة؟قداسة الما ھي بعض األسباب التي تربط   ؟

 ه.ء) نحب هللا ونرید إرضا۱القداسة مرتبطة بالعبادة ألننا (

نعبده ألنھ یباركنا  فقط والبسبب الخوف  هللا مطلب هللا ال یفاجئنا إذا فھمنا ماھیة العبادة حقًا. نحن ال نعبد   
 فقط.

. العبادة ھي أن نقدر . تعتبر عبادة هللا عشقًا وحبًا لھ كما ھوأنھ رائع وأروع ما في الوجودهللا تعني عبادة    
 طبیعتھ.سمات 

طبیع�ة هللا حقً�ا، فس�وف نك�ره الخطی�ة  (نح�ب)  بش�كل أساس�ي، ل�ذلك إذا كن�ا نعش�قطبیع�ة هللالقداسة ھي    
 حتى لو رأیناھا في أنفسنا. والنجاسة

 ) نحب هللا ونرید أن نكون مثلھ.۲رتبط القداسة بالعبادة ألننا (ت

عندما نواجھ هللا ألول مرة، فإن الخطیة ھي العقبة أم�ام عالقتن�ا ب�ھ. لھ�ذا الس�بب ال یمك�ن أن تب�دأ عالقتن�ا    
 .خطایانا رتُغفب ونتُ ان لم با� 

هللا. بینن�ا وب�ین  مص�الحةفي نفس الوق�ت ال�ذي ی�تم فی�ھ النتغیر    
م�ن ق�وة الخطی�ة ونرغ�ب ف�ي  نتحررا. روحیً  نصبح خلیقة جدیدة

 .د خالصھعن للمؤمن إرضاء هللا. تبدأ القداسة المسیحیة

عل�ى الف�ور إل�ى حی�اة  ق�ودیعلمنا الكتاب المقدس أن الخ�الص ی   
 ۳٤۳.نَِع��یش بِالتَّعَقُّ��ِل َواْلبِ��ّرِ َوالتَّْق��َوى فِ��ي اْلعَ��الَِم اْلَحاِض��رِ القداس��ة 

، حت��ى اس��نیدقترن��ا م��ن الخطی��ة ویم��ن الخ��الص ھ��و تحر دفالھ��
 ۳٤٤في عالقة مع هللا. أن نعیشنتمكن من 

 معن�ي .الح�ق االلھ�يبینما نعیش ف�ي عالق�ة م�ع هللا، نس�تمر ف�ي النم�و ف�ي القداس�ة حی�ث نفھ�م المزی�د م�ن    
أكث�ر عم�ا كم�ا نفھ�م  ۳٤٥.لھ�ياإل ح�قالن م�المزی�د  ن�اتعلمكلم�ا االستمرار في طاع�ة هللا  في النور" سلوك"ال

وبق�وة ال�روح الق�دس فین�ا. ھ�ذا جان�ب م�ن جوان�ب  من خ�الل الح�ق االلھ�ينحن نتغیر  ال یسره. یرضیھ وما
 النمو الروحي.

ی�ر أفعال�ھ. یری�د أن تك�ون دوافع�ھ یغتتمام. ال یری�د فق�ط بالالشخص الذي یحب هللا أن یكون مقدًسا یشتھي    
بأن تك�ون أق�وال �. صلى داود أن یكون قادًرا على العیش في انتصار كامل على الخطیة، ثم صلّى ملھا كبأ

 ۳٤٦�. مرضیةقلبھ وفكر  فمھ (كلماتھ)

                                                           
 .۱۲-۱۱:۲ تیطس ۳٤۳
 االستمرار یمكننا وال الخطیة عن متنا نحن كمؤمنین،). ۷٥-۷٤: ۱ لوقا( یوم كل قداسة في هللا نخدم أن یمكن أننا ھو الخالص من الغرض ۳٤٤
 ).۱٦-۱۱ ،۲: ٦ رومیة( فیھا
 .۷:۱ا یوحنا۱ ۳٤٥
ً  تأمل ،۱٤-۱۲:۱۹رمزمو ۳٤٦  .۱۱۲،۸۰،٦۹، ۳٦،۳٤، ۷:۱۱۹مزمور أیضا



۱۱۲ 
 

. جدی�دعملی�ة الت وتل�ي جان�ب عملی�ة النم�و ف�ي القداس�ة الت�ي تتب�عبولكن ھناك شیئًا آخر یحتاجھ المؤمن�ون    
في قل�وبھم. إن�ھ ش�يء ال یمك�ن عالج�ھ ب�النمو الت�دریجي.  وموجود متبقيشر یصبح المؤمنون مدركین ألي 

 �، یشعرون أحیانا بمیل داخلھم للعودة إلى الخطیة. التي یعیشونھا طاعةخالصھم وحیاة ال بالرغم من

 یس�ميیمی�ل نح�و الخطی�ة من�ذ والدت�ھ.  یجعل�ھ الفساد الموروث ھو فساد الطبیعة األخالقی�ة لإلنس�ان ال�ذي   
 "الخطیة األصلیة" ألنھا خطیة طبیعتنا التي ولدنا بھا بسبب خطیة آدم.ا ھذا أحیانً الالھوتیون 

إرادتنا لیست حرة ف�ي االختی�ار الص�حیح  ۳٤۷.جھ نحو الخطیةتتو ھلد كل إنسان بإرادة تتمحور حول ذاتوُ    
ة مثل الكبریاء والحسد والكراھیة یحفز الفساد الموروث الخطایا الداخلی ۳٤۸.إال إذا أعطانا هللا الرغبة والقوة

 الخطیة. عمال. كما أنھ یحفز أغفرانوعدم ال

 ؟الموروث الفسادلدیھ ھل ما زال  الشخص،أن یخلص  دبع ؟

ص ویع�یش ف�ي الخطی�ة إذا یعتب�ر غی�ر ُمخلَّ�الفس�اد الم�وروث. س�لطان تح�ت  صَ خلَ�لم یعد الشخص الذي    
جس��د" ھ��و ال ھتم��امالمق��دس أن الش��خص ال��ذي یس��یطر علی��ھ "ا. یخبرن��ا الكت��اب تحك��م فی��ھ الفس��اد الم��وروث

عل��ى  ةف��ي النص��ر حی��اخل��ص ل��یس تح��ت س��یطرة الفس��اد الم��وروث ویمك��ن أن یمالش��خص الوأن  ۳٤۹.م��دان
ال ی��زال ت��أثیر الفس��اد الم��وروث ل��دى الش��خص المخل��ص بداخل��ھ حت��ى ی��تم  ۳٥۰.الخطی��ة بق��وة ال��روح الق��دس

مث�ل تص�رفات "جسدیین" وكان ل�دیھم  نلوال یزا في كورنثوس أنھم المؤمنین سبولالرسول تطھیره. أخبر 
  ۳٥۱.مخلصین كانواالرغم من أنھم بالعالم  أھل

" يألن�ھ ق�ال إن "الجس�د (جس�دیَّا) أن یكون ف�ي ھ�ذه الحال�ةلمؤمن الحدیث ل نھ من الطبیعيإقال نھ إحتى     
 في المسیح". طفلمثل "

. ال یس�تطیع درت�ھوق ذھن�ھو نفس�ھلك�ن ال یمكن�ھ أن یح�ب هللا بك�ل قلب�ھ والمؤمن في ھذه الحالة یحب هللا، ف   
قلبھ لیست تصورات إنھ یعلم أن بعض  ۳٥۲.هللا دًا نحو دعوةواحسعیًا ن لدیھ إبولس،  كما قال الرسول القول

 مقبولة لدى هللا.

نعم�ة  قوم بعملإسرائیل. قال إنھ سیشعب لوعد قدم هللا ال عھد القدیمال یتركنا هللا في ھذه الحالة. حتى في ال   
  ۳٥۳.محبتھ بكل قلبھمتجعلھم قادرین على 

م�ا  أن ف�ي الخطی�ة وأدركداود . س�قط انالغف�رأبع�د م�ن طل�ب خاص ك�ان  نعمة صلى داود من أجل عمل   
ْرُت...، لكنك تری�د اْلَح�ّقِ فِ�ي إلى هللا، " حدث بسبب مشكلة في قلبھ. صلّى . (داخل�ي) بَ�اِطنِيھأَنَذَا بِاِإلثِْم ُصّوِ

. اس�تمر ف�ي الص�الة م�ن بالتم�ام أن هللا یطلب منھ أن یكون مقدًس�اب أمن في طبیعتھ لكنھأن الخطیة  داود علم
  ۳٥٤."أجل التطھیر الكامل

                                                           
 .۱۹:۳فیلبي ۳٤۷
 .۱۷-۱٦:٦ رومیة ۳٤۸
 .۱۳،۸-٦:۸ رومیة ۳٤۹
 .۱۳ ،۹، ۱:۸ رومیة ۳٥۰
 .۳-۱:۳ ۱ كورنثوس ۱ ۳٥۱
 .۱٥-۱۳:۳فیلبي ۳٥۲
 ٦:۳۰تثنیة ۳٥۳
 .۱۰-٥:٥۱مزمور ۳٥٤



۱۱۳ 
 

. كان المؤمنون في تسالونیكي أمثلة رائعة جدیدإلى حدث آخر خاص بعد الت مدعوون الجدید مؤمنو العھد   
 القدس وكانواالروح في وفرحوا  االضطھاد األوثان وتحملوامن  اإلنجیل ورجعواعلى المؤمنین الذین قبلوا 

عل�ى  ش�يءھ�ذا ال . ل�م یك�ن ت�وفیرإیم�انھم نقصی ءشيھناك كان ومع ذلك  ۳٥٥.الرب ثانیة ءر مجيفي انتظا
ق����د یح����دث ف����ي زیارت����ھ  الش���يء إن ذل����ك لھ����م ق����ال سب����ول الرس���ول ألن الوف����اة،أو عن����د  الم���دي البعی����د

   ۳٥٦.لھم

النفس تمام (بالمقدسین  لیصیروا ھممن أجل الرسول بولس ىصلَّ    
 ۳٥۷.عند مجیئھ ین وبال لوممقدس وأن یوجدوا) والروح والجسد

. یوم الخمس�ینلنعمة في لیسوع عمًال خاًصا الرب ختبر تالمیذ ا   
ق�ال  ال�رب یس�وع بالفعل قبل ذلك الوقت، ألنخلصوا نعلم أنھم قد 

 نإاآلب وإل���ى  خاص���تھ وینتم���ون نھ���مإإنھ���م لیس���وا م���ن الع���الم، و
ك����ان ل����دیھم ال����روح الق����دس  ۳٥۸.س����ماءھم كتب����ت ف����ي الءأس����ما
  ۳٥۹.بالفعل

 ممی�زتحق�ق ش�ىء مألھم ال�روح الق�دس و الخمسین یوملكن في    
ن الشيء األساسي الذي ح�دث ھ�و أن إ بطرس الحقًا داخلھم. قالب

تطھی��ر ھ��ذا ال احت��اجوا بش��كل عاج��ل إل��ى ۳٦۰.ال��روح طھ��ر قل��وبھم
 ۳٦۱.بالفعلمع أنھم كانوا مخلِّصین لقلب، ل

ُمخل�ص یمكن تسمیة ھذا الحدث الخ�اص ال�ذي یح�دث لش�خص    
الفس���اد  نقی���ةھ���و ت الكام���لكام���ل". التق���دیس التق���دیس البالفع���ل "
وعند المؤمن في وقت  داخلالروح القدس  یتممھ والذي الموروث

 .جدیدالتنقطة معینة بعد 

الرس�ول  المؤمن عمل هللا ھ�ذا ع�ن طری�ق اإلیم�ان. ق�ال ستقبلی   
 ب�ولس بع�دطھرت باإلیمان". قال الرسول قد تإن قلوبھم " بطرس

أَِم�یٌن الكام�ل للم�ؤمنین ف�ي تس�الونیكي "الصالة من أج�ل التق�دیس 
 ۳٦۲"ُھَو الَِّذي یَْدُعوُكُم الَِّذي َسیَْفعَُل أَْیًضا.

) ی�دعونا هللا إل��ى أن نك��ون ۲التجدی��د (الم�ؤمن بع��د  داخ��ل ) یظ��ل الفس�اد الم��وروث۱ن (إنق��ول  باختص�ار   
 بواسطة اإلیمان. ) یتلقى المؤمن تقدیًسا كامًال ٤(و) یوفر هللا تطھیًرا من الفساد الموروث ۳بالتمام ( سینمقدَّ 

                                                           
 .۱۰-٦:۱ تسالونیكي۱ ۳٥٥
 .۱۰:۳ تسالونیكي۱ ۳٥٦
 .۲۳:٥ تسالونیكي۱ ۳٥۷
 .۲۰:۱۰ لوقا ؛۱۱۰-۹:۱۷یوحنا ؛۱٤:۱۷یوحنا ۳٥۸
 .۱۷:۱٤ یوحنا ۳٥۹
 .۹-۸:۱۸ الرسل أعمال ۳٦۰
 .٥٥-٥٤:۹ مرقس ؛٤۱-۳٥:۱۰ مرقس ؛۳٤-۳۳:۹ مرقس ۳٦۱
 .۲٤:٥ تسالونیكي ۱ ۳٦۲

محدود الذي الالوعد غیر  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
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علی�ھ أن  القل�ب، ث�مإذا ك�ان ال ی�زال بحاج�ة إل�ى تطھی�ر  كش�ف ل�ھیجب عل�ى ك�ل م�ؤمن أن یس�مح � أن ی   
ھ�ذه  في لنموشعبھ باالمشورة لیقدم و عظأن ی راعٍ تمام. یجب على كل بال ھمن أجل أن یقدس � یمانبإصلي ی

 النعمة.

  أدناه.المربع یمكن اختیار عضو في الفصل لتقدیم المعلومات في    

`ÀjªA “ÕeÃ¿®ø 

 ؛۱٦: ۳لوق�ا  ؛۸: ۱م�رقس  ؛۱۱: ۳ ىب�الروح الق�دس (مت� ال�رب یس�وع س�یُعمدتنبأ یوحن�ا المعم�دان ب�أن    
عل�ى ال�رغم  )٥: ۱الرس�ل  لیوم الخمسین (أعم�ایسوع ھذا التنبؤ وربطھ بحدث الرب ). كرر ۳۳: ۱یوحنا 

 بالروح القدس". ئین"ممتل واكان ۲من أن التعبیر المستخدم في أعمال الرسل 

" (أعم��ال س��كب" )،۲۹-۲۸: ۲یوئی��ل  ؛۱٥: ۳۲ ءش��عیاإب" (یوص��ف أحیانً��ا ال��روح الق��دس بأن��ھ "س��كیُ    
ح�دث  س�تخدم لوص�فت ه المص�طلحاتھذمثل العدید ). ۱٥: ۱۱" (أعمال الرسل ىَحلَّ عل) "۳۳: ۲الرسل 

 أعم�ال أخ�ري لل�روحإل�ى  تش�یر وقدالكامل حات ال تشیر دائًما إلى التقدیس ، لكن ھذه المصطلیوم الخمسین
القدس في حیاة الكنیسة وخدمتھا. ومع ذلك یبدو أن مصطلح معمودیة الروح القدس یش�یر إل�ى جان�ب مح�دد 

 .بالتمام التقدیساختبار من 

�الیھودیة. عَ إلى  نیوثنیتم تعمید ال الحیاة واالختبار الروحي.ل إلى نوع جدید من ومودیة الدختمثل المع    د مَّ
 إلى الكنیسة.متجددین المسیحیون ال

ألنھ یمثل  التجدید،یعتقد بعض الناس أن أي حدث یتم التحدث عنھ باسم "المعمودیة" یجب أن یحدث عند    
عل�ى أي ). ۱۳: ۱۲ ك�و ۱یمكن أن یطلق علی�ھ اس�م معمودی�ة ال�روح ( جدیدبدایة. ھناك شيء یحدث عند الت

 م كانوا مؤمنین بالفعل.معمودیة الروح، على الرغم من أنھ واتوقعن یألتالمیذ حال قال الرب ل

ن ھناك معمودیة واحدة، لكن إ )٥: ٤أفسس (ھل یمكن أن یكون ھناك أكثر من نوع من المعمودیة؟ یقول    
�د كنیسة واحدة فقط. ھو وجود  ذلك معني بینالسیاق ی كنیس�ة نفس�ھا وی�رتبط بجمی�ع للك�ل م�ؤمن حقیق�ي یُعَمَّ

إن�ھ ال یمك�ن ال یق�ول و اواح�دً إیمانًا مس�یحیًا أن ھناك  )٥: ٤أف (المؤمنین اآلخرین في وحدة روحیة. یقول 
 من المعمودیة. واحد فقط أن یكون ھناك أكثر من نوع

ت كان� ياألول�المعمودیة  إن). ال یمكننا أن نقول ۱۱: ۳ ىین (إنجیل متیتدومعمأشار یوحنا المعمدان إلى    
 جدی�داألولى. یب�دو واض�ًحا أن�ھ حت�ى بع�د التالمعمودیة ألن على الناس إظھار التوبة قبل  لثانیةرمًزا ل مجرد

 محدد أخر للروح القدس. اختبار كون ھناكییجب أن  ءمابالالحقیقي والمعمودیة 

الروحیة الثانیة في حیاة المؤمن عندما یتم تقدیسھ تماًم�ا وتطھی�ره  طفرةمن ال اودیة الروح جانبً معم تبرتع   
ل�ھ. مس�حة  لكام�من الفساد الموروث. إنھ لیس بدایة عمل الروح الق�دس ف�ي حی�اة الم�ؤمن ولك�ن بدای�ة دور 

  معمودیة الروح.  علىدلیًال لیست بالضرورة  المواھب الروحیة الخاصة إن القوة للخدمة التالیة.

كان ھناك ملء آخر، على الرغم من أن نفس األشخاص  ،۳۱: ٤أعمال الرسل سفر  المثال فيعلى سبیل    
من المحتمل كان االمتالء لحظیًا لتقویتھم في تحدیات وقتی�ة  ).۱۹:۱۳ ؛۸:٤(أعمال الرسل  ینركتشكانوا م
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) ف�ي ۱۸:٥(أفس�س  " ف�يامتلئ�وا"مس�تمًرا یس�بب حی�اة روحی�ة فائض�ة. یُظھ�ر تعبی�ر  ملئًا اولكن ھناك أیضً 
 . الیوناني العمل المستمر األصل

 “J«Ãø“ƒnªfiA 

  على معمودیة الروح القدس.األلسنة لیست دلیًال موھبة    

عدة مرات عندما امتأل الناس  لسنةت األشيء. حدث ىعل األلسنة دلیلھبة موأن ا كلمة هللا إطالقً  تذكرال  )۱(
 لسنة عالمة دائمة لالمتالء.أن وجود األ إلثبات الیس كافیً ھذا  القدس، لكن بالروح

أن  عل��ى الجمی��ع ولك��ن یج��ب ش��خصھب��ة یتوقعھ��ا ك��ل مو تلیس��ف��التكلم باأللس��نة  وفقً��ا للكت��اب المق��دس )۲(
ب��الروح الق��دس. یق��رر هللا كیفی��ة توزی��ع المواھ��ب ویعط��ي مواھ��ب مختلف��ة ألش��خاص مختلف��ین  وایمتلئ��

نھ إ ،"ّال بكَ ، التي یجب اإلجابة علیھا "علماء البالغةسئلة أسلسلة من  تظھر .)۱۱-٤: ۱۲ كورنثوس۱(
 ).۳۰-۲۹: ۱۲كورنثوس  ۱( نتوقعھا لكل المؤمنینأن ممكن ال یوجد أي موھبة روحیة معینة 

ك�ل م�ؤمن لدی�ھ روح هللا فحت�ى قب�ل معمودی�ة ال�روح.  بحس�ب المكت�وب یتمتع اإلنسان بمواھب روحیة )۳(
بحاج�ة إل�ى تطھی�ر  ی�ونكورنثال)، بالتالي یمكنھ الحصول على مواھ�ب روحی�ة. ال ی�زال ۹: ۸(رومیة 

 ).۳: ۳ ،۷: ۱كورنثوس  ۱في المواھب الروحیة ( وابرع ھمالقلب، ولكن
لغی�ر روح�ي، ب�ل إنج�از  األلسنة عالمة للم�ؤمنین عل�ىب موھبة التكلمال تعتبر  حسب الكتاب المقدس،ب  )٤(

 أنھا لم تُعَط إلثب�ات ی�ؤدي إلثباتنستخدمھا  )۲۲: ۱٤كورنثوس ۱لمؤمنین خالل التواصل باإلنجیل (ا
 لخداع واالرتباك.ل

م��ن  ھ��دفالإن . الق��دس ھب��ة األلس��نة عالق��ة بالحاج��ة الت��ي ت��م تلبیتھ��ا ع��ن طری��ق م��لء ال��روحل��یس لمو  )٥(
 یمك�ن أنالت�ي لخدمة. ما العالق�ة ل ھالخطیة الداخلیة وتمكینمن قلب المعمودیة الروح القدس ھو تطھیر 

مطلوبة؟ یجب أن  موھبةالتي ال تكون فیھا ال(االحوال) األلسنة في الظروف بموھبة  تكون لذلك الھدف
 .لتیار بھا سریانعند توھج ممثل المصباح الكھربائي ال الطبیعیة،نتائجھا  ھو ھایكون دلیل

األلسنة كالتكلم بالشخص. لسنا بحاجة للبحث عن ظواھر  جدیدیمكننا مقارنة ھذه التجربة بما یحدث عند ت   
یعرف  والمؤمن القدسویؤكده الروح  باإلیمان یتمو المقدسالكتاب  بھ عدھذا ھو ما و ألن الخالص،إلثبات 

 .القدس على معمودیة الروح . وینطبق الشيء نفسھتتحقققد أن حاجتھ 

 " معًا مرتین على األقل.قانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

∆Bô‚A ∆Ã√B≥ 

إدراك�ھ أن ف�ي  انم� كلماا بنعمة هللا. ینمو المؤمن روحیً  غیرتبدأ القداسة المسیحیة عندما یتوب الخاطئ ویت   
الفس�اد م�ن م�ؤمن ال ھفی�هللا  طھ�رعم�ل هللا ال�ذي یُ ھ�و الكام�ل ف�ي طاعت�ھ.  التق�دیس  استمراره ھي هللا مشیئة

ً الموروث   .التجدید بعد الحقا

یج�ب علی�ھ ق�راءة  الت�الي،یجب أن یُخصص لكل طالب أح�د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل جلس�ة الفص�ل    
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.
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كورنث��وس  ۱ ؛۱۱: ۲ت��یطس  ؛۸-۱: ٦إش��عیاء  ؛۲٤ـ�� ۱٤: ٥تس��الونیكي  ۱ ؛۱۸ـ�� ۱: ۲ل أعم��ال الرس��(   
۱۰ :۱-۱۳.( 

یجب على كل طالب أن یق�وم بت�دریس  الدورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفص�ل. یج�ب عل�ى الط�الب تق�دیم تقری�ر إل�ى قائ�د 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

≈ø€ùA “mAf≥ 

 أسئلة للدراسة

 ما ھو الموضوع الرئیسي للعبادة؟ .۱
 لماذا ترتبط القداسة بالعبادة؟ .۲
 ؟ؤمنتبدأ قداسة الممتى  .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
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 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

 محلیة.الكنیسة ال نحو االلتزامبمسؤولیتھ  الطالب (یعرف) العملیة لھذا الدرس ھو أن یرى ھدافأحد األ   
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من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف     
 إلى المقطع الموجود أدناه.

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن الكنیسة؟ )۱۰-۳: ۳أفسس (قرأ ن   

 اس�أل العالمة اطرح السؤال وناقش اإلجابة. عندما ترى ؟العالمة ا. عندما ترىاآلن دراسة المواد معً    
 للبحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة. الطالب

 (cÕiBM)“nŒƒ∏ªA ΩuC 

  ۳٦۳.بالكامل یُعلنلم  اا غامضً سرً خالل القرون التي سبقت العھد الجدید، كانت الكنیسة    

تك�ن ل�م  لھ�ا ولكن الكنیس�ة الت�ي خط�ط هللا ۳٦٤في عالقة معھ وانعمة هللا وعاشاختبروا كان ھناك أشخاص    
 بعد. في الوجود

 متى بدأت الكنیسة؟ ؟

ال�رب  عل�ى الخ�الص ال�ذي قدم�ھ وتأسیسھا تم بناؤھاوالتي كنیسة بدایة ال یسوع وخدمتھالرب حیاة  كانت   
 ۳٦٥.یسوع

جسدیة غیر قیادة ب منذ ذلك الیوم بقوة الروح القدس استمرت الكنیسةبدأ عصر الكنیسة في یوم الخمسین.    
 ۳٦٦.على األرضرب لل ظاھرةو

ووع�د ب�أن ال�روح الق�دس  ۳٦۷في جمیع أنحاء العالم وتأسیس تعلیمھنشر  انیسوع تالمیذه سلطالرب  منح   
 تأسیس��یةال التع��الیمالرس��ولیة" ألن تع��الیم الرس��ل ھ��ي بیمك��ن تس��میة الكنیس��ة "۳٦۸.إل��ى ك��ل الح��ق یرش��دھمس

 مسیحیة. ىتُسمَّ التأسیسیة ال ینبغي أن التعالیم تتناقض مع تلك معتقدات . وأي للكنیسة

الخمس�ین ) حدث یوم ۳) الخالص الذي قدمھ المسیح (۲) خدمة یسوع (۱لذلك فإن أصل الكنیسة یفسره (   
 الرسولي. تعلیمال طور ونمو) ت٤(

 

 

                                                           
 .۱۰-۳:۳ أفسس ۳٦۳
 .۸-۱:٤ ةومیر ۳٦٤
 .۱۸-۱٦:۱٦ ىمت ۳٦٥
 .۷:۱٦ یوحنا ۳٦٦
 .۲۰-۱۸:۲۸ ىمت ۳٦۷
 .۲٦:۱٤ یوحنا ۳٦۸
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 الت�ي م�ةباألتسمى الكنیسة  ۳٦۹.یكون فیھا هللا ھو اآلب وأعضاؤھا إخوة وأخواتوعائلة القارن الكنیسة بتُ    
رأس�ھ المس�یح ویعم�ل األعض�اء معً�ا  الحرف�يجس�د التُقارن الكنیسة ب ۳۷۰.لیس لھا أي عرق أو أصل طبیعي

 ۳۷۱.ویھتمون ببعضھم البعض
جس�د المس�یح، یُطل�ق عل�ى بس�مى الكنیس�ة ھو عضو في الكنیسة. یخبرنا الكتاب المقدس أنھ كم�ا تُ  ؤمنالم   
 ۳۷۲.وعظامھ لحمھ منأعضاء  ؤمنینالم

محب�ة ع�دم دم احت�رام وع� المس�یح عل�ى األرض.عمل  عننفصل فإنھ یعن الكنیسة  المؤمن نفصلعندما ی   
 لمسیح.لمحبة عدم كنیسة ھو عدم احترام والمؤمن لل

موقف استقالل عن الكنیسة. إنھ یحتاج إل�ى األعض�اء اآلخ�رین للمؤمن كعضو في الجسد، یجب أال یكون    
 )ب�دونا ع�ن (ف�ي اكتف�اء ذات�ي روح�ي بعی�دً عیش كم�ا ل�و ك�ان أن ی ؤمن. من الخطأ للم۳۷۳ھم بحاجة إلیھكما 

 الكنیسة.
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العم�ل م�ا  الجس�د. ال یمكن ألعض�اء ةكنیسة محلی یكون ھناكواحدة ومع ذلك یجب أن  مةھناك كنیسة عا   
مم�ا یعن�ي  ۳۷٤أنھم كانوا جسد المس�یح وسكورنث يبولس لمؤمنالرسول لم یكونوا معًا في مكان واحد. كتب 

 المكان.لھذا أن الكنیسة المحلیة ھي جسد المسیح 

، تعم�ل كجس�د ل�ھ إیم�انلقد صمم هللا الكنیسة المحلیة لتك�ون عائل�ة    
 اإللھی�ةم�وارد ال تكتش�فمواھب روحی�ة وتك�رس الم�وارد البش�ریة و

مظھ��رین ، ف�ي ش�ركة معھ�م ھ�م االحتیاج�ات لم�نأي ن�وع م�ن لتلبی�ة 
 للخط��اةدعوة ومق��دمین ال��حكم��ة هللا ف��ي جمی��ع جوان��ب الحی��اة  للع��الم

 لعائلة هللا. ھمودخولتجدیدھم ل

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 

لمسیح األخ أو األخت في ا احتیاجإن  ۳۷٥.باحتیاجات بعضھم البعض
 الكنیسة إذا كان ھذا العضو یشارك في حیاة الكنیسة ویتحمل المسؤولیة قدر استطاعتھ. ةمسؤولی وھ

 ۳۷٦.هللا مواھب روحیة ودعوات خاصة للخدمة لتقویة وبناء الكنیسة المحلیة منحی

                                                           
 .۱۰:٦ غالطیة ؛۱٥:۳ أفسس ۳٦۹
 .۱۰-۹:۲بطرس  ۱ ۳۷۰
 .۲٦ ،۱٤:۱۲ كورنثوس ۱ ۳۷۱
 .۳۰:٥ أفسس ۳۷۲
 .۲۱:۱۲ كورنثوس ۱ ۳۷۳
 .۲۷:۱٤ كورنثوس ۱ ۳۷٤
 .۲۷:۱؛ ۱٦-۱٥:۲ یعقوب ۳۷٥
  .۱۲-۱۱:٤ أفسس ۳۷٦
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باإلنجی�ل وال�دفاع ع�ن  ا ھ�و العم�ل الروح�ي والك�رازةھ�لتخدم الكنیسة المحلیة مجتمعھا. األولویة األول�ى    
تخدم الكنیسة االحتیاجات المادیة للمجتمع ولكنھ�ا تعط�ي أولویاتھ�ا لم�ن ھ�م لھ�م  .كل الموضوعاتالحق في 

 شركة وارتباط بھا.
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 ۳۷۷.بال لومیسوع نفسھ للكنیسة وجعلھا مقدسة والرب أعطى    

. یج�ب أن یك�ون الق�ادة أمثل�ة غف�رانأن تك�ون مس�تعدة لل ویجب یجب أال تتغاضى الكنیسة عن الخطیة أبدًا   
 ۳۷۹.بإذا لم یتُ الشركة من  عزلھإذا أخطأ أحد أعضاء الكنیسة فیجب مواجھتھ و ۳۷۸.سةالحیاة القد

 ؟غیر كاملةالكنیسة  تكون لماذا ؟

یتوبوا بعد ع�ن ھناك أناس في الجماعة لم تكرز فبكل الطرق. ألن الكنیسة  كاملینالكنیسة  شعبلن یكون    
في حیاتھم ألنھم ال یفھمون بعد كیفیة تطبیق  تناقضات ، سیظل ھناكخلصوا. حتى بین أولئك الذین اھمیاخط

جمیع تفاصیل حیاتھم. حتى بین المسیحیین الناضجین، قد یك�ون ھن�اك تناقض�ات ومواق�ف خاطئ�ة في الحق 
 ألنھ حتى المسیحي الناضج ما زال في مرحلة نمو روحي.

تعلیم كلمة هللا وتطبیقھا باستمرار ھو جزء من عمل الكنیسة، مما یؤدي إلى وصول الناس إلى مرحلة إن    
 ۳۸۰.النضج الروحي
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 .(الخاصة) والكنیسة المحلیةمة سوف نلقي نظرة على تعریفات الكنیسة العالجزء في ھذا ا   

ى تُس�مَّ واألم�اكن.  زمنةاأل كلفي  ؤمنینجمیع المیشمل  لذيا كیانتعریف قصیر للكنیسة العامة ھو أنھا ال   
أو تضم قائمة  العامة بأكملھاالكنیسة  ھذه تدیرأرضیة  منظمة" ألنھ ال توجد نظورةمالغیر بالكنیسة " أحیانًا

 أعضائھا.بأسماء 

ً  مؤمنینتعریف قصیر للكنیسة المحلیة ھو أنھا مجموعة من ال     ھدافلتحقیق جمیع أ في مكان یتحدون معا
  لتحقیق ھدف محدد.كنیسة إذا تم تشكیلھا   تعتبرالكنیسة. المجموعة ال

خ�رى م�ن األن�واع األعل�ى تمییزھ�ا ع�ن  ناالت�ي تس�اعدوللكنیس�ة المحلی�ة  یةأكث�ر ش�مول اتفیما یلي تعریف   
 المجموعات: 

والوص�ول  البناء والخدم�ة والش�ركةو بادةمعًا للع مجتمعینین دِ مَّ عَ مجموعة من المؤمنین المُ الكنیسة ھي "   
على استعداد لخدمة جمیع شرائح المجتم�ع م�ن خ�الل المواھ�ب المختلف�ة الروحیة وھم القیادة  وقبول للخطاة

 ۳۸۱".بانتظامالدینیة م المراس للجسد وممارسة

                                                           
 .۲۷:٥ أفسس ۳۷۷
 .۳-۲:۳ تیموثاوس ۱ ۳۷۸
 .۱۳-۱۱:٥ كورنثوس ۱ ۳۷۹
 .۱٦:۳ تیموثاوس ۱ ۳۸۰

 ید دوكري.ڤدا ۳۸۱ 
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". كت�ب يول�یس "كنائس� "،سأبني كنیستيالرب یسوع ". قال زمنةھناك كنیسة واحدة لجمیع األماكن واأل   
واح�دًا تماًم�ا كم�ا یوج�د رب واح�د وإیم�ان واح�د ورج�اًء الرسول بولس أن ھناك جسدًا واحدًا وروًحا واحدًا 

 ۳۸۲.ومعمودیة واحدة

. ل��م )"الكاثولیكی��ة(إل��ى "الكنیس��ة  ولی��ةاأل التع��الیم المس��یحیةتش��یر    
إل��ى الكنیس��ة الكاثولیكی��ة الرومانی��ة، ب��ل إل��ى  ر كلم��ة "ك��اثولیكي"ِش��تُ 

 ؤمنینالت���ي تض���م جمی���ع الم���� الجامع���ة ف���ي ك���ل األنح����اءالكنیس���ة 
 ۳۸۳الحقیقیین.

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 أنھ ل�م 
یسوع قام بتصحیح التالمیذ عندما ظنوا أنھ یج�ب عل�ى الرب هللا ألن 

یس�وع ال�رب . إذا أراد خ�دمتھم منفصلة ع�نبخدمة الشخص أال یقوم 
أن یكون لدیھ إدارة مركزی�ة عل�ى ك�ل الكنیس�ة العام�ة، لك�ان بإمكان�ھ 

یس�وع أن ال�رب على األرض جسدیًا لقیادتھ�ا. وم�ع ذل�ك، رأى البقاء 
 .للقیادة عالمير العمل المتنوع للروح القدس في جمیع أنحاء العالم لن یحدث كما ینبغي إذا كان ھناك مق

 العامة؟وحدة الكنیسة  ھعلیتقام  الذيھو األساس ما  ؟

 :تعتمد وحدة الكنیسة العامة على   
 مع المسیح. ُمغَیِّرة) عالقة ۲( وعلى ،لالرستعالیم ) ۱(   

م�ة. ھ�ذا یعن�ي االھالتع�الیم یتفقون على كل ش�يء، حت�ى عل�ى جمی�ع  ؤمنینالوحدة العقائدیة ال تعني أن الم   
ل�ن  ھ�ذه التع�الیم،اإلنجی�ل. ب�دون  وحتمی�اتاألساس�یة ح�ول طبیع�ة هللا والمس�یح التع�الیم أنھم یتشاركون ف�ي 

 نعمتھ. اأو یختبرو ذاتھ یعبدوا هللا

ف��ي رب��اط العالق��ة م��ع بعض��ھم  ؤمن��ونالش��يء الوحی��د ال��الزم للوح��دة المس��یحیة. یتش��ارك المالتعل��یم ل��یس    
مع المسیح. ألنھم قد ت�ابوا ع�ن الخطی�ة ووض�عوا إیم�انھم ف�ي المس�یح ولھ�م  جددةتھم المتالبعض بسبب عالق

ى بعض�ھم ال�بعض ف�ي جمی�ع أنح�اء الع�الم عل�ى عل ؤمنون. یتعرف الممعھ عالقة خاصةولھم الروح القدس 
 الرغم من اختالفھم في كل شيء آخر.
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م��ع  متغی��رةالمس��یحیة األساس��یة ویب��دو أن��ھ ف��ي عالق��ة  تع��الیمأي ش��خص یحم��ل ال ؤمنینیمكنن��ا أن نقب��ل كم��
 للكنیسة المحلیة یجب أن یكون أكثر تفصیالً. (التعلیمي) المسیح. لكن االتفاق العقائدي

                                                           
 .٦-٤:٤ أفسس ۳۸۲
 .٥۰-٤۹:۹ لوقا ۳۸۳

خالل أؤمن أن المسیح من "
رسلھ، جمع لنفسھ كنیسة والتي 

ستمرار أولئك الذین با ضم إلیھا
خلصوا. إن ھذه الكنیسة العامة 

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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وتعل�یم المتج�ددین  وتلم�ذة بالعبادة معًا والتبشیرتعھدوا لكنیسة المحلیة ھي مجموعة من األشخاص الذین ا   
یجب أن یتفقوا على العدی�د م�ن تفاص�یل  معًا،الناس ھذا الھدف یحقق العملیة للحیاة المسیحیة. لكي  جوانبال
 .(التعلیم)معتقد ال

موھب�ة ال�تكلم  للص�الة م�ن أج�لش�اب یخلُ�ص ف�ي كنیس�ة محلی�ة ك�ل إنس�ان ربما یخب�ر  المثال،على سبیل    
هللا لك�ل  ب�ھ األلسنة ھ�ي ش�يء یع�دموھبة التكلم باآلخرین في تلك الكنیسة ال یؤمنون أن  قادة. لكن الباأللسنة

 وارتب��اك م��ؤمن. إنھ��م قلق��ون م��ن أن الن��اس س��وف یقع��ون ف��ي حی��رة
روحي إذا حاولوا تجربة شيء ما ال یمث�ل إرادة هللا. م�ن الواض�ح أن 
ھؤالء األشخاص لن یكونوا قادرین على العمل معًا في كنیسة محلیة. 

یج��ب أال یس��محوا ل��ھ بتعل��یم  مؤمنً��ا،حت��ى ل��و اعتب��ر الق��ادة الش��خص 
 .(التعالیم الخاطئة) ئد الضارةالعقا

التي تؤثر  (التعالیم) تحتاج الكنیسة المحلیة إلى االتفاق على العقائد   
وممارس�ة الخدم�ة. ل�ذلك، ل�یس م�ن  معًا على طریقة مشاركتھا للحیاة

 العقائ���دیش���مل مكت���وب  بی���ان إیم���ان الكنیس���ة یك���ون ل���دي الخط���أ أن
  بھا. التي تشارك (التعالیم)

معھ�م ف�ي التعل�یم  أن أي ش�خص یختل�فیعتق�دون ھذا ال یعني أنھم    
ھ��و إظھ��ار العقائ��د  العقائ��دي مكت��وب. والغ��رض م��ن الاؤمنً��م ل��یس

 .بھا من المؤمنین للعمل معًامعینة الضروریة لمجموعة 
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 االحتفاالت.أو المراسم سمى ن للكنیسة. ویمكن أیضا أن تُ یسوع سریْ الرب  أعطى   

 یتح��د بالمس��یحالمعمودی��ة ھ��ي ش��ھادة عل��ى أن الم��ؤمن  ۳۸٤.المعمودی��ة ھ��ي رم��ز لم��وت المس��یح وقیامت��ھ   
جدیدة ف�ي المس�یح. المعمودی�ة لیس�ت ھ�ي الوق�ت ال�ذي یص�بح فی�ھ الحیاة یحیا الو عن الخطیةالموت  یختبرو

 ۳۸٥.قد حدث جدیداً. المعمودیة ھي شھادة علنیة بأن التؤمنالشخص م

األخی�ر م�ع تالمی�ذه قب�ل  عش�ائھ یس�وع العش�اء الرب�اني ف�يال�رب  سسأ   
یس�وع المق�دمان كذبیح�ة ال�رب جس�د ودم  نالخبز والخمر یمثال ۳۸٦.صلبھ

 من أجل خالصنا. مثلما نأكل الطعام من أجل الحیاة الجس�دیة، نعتم�د عل�ى
 ۳۸۷.من أجل حیاتنا الروحیة ذبیحة المسیح

ا ك�ال    ن النعم��ة اال یق��دم ا. إنھم�"النعم��ة وس�ائط" واس��میُ یمك�ن أن  نالِس��رَّ
ا هللا لنا وإذا مأعطاھ ممارستانا متلقائیًا إذا تم ذلك بدون إیمان وطاعة. إنھ

 النعمة من هللا. قبولل تینوسیل ، ستكوناناإلیمانب مارسناھما

                                                           
 .٤-۳:٦ رومیة ۳۸٤
 .۸-۷:۳ یوحنا ۳۸٥
 .۲٥-۲۳:۱۱ كورنثوس ۱ ۳۸٦
 .٥۸-٥۳:٦ یوحنا ۳۸۷

كما ھو  حق،إذا كان قلبك على "
ني بعاطفة بفأحبِ  قلبك،الحال مع 

 األخ؛كصدیق أقرب من  شدیدة،
مواطن من  المسیح،كإخوة في 

جندي زمیل  أورشلیم الجدیدة،
تحت  المعركة،یشارك في نفس 

ني كرفیق ب. أحبِ 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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 الكنیسة؟ مقاصدما ھي بعض  ؟
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 ).۲۰-۱۸: ۲۸ ى(مت الكرازة )۱(
 ).۱٦: ۳ كورنثوس ۱جماعة (ك والسجود العبادة )۲(
 ).۳یھوذا  ؛۱٥: ۳ تیموثاوس ۱( تعلیمالحفاظ على ال )۳(
 ).۱۸-۱۷: ٥ تیموثاوس ۱( امالیً  (الخدام) القساوسةتعضید  )٤(
 ).۲٤: ۱٥رومیة  ؛٤-۲: ۱۳إرسال ودعم المبشرین (أعمال  )٥(
 ).۳: ٥ تیموثاوس ۱مساعدة األعضاء المحتاجین ( )٦(
 ).۱۳-۹: ٥ كو ۱ن في الخطیة (سقطوعضاء الذین یتأدیب األ )۷(
 ).۲٦ـ۲۳: ۱۱ كورنثوس ۱ ؛۱۹: ۲۸ ىمتالمعمودیة وعشاء الرب ( ةارسمم )۸(
 .)۱۳-۱۲: ٤(أفسس  الروحي النضج إلىالمؤمنین  لمذةت )۹(

 مقاص�دھ�ذه الل ش�خص واح�د یتص�رف بش�كل مس�تقل. تعتم�د بَ�من قِ  امعظم ھذه األشیاء ال یمكن القیام بھ   
 ھیكل القیادة.مع على تعاون مجموعة المؤمنین 

اللتزام بكنیسة محلیة ومساعدة تلك الكنیسة عل�ى تحقی�ق ھ�دفھا ف�ي الع�الم. م�ا ل�م ا إلى یدعو هللا كل مؤمن   
 یخدم عضو في الكنیسة، فھو ال یحقق ھدفھ كعضو في جسد المسیح.

 الموجودة في المربع أدناه.یمكن اختیار عضو من الفصل لشرح المعلومات    

 DÒa KèJƒÉ…“ŒYÀjªA “Õej∞ªA : 

ا بكنیسة محلیة. إنھم یریدون أال یترددوا في حضور أي كنیسة ی�وم األح�د. ال بعض الناس ال یلتزمون أبدً    
في ھ�ذا ال�درس ألن الكنیس�ة  (المذكورة) الكنیسة المدرجةمقاصد من مقصد أي تحقیق یمكنھم المساعدة في 

الروحیة وال یمكنھم تقدیم  ئولیة. لیس لدیھم عالقات تسمح ألي شخص بمنحھم المسمال یمكنھا االعتماد علیھ
 كون ھناك كنائس.ینفس الشيء، فلن  لمؤمنیینالروحیة ألي شخص آخر. إذا فعل جمیع ا ئولیةالمس

 ن على األقل." معًا مرتیقانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

∆Bô‚A ∆Ã√B≥ 

جس�د المس�یح ف�ي التجمع�ات بعنھ�ا  ارً قام السید المسیح ببناء كنیسة واحدة مقدسة على مستوى العالم، معبِّ    
تخ��دم جمی��ع ف��ي ش��ركة  هللا،. الكنیس��ة ھ��ي عائل��ة قالرس��ل وت��دافع ع��ن الح��تع��الیم الكنیس��ة  مس��كالمحلی��ة. ت

 المؤمنین.تُتلمذ لعالم ول تكرزاالحتیاجات. الكنیسة تعبد هللا و

یج�ب علی�ھ ق�راءة  الت�الي،یجب أن یُخصص لكل طالب أح�د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل جلس�ة الفص�ل    
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.
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كورنث�وس  ۱ ؛۸-۱: ٦ كورنث�وس ۱ ؛۱٦-۱۱: ٤أفس�س  ؛۹-۱: ۲یعق�وب  ؛۳۱-۱٤: ۱۲ كورنثوس ۱(   
٥ :۱-۱۳.( 

یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه الدورة، یجب على كل طالب أن یق�وم بت�دریس    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفص�ل. یج�ب عل�ى الط�الب تق�دیم تقری�ر إل�ى قائ�د 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

ŒuÃMPB —’Aj¥ºª  

Noll, Mark. Turning Points .Grand Rapids, MI: Baker Academic, 
1997. 

Oden, Thomas. Life in the Spirit. Peabody, MA: rince Press, 
2001. 

 

“nŒƒ∏ªA 

 أسئلة للدراسة

 متى بدأ عصر الكنیسة؟ .۱
 الرسولیة"؟بى الكنیسة "سمَّ لماذا یمكن أن تُ  .۲
 ؟األولي لكنیسةل عةرباأل الجوانب ما ھي .۳
 قصیر للكنیسة العامة؟التعریف الما ھو  .٤
 ؟(الخاصة) قصیر للكنیسة المحلیةالتعریف 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
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 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

 أبدیة لن تتغیر أبدًا. نتائجلھا االفعال حد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یتذكر الطالب أن بعض أ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۲٦ 
 

ùA�v –fIfiA 

eBø— �A“ßÃJÒø —jyB 
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بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل     
 إلى المقطع قراءة أدناه.

 المؤمنین؟ بدیة)أ( ا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن مستقبلمعً  ۲۱ رؤیا نقرأ   

اط�رح الس�ؤال ون��اقش  ؟العالم��ة ا. عن�دما ت�رىاآلن دراس�ة الم�واد معً��   
اطل�ب م�ن الطال�ب البح�ث ع�ن مرج�ع  العالم�ة الجواب. عندما ت�رى

 الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.

لمجد هللا، لكن السماء ھي المشھد الرئیسي للكون،  ةموجود ةقیكل الخل   
عل���ى خلقھ���ا عب���د هللا عل���ى أعل���ى مس���توى م���ن المخلوق���ات الت���ي حی���ث یُ 
  ۳۸۸.صورتھ

إن��ھ  ۳۸۹.لمدین��ةل ارً یكون ن��وس��بحی��ث  الس��ماءمج��د هللا ف��ي علن م��لء س��یُ    
 ۳۹۰."سنرى وجھھ"هللا والمكان الذي سنعرف فیھ 

فُنِ�ي َس�بِیَل ر"یمامزالل السماء. الفرح ھو الجانب اآلخر من العبادة. قال كات�ب غْ العبادة والسجود ھي شُ     تُعَّرِ
. لقد خلقنا هللا عل�ى امعً  والعبادة مترابطان ن الفرحإ ۳۹۱"یَِمینَِك نِعٌَم إِلَى األَبَِد.اْلَحیَاةِ. أََماَمَك ِشبَُع ُسُروٍر. فِي 

مھاراتن�ا كل عواطفن�ا وق�درتنا عل�ى الح�ب و ھو.هللا كما فھم طبیعتھ بما یكفي لعبادة نستطیع  صورتھ، حتى
 ممكن. وسجود عبادة ىسم� أ نقدم نأ حتى نتمكن من تقدم

ïeC ™ÃnÕ LjªA  hŒø›Nª PBêjvNªA  h»I 

ي ُكْنُت قَْد قُْلُت لَُكْم. أَنَا الَ تَْضَطِرْب قُلُوبُُكْم. أَْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�ِ فَآِمنُوا بِي. فِي بَْیِت أَبِي َمنَاِزُل َكثِیَرةٌ، َوإِالَّ فَإِنِّ    
، َحتَّى َحْیُث أَُكوُن أَنَ�ا تَُكونُ�وَن أَْمِضي ألُِعدَّ لَُكْم َمَكانًا، َوإِْن َمَضْیُت َوأَْعدَْدُت  لَُكْم َمَكانًا آتِي أَْیًضا َوآُخذُُكْم إِلَيَّ

 ۳۹۲أَْنتُْم أَْیًضا.

. الشيء األكثر أھمیة الذي نعرفھ ھو أن الس�ماء ھ�ي سماءعن ال موریسوع ببعض األالرب تخبرنا كلمات    
 یمكنناة أخرى مھمة بالنسبة لنا ھي أننا یوًما ما حقیقھناك أبي.  بیت یسوع أطلق علیھاالرب هللا ألن مسكن 

 .أن نعیش ھناك مع هللا

                                                           
 .۱٤-۱۱:٥ رؤیا ۳۸۸
 .۲۳:۲۱ رؤیا ۳۸۹
 .٤:۲۲ رؤیا ۳۹۰
 .۱۱:۱٦ مزمور ۳۹۱
 .۳-۱:۱٤ یوحنا ۳۹۲

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
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ال��ذي نع��یش فی��ھ عل��ى األرض. الش��خص ال��ذي یع��یش ب��القیم  ن��االس��ماء طریقال��رب بوع��د  ق��ودیج��ب أن ی      
 األبدیة سیفعل الخیر على األرض. 

أنواعھا والسعي لتحقیق مشیئة هللا. یقول الشخص الذي یتوقع مكافأة سماویة لدیھ حافز لتحمل المشقة بكل    
 ۳۹۳".اِْفَرُحوا َوتََھلَّلُوا، ألَنَّ أَْجَرُكْم َعِظیٌم فِي السََّماَواتِ الرب یسوع للمضطھدین "

PB� ªA’B¿n 

 ؟سماءما ھي بعض التفاصیل التي نعرفھا عن ال ؟

ف��ي بع��ض األحی��ان، ال یس��تطیع األش��خاص عل��ى وج��ھ األرض    
ال یكون�ون ق�ادرین عل�ى تحوی�ل  یریدون�ھ وق�دشراء المنزل ال�ذي 

 س��لطة. لك��ن هللا لدی��ھ أن یك��ون علی��ھ من��زلھم إل��ى ك��ل م��ا یری��دون
ھ��و بالض��بط م��ا  س��كنھوم��وارد ال نھائی��ة، ل��ذلك نح��ن نع��رف أن م

 یریده. لذلك تتفق السماء تماًما مع طبیعة هللا.

. ال سماء ألنن�ا لح�م ودمھناك أشیاء كثیرة ال یمكننا فھمھا عن ال   
یمكننا فھم طبیعة وج�ود هللا ألن�ھ روح. عن�دما ن�درس طبیع�ة هللا، 

تخیل  عال نستطیبما یتجاوز فھمنا لذلك  حدودأنھ غیر م ایًضا نجد
 ا.أیضً  مصمم لناھ. لكنھ شكل مسكن

هللا ینظر م�ن  إن. إنھ یقول سماءال یخبرنا الكتاب المقدس أین ال   
الس��ماء إل��ى األرض، ل��ذلك نح��ن نع��رف أن الس��ماء لیس��ت عل��ى 

 األرض.

المالئك��ة أو البش��ر أو غیرھ��ا م��ن . جمی��ع الكائن��ات ف��ي الس��ماء، س��واء س��ماءف��ي ال ش��رل��ن یك��ون ھن��اك    
  ۳۹٤.المخلوقات، ستكون مقدسة بالكامل

ل�ن  ۳۹٥ستكون السماء خالی�ة م�ن جمی�ع نت�ائج الخطی�ة بم�ا ف�ي ذل�ك األل�م والح�زن والص�راعات والخط�ر.   
   ۳۹٦.في ذلك المرض والشیخوخة والموت قة بمایالخلیكون ھناك المزید من اللعنة على 

 لؤل�ؤواالب�واب م�ن  یش�بٍ م�ن  أس�وارجمال السماء ھو أبعد من الوصف. التفاصیل التي ق�دمت لن�ا تش�مل    
  ۳۹۷.الذھبمن  النادرة وشوارعاألحجار الكریمة  وأساسات من

 ۳۹۸والمالئكة. صینخلَّ یمأل السماء المالیین من الناس المُ    

 

                                                           
 .۱۲:٥ ىمت ۳۹۳
 .۲۷،۸: ۲۱ رؤیا ۳۹٤
 .٤:۲۱ رؤیا ۳۹٥
 .۳:۲۲ ارؤی ۳۹٦
 .۲۱-۱۸:۲۱ رؤیا ۳۹۷
 .۱۱-۸:٥ رؤیا ۳۹۸

 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 حقیقي... ك ھااقتراحتھا وإلثار
الھدف الرئیسي  اال بد لي من جعلھ

 العالمذلك بالجھد ل أن أواصلوللحیاة 
اآلخر ومساعدة اآلخرین على فعل 

 ."شيءال نفس

المسیحیة  –(سي إس لویس 
 المجردة)
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 ن ومتى؟مَ 

أولئ�ك ال�ذین  ۳۹۹.الخطیة ویؤمنون بیسوع المس�یح كمخل�ص وربالسماء مھیأة ألولئك الذین یتوبون عن    
 .سماءن في الحیوسی ،٤۰۰سماءكتبت أسماؤھم في ال

یخبرن����ا الكت����اب المق����دس أنن����ا إذا عش����نا بق����یم أبدی����ة، فیمكنن����ا االس����تثمار ف����ي كن����ز أب����دي وآم����ن ف����ي    
  ٤۰۱السماء.

معً�ا ف�ي  انعلى الصلیب أنھم�ا س�یكونعند موتھ  یسوع اللص الرب ؟ أخبرسماءإلى ال نسانمتى یذھب اال   
ل�ذلك،  ٤۰۳.ال�ربم�ع  یعن�ي حض�ورهالجس�د كون�ھ غائب�اً بن إبولس الرسول قال  ٤۰۲.في ذلك الیومالفردوس 

عل�ى قی�د الحی�اة ف�ي  سیكونونوقت الموت. ومع ذلك، فإن المؤمنین الذین  سماءنعلم أن المؤمن یذھب إلى ال
  ٤۰٤.لموتاجتیاز ایذھبون إلى السماء دون س ثانیةً یسوع الرب  ءمجي

 ’lÜA2A :�vù ºª –fIfiABÒb— 

تنتھ��ي العقوب��ات عل��ى األرض دائم��ا ف��ي وق��ت م��ا. ت��أتي النھای��ة حت��ى ل��و كان��ت عن��د وف��اة الش��خص ال��ذي    
 عاقب.یُ 

اْذَھبُوا َعنِّ�ي یَ�ا َمالَِع�یُن إِلَ�ى النَّ�اِر األَبَِدیَّ�ِة اْلُمعَ�دَّةِ ِإلْبِل�یَس الرب یسوع العقاب األبدي عندما قال: " وصفَ    
 ٤۰٥ ."فَیَْمِضي ھُؤالَِء إِلَى َعذَاب أَبَِدّيٍ َواألَْبَراُر إِلَى َحیَاةٍ أَبَِدیَّةٍ َوَمالَئَِكتِِھ، ...

یسوع الجح�یم الرب في الواقع ذكر وبحیرة النار والعقاب األبدي.  الجحیم وجودیسوع والرسل الرب أكد    
 یسوع والرسل.الرب بعض أقوال  تأملتجنب ھذا المكان الرھیب. ل. لقد حذرنا لسماءأكثر من ا

َوالَ یُْلقَ�ى َجَس�دَُك َضائَِك فَإِْن َكانَْت َعْینَُك اْلیُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقلَْعَھا َوأَْلِقَھا َعْنَك، ألَنَّھُ َخْیٌر لََك أَْن یَْھِلَك أََحدُ أَعْ "   
یَْھِل�َك أََح�دُ أَْعَض�ائَِك َوالَ  ُكلُّھُ فِي َجَھنََّم. َوإِْن َكانَْت یَدَُك اْلیُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقَطْعَھا َوأَْلِقَھا َعْنَك، ألَنَّ�ھُ َخْی�ٌر لَ�َك أَنْ 

 ٤۰٦"یُْلقَى َجَسدَُك ُكلُّھُ فِي َجَھنََّم.

ِء اْلعَالَِم: یَْخُرُج اْلَمالَئَِكةُ َویُْفِرُزوَن األَْشَراَر ِمْن بَْیِن األَْبَراِر، َویَْطَرُحونَُھْم فِي أَتُوِن ھَكذَا یَُكوُن فِي اْنِقَضا"   
 ٤۰۷".النَّاِر. ُھنَاَك یَُكوُن اْلبَُكاُء َوَصِریُر األَْسنَانِ 

األَفَ��اِعي! َكْی��َف تَْھُربُ��وَن ِم��ْن دَْینُونَ��ِة "أَیَُّھ��ا اْلَحیَّ��اُت أَْوالَدَ : ف��ي حدیث��ھ إل��ى الفریس��یین، ق��ال ال��رب یس��وع   
 ٤۰۸َجَھنََّم؟"

                                                           
 .۱٦:۳ یوحنا ۳۹۹
 .۱٥:۲۰ رؤیا ؛٥:۳ رؤیا ؛۲۰:۱۰ لوقا ٤۰۰
 .۲۰:٦ ىمت ٤۰۱
 .٤۳:۲۳ لوقا ٤۰۲
 .۸:٥ كورنثوس ۲ ٤۰۳
 .٥۲-٥۱:۱٥ كورنثوس ۱ ٤۰٤
 .٤٦،٤۱: ۲٥متى  ٤۰٥
 .۳۰-۲۹:٥متى  ٤۰٦
 .٥۰-٤۹:۱۳متى  ٤۰۷
 .۳۳:۲ متى ٤۰۸



۱۲۹ 
 

ى َوقَاَل: یَا أَبِ�ي "فََرفََع َعْینَْیِھ فِي الَجِحیِم َوُھَو فِي اْلعَذَاِب، َوَرأَى إِْبَراِھیَم ِمْن بَِعیٍد َوِلعَاَزَر فِي ِحْضنِِھ، فَنَادَ    
دَ ِلَسانِي، ألَنِّي ُمعَذٌَّب فِي ھذَا اللَِّھیبِ  إِْبَراِھیَم، اْرَحْمنِي، َوأَْرِسْل ِلعَاَزرَ    ٤۰۹".ِلیَبُلَّ َطَرَف إِْصبَِعِھ بَِماٍء َویُبَّرِ

تِ�ِھ فِ�ي نَ�اِر لَِھی�ٍب، ُمْعِطیً�ا نَْقَم�ةً     یكتب الرسول بولس أن الرب یسوع "سیُستعلن من السماء م�ع َمالَئَِك�ِة قُوَّ
َوالَِّذیَن الَ یُِطیعُوَن إِْنِجیَل َربِّنَ�ا یَُس�وَع اْلَمِس�یحِ، الَّ�ِذیَن َس�یُعَاقَبُوَن بَِھ�الٍَك أَبَ�ِدّيٍ ِم�ْن َوْج�ِھ ِللَِّذیَن الَ یَْعِرفُوَن هللاَ، 

تِھِ ا ّبِ َوِمْن َمْجِد قُوَّ   ٤۱۰".لرَّ

الظَّ��الَِم َط��َرَحُھْم فِ��ي َجَھ��نََّم، َوَس��لََّمُھْم  "أَنَّ�ھُ إِْن َك��اَن هللاُ لَ��ْم یُْش��ِفْق َعلَ��ى َمالَئَِك��ٍة قَ��ْد أَْخَط��أُوا، بَ��ْل فِ��ي َسالَِس��لِ    
 ٤۱۱"َمْحُروِسیَن ِلْلقََضاِء.

ُب. َوَس�یُعَذَّبُوَن "َوإِْبِلیُس الَِّذي َك�اَن یُِض�لُُّھْم ُط�ِرَح فِ�ي بَُحْی�َرةِ النَّ�اِر َواْلِكْبِری�ِت، َحْی�ُث اْل�َوْحُش َوالنَّبِ�يُّ اْلَك�ذَّا   
 ٤۱۲"أَبَِد اآلبِِدیَن... َوُكلُّ َمْن لَْم یُوَجْد َمْكتُوبًا فِي ِسْفِر اْلَحیَاةِ ُطِرَح فِي بَُحْیَرةِ النَّاِر.نََھاًرا َولَْیالً إِلَى 

حظ نوع الكلمات المستخدمة لوصف ھذا المك�ان: الن�ار والع�ذاب واالنتق�ام وال�دمار والظ�الم والسالس�ل ال   
 والبكاء وصریر األسنان.لدینونة وا

 م�ن أن تُلق�ي ف�ي عین�ك الیمن�ى وتقط�ع ی�دك الیمن�ى ب�دًال  قل�عنھ سیكون من األفض�ل أن تإیسوع الرب قال    
من ش�أنھ  )ءنشاط (شيأي  ھ یقصد منعتشویھ الجسد، لكن على یسوع یشجعالرب بالعین والید. لم یكن  نارال

 بغض النظر عن كم قد یبدو ثمینًا على األرض.، أن یقودنا إلى الخطیة والجحیم

 عن الجحیم؟ ھي بعض األدیان الخاطئة في عقیدتھمما  ؟ 

 فی�ھ و) ال رجع�ة ۲أب�دي () ۱وأن الجحیم ھ�و (اإلنسان  متحانافترة یخبرنا الكتاب المقدس أن الموت ینھي 
ال یوج��د ش��يء بع��د الم��وت  إن��ھ) م��ؤلم. ھ��ذه الحقیق��ة الكتابی��ة مرفوض��ة م��ن قب��ل الملح��دین ال��ذین یقول��ون ۳(

الذین یقولون إنھ ال یوجد جھنم. ینك�ر ال�روم الكاثولی�ك حقیق�ة أن الم�وت  كونینالو والمورمونوشھود یھوه 
 یعتقدون أنھ یمكن عالج حالتھ بعد الموت.و اإلنسان امتحانینھي 

إذا حدثت الخطیة في فترة زمنی�ة  إنھیقولون لیس من العدل. ن ینكر وجود الجحیم ألنھم یعتبرونھ ھناك مَ    
ال��رد عل��ى ھ��ذا االعت��راض بمث��ال  وسون العقوب��ة أبدی��ة. اعت��اد الق�دیس أوغس��طینمح�دودة، ف��ال یمك��ن أن تك��

القانون الجنائي. إذا وقعت عملیة سطو في بضع دقائق، فھل یجب أن یعاقب المرء ببضع دقائق فقط؟ القت�ل 
الذي ال یستغرق سوى لحظ�ة ھ�و ض�رر ال یمك�ن إص�الحھ. ف�ي الكت�اب المق�دس، ن�رى أن الخطی�ة ض�د هللا 

 محدد. زمني والالنھائي تؤدي إلى عقوبة أبدیة، على الرغم من ارتكابھا في األبد

 

 

                                                           
 .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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 لماذا الجحیم أبدي؟ ؟ 

 الخطیة ھي جریمة ضد هللا الالنھائي.إن الجحیم أبدي؛ ألن  )۱(

ال��ذي یری��د الخدم��ة الت��ي  هللا ینك��ر الخ��اطئ ألنإن��ھ أب��دي؛ ) ۲(
 .یستحقھا

كائنات أبدیة لیس لدینا مكان آخر نذھب إلی�ھ  إنھ أبدي؛ ألننا) ۳(
  إذا اخترنا االنفصال عن هللا.

    

ف��ي الحی��اة عل��ى األرض، ن��ود أن نك��ون ق��ادرین عل��ى تغیی��ر    
أن یك��ون لالختی��ار عواق��ب لقس��وة ش��دید ااالم��ر قراراتن��ا. یب��دو 

أبدیة. نود أن نعتقد أنھ ستكون ھناك فرص�ة ثانی�ة ف�ي المس�تقبل، 
م��ن لك��ن ل��یس واآلن  (بإرادتن��ا) حت��ى ل��و اتخ��ذنا خی��اًرا متعم��دًا

 .بعمرناهللا فترة تجریبنا  دحدأن یالمعقول 

یرفض البعض اإلیمان بالجحیم ألنھم یتساءلون كیف یمكن أن یرسل هللا المحب شخًصا إل�ى مك�ان فظی�ع    
الجمی�ع إل�ى  قب�لن یب�ل أ أن�اس یھل�ككما تصف ھذه اآلی�ات. یج�ب أن نض�ع ف�ي اعتبارن�ا أن هللا ال یری�د أن 

لق�د اتخ�ذ أولئ�ك ال�ذین ی�ذھبون إل�ى  ٤۱۳.التوبة والخالص. ینص الكتاب المقدس على ذلك في عدة أماكن
الجحیم خیارات تجعلھم في ھذا المكان المروع. ال أحد یتعثر بطریق الخطأ في الجح�یم. أولئ�ك ال�ذین ذھب�وا 

 .وبره وخالصھاختاروا المكان من خالل رفض هللا 

. حت�ى الھ�دوء بما أن كل ما ھو صالح یأتي من هللا، فإن رفض هللا ھو ف�ي النھای�ة رف�ض لك�ل م�ا ھ�و جی�د   
ن م�ن الخ�وف واألل�م ومك�ان م�ریح كلھ�ا أم�ور جی�دة یس�تطیع هللا توفیرھ�ا فق�ط. بالتأكی�د ال یمكنن�ا أن اواألم

 لام�كنتوقع من هللا أن یزود شخًصا إلى األبد باألشیاء الجی�دة عن�دما ی�رفض ذل�ك الش�خص هللا. االنفص�ال ال
 وھذا ھو الجحیم. جیدكل ما ھو نقص عن هللا یعني 

من الغض�ب  نھرب" بأنھ جعل من الممكن لنا أن لناالكفاري ومحبتھ یسوع الرب من خالل عمل �  شكًرا   
في فرحة الخالص وعجائب السماء. نختار الس�ماء لمص�یرنا عن�دما  ونتشارك  من معاناة الجحیمالقادم. بدًال 

 ٤۱٤.نختار "التوبة تجاه هللا واإلیمان بربنا یسوع المسیح"

 DÒa KèJƒÉ…: “ÕfIfiA K≥AÃ®ªA ∆BŒn√ 

م�رور م�ع  ھاال تبدو في الحیاة األرضیة العدید م�ن الق�رارات نھائی�ة. العدی�د م�ن األخط�اء یمك�ن تص�حیح   
الوقت. یجب أن نتذكر أن العدید من القرارات لھا عواقب أبدیة. بع�د الم�وت، ل�ن نك�ون ق�ادرین عل�ى تغیی�ر 

 قراراتھم. اتخاذ التي أثرت على مصیرنا األبدي أو اإلجراءات التي أثرت على اآلخرین في تاإلجراءا

 " معًا مرتین على األقل.قانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

                                                           
  .۳۰: ۱۷ الرسل أعمال ؛۹:۲ بطرس ۲ ؛٤:۲ تیموثاوس ٤۱۳۱ 

 .۲۱:۲۰ الرسل أعمال ٤۱٤

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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∆Bô‚A ∆Ã√B≥ 

المؤمن�ون  حیاهللا حی�ث س�ی ي مس�كنھالسماء في السماء أو في الجحیم. لألبد كل شخص موجودًا  نسیكو   
نھ�ا. الجح�یم ھ�و ع المعان�اة الناتج�ةوال أي م�ن  س�ماءال خطی�ة ف�ي یوج�د (بفرح). ال ویعبدونھ بسعادة مع هللا

. الجح�یم ھ�و بالمس�یح م�ن خطای�اھم واال�ذین ل�م یخلص� فی�ھ لك�لاألبدي الذي ال رجعة  والعذاب مكان العقاب
 العقاب العادل عن الخطیة المتعمدة ضد هللا الالنھائي.

یج�ب علی�ھ ق�راءة  الت�الي،یجب أن یُخصص لكل طالب أح�د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل جلس�ة الفص�ل    
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 ©�B¥ø“ÕjÕjZNªA ¬B»¿ºª 

 .)۳۰-۲۷: ٥ى مت ؛۱٦-۱۱: ٥ ءشعیاإ ؛۳۱-۱۹: ۱٦لوقا  ؛۱۷-۱۰: ۲۲رؤیا  ؛٥-۱: ۲۲رؤیا (   

تذكیر الطالب أنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه الدورة، یجب عل�ى ك�ل طال�ب ت�دریس درس أو یجب    
جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقدیم تقریر إل�ى قائ�د الفص�ل ف�ي 

 كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

 PBŒuÃM—’Aj¥ºª 

Lewis, C. S. “The Weight of Glory,” in The Weight of Glory and 
Other Addresses. New York: Macmillan Publishing, 1980. 

Purkiser, W.T. editor. Exploring Our Christian Faith.  

Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1967.Especially chapter 
xxviii, “The Future Life.” 

Wesley, John. “The Great Assize,” in Wesley’s 52  

Standard Sermons. Salem, OH: Schmul Publishing, 1988. 
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 أسئلة للدراسة

 ما ھو النشاط األساسي للسماء؟ .۱
 ما ھي بعض األشیاء التي لن تكون في السماء؟ .۲
 ؟سماءن سیذھب إلى المَ  .۳
 ؟سماءمتى یذھب المؤمنون إلى ال .٤
 یخبرنا بھا الكتاب المقدس عن الجحیم؟ما األشیاء الثالثة التي  .٥
 یجب أن یقطع یده؟الذي الشخص حول یسوع الرب ماذا یعني  .٦
  ؟الجحیم أبديلماذا  .۷
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   A pifªjrß ©IAjªA 

PBÕÀjafiA 

pifªA ≤Af«C 

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

 .األخرویات حول ضوعاتموالھمیة أمستویات . ۱

 .مؤمنالمسیح ومعناه لحیاة ال ءمجي. ۲

 .لجسدمة ااوقی كل البشرقیامة . ۳

 .البشریةلجمیع المخلوقات  ةالنھائی ةالدینون. ٤

 مملكة هللا األبدیة.. ٥

 .األخرویات حولقانون اإلیمان . ٦

 أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یعرف الطالب أھمیة رؤیة الحیاة األرضیة من منظور األبدیة.   
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من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل  بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف    
 إلى المقطع الموجود أدناه.

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع بالمستقبل؟ ۱٤-۹: ۷دانیال  نقرأ   

اس�أل العالم�ة ياطرح السؤال وناقش اإلجابة. عندما ت�ر ؟العالمة ترىا. عندما اآلن دراسة المواد معً    
 المقدس وقراءة اآلیة. طالبًا للبحث عن مرجع الكتاب

 س�نوات والس�بع س�نة ض�د المس�یح) واألل�ف(الك�ذاب  العظیمة والمس�یح واألبواق والضیقة عالمة الوحش   
 الكتاب المقدس. نبوةھذه مواضیع في  –النار  نازلة وبحیرةال والمدینة األبیض العظیم والعرش

 ما ھي القضایا التي تفكر بھا في نبوة الكتاب المقدس؟ ؟

“Œ¿«fiA PBÕÃNnø 

 م�ن الحق�ائق الرئیس�یة. لیس�ت ك�ل الموض�وعات غالبًا ما تركز مناقشات النبوة على األسئلة البسیطة ب�دًال    
 .الدراسیة التي تدور حول النبوة مھمة بالقدر نفسھ. لن نحاول تغطیة كل شيء عن النبوة في ھذه الدورة

 ض�د المس�یح وم�نال�ذي س�یأتي من�ھ  ال�وحش والبل�دیتساءل الناس في بعض األحی�ان كی�ف س�تبدو عالم�ة    
 ستحق الجدال بشأنھا.ت بوضوح والسیكون الشاھدان. ھذه أسئلة ال یجیب علیھا اإلنجیل 

یس�وع  ال�رب ھناك موضوعات أخرى یش�رحھا الكت�اب المق�دس أكث�ر. بع�ض األمثل�ة س�تكون م�ا إذا ك�ان   
أم ال. وم�ع  األ�ف ع�ام حرفیً� واأللف�ي ھ�الملك إذا كان  االضیقة ومفي بدایة أو منتصف أو نھایة  أتي ثانیةسی

م�ع ش�خص م�ا ألن�ك ال تواف�ق عل�ى تقط�ع الش�ركة لیست ضروریة لإلنجیل. یجب أال  تعالیمفإن ھذه ال ذلك،
 .موررأیھ بشأن أحد ھذه األ

 ی�ؤمنھناك بعض الحقائق الضروریة ف�ي نب�وة الكت�اب المق�دس. ھ�ذه حق�ائق واض�حة لدرج�ة أن ك�ل م�ن    
 المسیحي بأكملھ. التعلیم ونظام ؤمنتؤثر على حیاة الم حقائق التعلیمیةالكتاب المقدس یقبلھا. ھذه الب

 .خرویاتالكتاب المقدس حول األ نبوةدعونا نلقي نظرة على أربع حقائق ضروریة كشفت عنھا    

áA —eÃ®ªALjºª “ŒØj ™ÃnÕ 

الرغم م��ن أن��ھ حاض��ر روحیً��ا م��ع الم��ؤمنین عل��ى ب��إل��ى ھ��ذه األرض.  مرئ��ي یس��وع بش��كلال��رب س��یعود    
 ٤۱٥.كل األرضلمشھد  ٌمقام المجید فياألرض اآلن، إال أنھ سیعود في شكلھ ال

 ؟ثانیة یسوعیعود الرب ما ھي بعض األشیاء التي ستحدث عندما  ؟

                                                           
 .۷:۱ رؤیا ٤۱٥
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الذین كانوا مسیح. ھؤالء للستصبح ممالك العالم ممالك  .رضيعودة المسیح ھي ذروة التاریخ األ ستكون  
الرب الس�لطة  ىأولئك الذین كانوا في تمرد ضده وسیكون لد احتقار. سیتم كرمونوی سیكافئونخلصین لھ مُ 

 ٤۱۷.لسان بأن یسوع ھو رب كل وسیعترفكل ركبة  ستجثو    ٤۱٦.األعداءین من كل المعارض لھزیمة

ف�ي ال�رب  ةقامالل نخطفوسیُ  نینالمؤمواألحیاء من ھم  ٤۱۸.ربمع ال ملكوالی رقدواالذین  نؤمنوالم قامسیُ    
 ٤۱۹.مجیئھ

�� ٤۲۰الم��ؤمنینالمب��ارك لجمی��ع الرج��اء  وھ�� المس��یح ثانی��ةً  ءمج��ي    ر ف��ي ك��ل م��ا تعنی��ھ عودت��ھ لن��ا: نھای��ة فّكِ
إیماننا أن ا یبرھن على مم امعً  اءیاألحوالمؤمنین القدیسین  . یعني أیضا اجتماعاالضطھاد والمعاناة والحزن

إلى السماء وملء الحیاة األبدیة مع هللا. ال شيء  نفسھ والدخولیسوع لم یكن باطالً. كذلك یعني. رؤیة الرب 
 .(قال) كما وعد أتي ثانیةعلى حقیقة أنھ سی یعتمد بساطةكل ولكن ب مجیئھ زمنمن ھذه األشیاء یعتمد على 

قالت المالئك�ة  ٤۲۲.معھ حیاةأخذ شعبھ للیو بأن یأتيوعد  ٤۲۱.بقوة ومجد یأتي ثانیةً یسوع إنھ سالرب قال    
� ٤۲۳.س�ماءبنفس الطریقة التي صعد بھا إل�ى ال أتي ثانیةإنھ سی ال�رب  ةننتظ�ر ع�ود بینم�ار الرس�ل بالتوب�ة بشَّ
 بق�وة یسوع إلى ھذه األرض مرة أخرىالرب إن عودة    ٤۲٤.خطة هللا النھائیة لھذا العالم تأسیسلیسوع 

 ٤۲٥العھد الجدید. من نتعلمھاھي واحدة من أكثر الحقائق التي  بھاءو

ال یمكننا أن نعرف بالضبط متى سیعود. من الجید للم�ؤمنین أن  الثاني،وجود عالمات تسبق المجيء  مع   
  ٤۲٦.وفقًا لذلك حیاةیسوع والالرب یتوقعوا دائًما مجيء 

 ؟ثانیةً یسوع یعود الرب لماذا  ؟
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أو  مبتط��ور التعل��یل��ن یك��ون الع��الم أفض��ل ح��اًال م��ن خ��الل العم��ل السیاس��ي أو اإلص��الح االجتم��اعي أو    
مخلوقات�ھ كمل�ك عائ�د لیس�وع فج�أة عود ال�رب . س�یاولن یحدث تحس�ن للع�الم ت�دریجیً االقتصادات المزدھرة. 

 الصحیح. (مسارھا) في نصابھا االمور لوضع

. مملكة هللا ةالقادم لدینونةفیمكنھم الھروب من ا اآلنملكوت هللا ب بإرادتھم لتحقوالكن إذا ا ةخطا بشركل ال   
 ءعن�د مج�ي وض�وحسوف تأتي ھذه المملكة بالكام�ل وب ٤۲۷.تعمل بالفعل على أولئك الذین یتوبون ویؤمنون

 .ثانیة یسوعالرب 

 ؟یأتي ثانیةیسوع سالرب كیف نعیش ألننا نعرف أن  ؟
                                                           

 .۲٤:٤٦ ىمت ٤۱٦
 .۱۰:۲ فیلبي ٤۱۷
 .۱۲:۲ تیموثاوس ۲ ٤۱۸
 .۱۷-۱٦:٤ تسالونیكي ۱ ٤۱۹
 .۱۳:۲یطست ٤۲۰
 .۳۰:۲٤ ىمت ٤۲۱
 .۳:۱٤ یوحنا ٤۲۲
 .۱۱:۱ الرسل أعمال ٤۲۳
 .۲۱-۱۹:۳ الرسل أعمال ٤۲٤
؛ ۱٦:۱ بط��رس ۲ ؛۱۳،۷:۱ بط��رس۱ ؛۸-۷:٥ یعق�وب ؛۲۸:۹ ینیعب��ران ؛۱۳:۲ ت�یطس ؛۱۰، ۷:۱ تس��الونیكي ۲ ؛۱٦-۱٥:٤ تس�الونیكي ۱ ٤۲٥

 .۲۸:۲ یوحنا ۱ ؛۱۲، ۳:٤
 .۳۷-۳۳:۱۳ مرقس ٤۲٦
 .۱:۹ ،۱٥-۱٤:۱ مرقس ٤۲۷
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 الثب�اتاألوائل. نحن مدعوون للحف�اظ عل�ى إیمانن�ا و" ؤمنینلما ىدل تأن نتذكر األولویات التي كانیجب    
. نح�ن نع�یش وفقً�ا ٤۲۸م�ا ھ�و ق�ادمحتى النھایة" لقد ُحذرنا من ترك الملذات وأشیاء م�ن الع�الم تجعلن�ا ننس�ى 

للق��یم األبدی��ة نظ��ًرا ألن أش��یاء ھ��ذا الع��الم س��تزول. یُطل��ب من��ا أن 
متیقظ�ین  ن نظ�لأولكن  ال نحدق في السماء لظھوره أي "نسھر"

نص��لي م��ن أج��ل  ٤۲۹.روحیً��ا حت��ى ال یأتین��ا مجیئ��ھ دون اس��تعداد
 ٤۳۰ألننا نرید أن نكون مثلھ. طاھرةونعیش حیاة  نقاوةال

أولئك الذین یعیشون الی�وم وكأن�ھ ال ی�أتي ل�ن یكون�وا مس�تعدین    
فج�أة  ٤۳۲رقیسوع مثل الب�الرب سیكون مجيء  ٤۳۱.مجیئھ ثانیةل

 بحیث ال یملك أحد الوقت لتغییر أي شيء بعد ظھوره.

       ولوی��ات األبدی��ةأ) ع��ن طری��ق الحف��اظ عل��ى ۱ننتظ��ر مجیئ��ھ (   
  ا بالصالة.أنفسنا روحیً حفظ ) ۳(قداسة (ُطھر) ) العیش في ۲(
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 قیامة جمیع الناس. نایعلم كتاب المقدسقیمة أبدیة ألن ال دنعلم أن للجس   

أن إنك�ار القیام�ة ھ�و إنك�ار  ۱٥ االول�ي الرس�ول ب�ولس ف�ي كورنث�وس ش�رح ٤۳۳.القیام�ة ض�روري تعلیم   
 لمواألموات یسوع من بین الرب م إذا لم یقُ  باطلٌ  اإلنجیلُ  ٤۳٤.مقُ ی لم المسیحف قیامة. إذا لم تكن ھناك لإلنجیل

 ٤۳٥.بالفعل ص أحدٌ یخلُ 

 ؛الم��ؤمنین عودت�ھ ثانی�ةً  س�یقیم ال�رب عن��دلك�ن ل�یس ك��ل الن�اس ف�ي نف�س الوق��ت.  ش��خصك�ل  قام�ةتم إتس�   
مون وس�یقالقیام�ة األول�ى.  ف�ي ن لھم نص�یبون یكولئك الذین ماتوا في خطایاھم لأ ٤۳٦.ن سیقومونفالراقدو
 ٤۳۷.دینونةالحق لل في وقتٍ 

 ٤۳۹.ةاألبدی دینونةالخطاة في شكل آخر لل قامسی ٤۳۸.یسوع كالربجدة مم دأجساقام المؤمنون بسیُ    

 لك؟ذلك فما الفرق الذي سیحدثھ  سیقام،الجسد  تؤمن أنإذا لم  ؟
                                                           

 .۳٦-۳٤:۲۱ لوقا ٤۲۸
 .ساھرین نظل نأ بل ما شيء عن البحث إلى یشیر ال" سھرأ" لـ المستخدم الیوناني المصطلح ۳۷-۳۳:۱۳ مرقس ٤۲۹
 .۳:۳ یوحنا ۱ ٤۳۰
 تك�ون ل�ن لنا بالنسبة. ثانیة یسوع الرب بمجيء سیصدمون من وھم العالم لھذا یعیش ھو الظلمة في یعیش من أن یوضح ٦-۱:٥ تسالونیكي ۱ ٤۳۱

 .كلص لنا یسوع الرب عودة
 .٥۲:۱٥ كورنثوس ۱ ؛۲۷:۲٤ ىمت ٤۳۲ 
 .بالقیامة الخاص التعلیم لیحدد) ۱٥ صحاحأ كورنثوس۱ كل( ةیآ ٥۸ من صحاحأ كتب بولس أن ةبالحقیق یوضح ھذا ٤۳۳ 

 .۳:۱٥ كورنثوس ۱ ٤۳٤
 .۱۷:۱٥ كورنثوس ۱ ٤۳٥
 .٦:۲۰ رؤیا ؛۱۷-۱٦:٤ تسالونیكي ۱ ٤۳٦
 .۲۰: ۱۳ رؤیا ٤۳۷
 .۲:۳ یوحنا۱ ٤۳۸
 .۲۹-۲۸:٥ یوحنا ٤۳۹

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY8439g9PKAhXMwiYKHWmkAS0QjRwIBw&url=http://www.examiner.com/slideshow/artist-s-depiction-of-the-second-coming-of-jesus-christ&psig=AFQjCNHR3CfKF0-295S7nn4FXA4pjFfq4Q&ust=1454293759436072
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م�ن خ�الل النظ�ر  تعل�یمیوًما ما على نمط حیاتنا. یمكننا أن ن�رى اآلث�ار العملی�ة لل ابأننا سنحی یمانیؤثر اال   
 األشخاص الذین ینكرونھا.من  ألمثلة

وس حقیق���ة قیام���ة جس���د كورنث��� كنیس���ةأنك���ر بع���ض الن���اس ف���ي    
ط���رفین إل���ى  نش���قواابھ���ذا الخط���أ  . ھ���ؤالء ال���ذین آمن���وانس���اناإل

 .ن للغایةمتناقضی

 ف�إن ال�روح ھ�ي ك�ل م�ا یھ�م. یقامقال البعض: "بما أن الجسد لن    
. اخطی��رً  ام��رً أ الجس��د لیس��تبوھ��ذا یعن��ي أن الخطای��ا الت��ي نرتكبھ��ا 

ألن الجسد سوف یتم ال�تخلص من�ھ عل�ى  الزنا؛یمكننا حتى ارتكاب 
 ٤٤۰أي حال."

عدیم  فھو بالتأكید یقاملن  د"نظًرا ألن الجس مثلقال آخرون شیئًا    
أي م�ا ال نأك�ل  الجس�دیة. یجب أن نقمع كل الرغب�ات یرالقیمة وشر

 .بمتعة الزواج عُملذ وال نتمت وھ

 ع��ن المس��یحي تعل��یمھ��ذه األخط��اء م��ن إنك��ار القیام��ة. ال تج��اء   
ف�ي وأعض�اء  الق�دسلل�روح  ھیك�لھ�ي التي  ؤمنینالمأجساد  فداءفي . تظھر القیمة للجسدضع قیمة یلقیامة ا

  ٤٤۱.وبھاء قام في مجدتُ وسالجسد 

       قیام��ة الجمی��ع )۲( األم��واتیس��وع ق��ام م��ن ب��ین ال��رب ) أن ۱عن��ي (یألن��ھ  ؛القیام��ة ض��روري تعل��یمإن    
 .نجیلحقیقة اإل) ٤( أبدیة قیمة للجسد) ۳(
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 وج�ودھمالحی�اة. إنھ�ا لیس�ت نھای�ة  س�فرحقًا النھایة ألولئك الذین ال توجد أسماؤھم ف�ي  يھ ةتعتبر الدینون   
 ا.التراجع عنھا إطالقً  ال یمكنو ھاال حصر ل نتائج قرارات ولكنھا نھایة اختیاراتھم. األبدیة التالیة ستكون

خیاراتنا أھمیة تتجاوز نتائجھا المباشرة. یعتقد بعض الناس أنھ ما دام بإمكانھم ال�تحكم ف�ي لدینونة عطي ات   
م�ا ل�م  ارً فال یوجد شيء آخر ی�دعو للقل�ق. إنھ�م یرغب�ون ف�ي االعتق�اد ب�أن خطی�تھم لیس�ت ش� أعمالھم،نتائج 

. تق�ول دینون�ةفھ�ي خطی�رة بس�بب ال تفع�ل،ولكن حتى لو لم  الضرركل خطیة تلحق الواقع  تضر بشيء. في
 ٤٤۲.أعمالھم دانون بحسبكلمة هللا إن الناس سی

األبدي والبعض اآلخر لمكافأة أبدی�ة. ویص�ف الكت�اب مش�ھدًا  عذابسیتم إرسال البعض إلى الدینونة في ال   
 ىخ�رأدینون�ة ھن�اك  ٤٤۳.بس�بب أعم�الھم الش�ریرة تھمدانإ مواجھھل تم إقامتھمالخطاة الذین  دینونةواحدًا من 
  ٤٤٤ .حیث سیتم مكافأتھم على تلك األعمال التي كانت لھا نتائج دائمة وجدیرة باالھتمام للمؤمنین،

                                                           
 إش�باع س�وى ش�يء لیس الجسم أن یعني وھذا "،لألطعمة والمعدة للمعدة األطعمة" شعاًرا ونیحمل البعض أن بدا حیث ىولاأل كورنثوس تأمل ٤٤۰

 ال�رب أقام هللا وان... للرب ھو الجسد" القول في واستمر. الجسد یسئ استخدام من دنیویة عن متحدثًا "،سیھلكھم هللا لكن" الرسول، قال. الرغبات
 ".بقوتھ أیضا وسیقیمنا

 .۲۰ ،۱۹ ،۱٥ ،٦:۱٤ كورنثوس ۱ ٤٤۱
 .۱۱-٦: ۲ رومیة ؛٥:۱۰ كورنثوس ۲ ٤٤۲
 .۱٥-۱۱: ۲۰ رؤیا تأمل ٤٤۳
 .۱٥-۱٤: ۳ كورنثوس ۱ ٤٤٤

أَْیَن َشْوَكتَُك یَا َمْوُت؟ أَْیَن َغلَبَتُِك یَا "
قام المسیح وأبطل الموت. َھاِویَةُ؟ 

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 
نام. لھ المجد  نلمَ  اقائًدا ومقیمً 

 ."آمینوالقوة من اآلن وإلى األبد. 

  (كریسوستوم) 
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حقیقة أن الدینونة ستحدث تخبرنا أنھ في ی�وم م�ن األی�ام س�تنتھي    
لكن یوًما ما سینتھي كل  خطیة،الخطیة. من الصعب تخیل عالم بال 

 التمرد على هللا.

ال یقص��د هللا أن نع��یش ف��ي خ��وف دائ��م وأن یك��ون الخ��وف ھ��و    
بالدینون�ة القادم�ة ف�إن وع�ي  ذل�ك. وم�ع مس�تقیمدافع للعیش بش�كل ال
 حیاتنا. قودالتي تحاسبة بالما یمنحنا شعورً  )مامناأ(

) ۲( الخطی���ة مغ���زى) ۱لفھ���م ( الدینون���ةیج���ب أن نع���رف ع���ن    
 ) نھایة كل الخطیة.٤خیاراتنا () أھمیة ۳مساءلتنا أمام هللا (
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أح�داث  نھایة ول�یس ھن�اكبدایة أو  دورات وبالیمضي الوقت إلى األبد في  واألدیان،وفقًا لبعض الفلسفات  
للوق�ت بدای�ة وسلس�لة م�ن األح�داث تتق�دم إل�ى نھایتھ�ا.  المق�دس،لك�ن وفقً�ا للكت�اب   تغی�ر األش�یاء إل�ى األب�د.
ثم خطة الخ�الص الت�ي عم�ل بھ�ا هللا عب�ر ق�رون  لإلنسانالسقوط المأساوي  الخلق ثمیصف الكتاب المقدس 

     من تاریخ البشریة.

. في سفر ٤٤٥بدایة الخطیة. في سفر الرؤیا تستبعد الخطیة تماًما من مدینة هللا األبدیة نجد التكوینفي سفر    
واألس�ماء ف�ي  الحی�اةالتكوین نرى فقدان شجرة الحیاة وعقوبة الموت. في سفر الرؤی�ا ن�رى اس�تعادة ش�جرة 

 ٤٤٦.والدعوة إلى نھر ماء الحیاة الحیاة سفر

نھای�ة الج�دول ال�ذي كش�فھ لن�ا هللا. س�یطلق ھ�ذا الح�دث الك�ون إل�ى نحن نعلم أن ھناك حدثًا واحدًا سیأتي ف�ي 
 األبد الذي خططھ هللا. سیكون مجيء مملكة هللا األبدیة الكاملة.

ملك�وت هللا.  ضدكانت معظم البشریة في تمرد  اإلنسان،لكن منذ سقوط  ھللكون الذي خلقكان هللا دائًما ملًكا 
كم�ا یری�د  كم�ال ةسیصبح العالم ف�ي حال�وسیحكم هللا إلى األبد بدون منافس.  المفاجئةھذا سیصل إلى نھایتھ 

 ا كما ھي السماء.تمامً  هللا،

 DÒa KèJƒÉ…lŒ∑�ªA : yiC Ã« Bø Ω∑ ”ºßœ  

كما لو أن الحیاة األرضیة تستمر إلى األبد. نحاول تحسین ظروفنا وح�ل مش�اكلنا  حیاةھناك میل بشري لل   
ف�ي  ع�اشأب�دیًا بینم�ا  وخلق بیئة تجعلنا نشعر بالرضا. نحتاج ألن نكون مثل إبراھیم الذي كان یتوق�ع من�زًال 

 نبنیھ�ات�ي ). نحت�اج أن نت�ذكر أن األش�یاء ال۱٦-۱٤؛ ۱۰-۸: ۱۱الخیام وانتق�ل ف�ي كثی�ر م�ن األحی�ان (ع�ب 
 التي نخلقھا كلھا مؤقتة. یجب أن نعمل من أجل األشیاء التي لھا قیمة أبدیة. لدینا والظروفواألشیاء التي 

 " معًا مرتین على األقل.قانون االیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

                                                           
 .۲۷:۲۱ رؤیا ٤٤٥
 .۱۹،۲،۱: ۲۲ رؤیا ٤٤٦

هللا  ألف سنة ھي یوم واحد عند"
إنھ  ؛ةنااألبدي. لذلك، إنھ طویل األ

یعطینا مساحة للتوبة، دون أي 
ن الوقت یمر 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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ف�ي مملكت�ھ. للمل�ك أخ�ذ جمی�ع الم�ؤمنین یو ي أم�وات الماض�يم�ؤمنوس�یقیم یسوع كما وع�د الرب سیعود    
علیھ بعقوبة أبدیة. حكم یُ منح مكافأة أبدیة أو یُ على أعمالھ، ثم إما لدینونتھ شخص من بین األموات  سیقام كل

 وسیحكم هللا إلى األبد. بالكاملسوف یأتي ملكوت هللا 

یج�ب علی�ھ ق�راءة  الت�الي،یجب أن یُخصص لكل طالب أح�د المق�اطع الم�ذكورة أدن�اه. قب�ل جلس�ة الفص�ل    
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

ª ©�B¥ø“ÕjÕjZNªA ¬B»¿º 

: ۲دانی��ال  ؛۱٥-۱۱: ۲۰رؤی��ا  ؛٥۸-٥۱: ۱٥كورنث��وس  ۱ ؛۱٤-۱: ۳بط��رس  ۲ ؛٤٦-۳۱: ۲٥ ىمت��(   
۳۱-٤٥(. 

یجب على كل طالب أن یق�وم بت�دریس  الدورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفص�ل. یج�ب عل�ى الط�الب تق�دیم تقری�ر إل�ى قائ�د 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

—’Aj¥ºª PBŒuÃM 

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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fiAPBÕÀja  

 أسئلة للدراسة

 المقدس؟ضروریة في نبوة الكتاب ال األربع حقائقال ما ھي .۱
 ؟ثانیةً  یسوع الرب ءمجي عند ؤمنینماذا سیحدث للم .۲
 كیف ننتظر مجيء یسوع؟ .۳
 ؟اھمً م القیامةعن  لما یعتبر التعلیم .٤
  ؟ویةینالدلماذا من المھم بالنسبة لنا أن نعرف عن  .٥
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pifªA ≤Af«C 

 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. مذاھب ةأصول ومضمون ثالث. ۳

 تاریخ المسیحي.التمسك بال جددال نالمؤمنیلماذا یجب على . ٤

 مذاھب.الیمان الخاص بقانون اإل. ٥

 ىول��األساس��یة للكنیس��ة األ ذاھب (التع��الیم)الطال��ب الم�� میِّ ق��أح��د األغ��راض العملی��ة لھ��ذا ال��درس ھ��و أن یُ    
 كمسیحیة أصلیة.
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استخدم األھداف من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل  السابق،بعد إجراء االختبار على الدرس    
 إلى المقطع الموجود أدناه.

 األصلیة للكنیسة؟ مذاھبمعًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن أھمیة الالثانیة  قرأ یوحنان   

اس�أل  العالمة اطرح السؤال وناقش اإلجابة. عندما ترى ؟العالمة ترى ا. عندمااآلن دراسة المواد معً    
 طالبًا للبحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.

ùA ΩuCK«Ah 

العقی��دة ھ��ي ملخ��ص المعتق��دات المس��یحیة األساس��یة. وق��د رأت الكنیس��ة ف��ي وق��ت مبك��ر ج��دا الحاج��ة إل��ى    
 .كتابیةتلخیص العقیدة ال

 عقائد؟ ألم یكن الكتاب المقدس كافیاً؟لماذا احتاجت الكنیسة إلى  ؟

العقائد الت�ي تتن�اقض م�ع الكت�اب مون بعلِّ یُ ولكنھم  المقدسبالكتاب  یمانإلا يعیدَّ  نمن البشر مَ  ھناك دائًما   
التع�الیم الحقیق�ي ع�ن  یم�ان المس�یحيزت اإلالت�ي میَّ� كتابی�ةطورت الكنیس�ة عب�ارات ع�ن العقی�دة ال المقدس.

 .ةالكاذب

ا تعبیر أو جملة ر أیضً ظھِ یُ  عني أن یسوع ھو هللا.تمما  "عقیدة كانت "یسوع ھو الربللعبارات ال ھذهأحد    
الق�ول رف�ض ي ) وأن�ھ ھ�و هللا. الش�خص ال�ذChristos(القول بأن یسوع ھ�و المس�یا  (الرب یسوع المسیح)

 .ا)(مؤمنً  امسیحیً یحسب ستخدم عبارة الرب یسوع المسیح لم ولم ییسوع ھو الرب  نبأ

ا یس�وع ك�ان إنس�انً ن ولك�نھم ل�م یؤمن�وا أن ال�رب مؤمن�وع�وا أنھ�م الح�ق ادَّ  كان ھن�اك أش�خاص ف�ي وق�تٍ    
َوُكلُّ ُروحٍ الَ یَْعتَِرُف بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ أَنَّھُ التصریح العقائدي " ىولحقیقیًا. لھذا السبب نجد في رسالة یوحنا األ

ن ینك�ر التع�الیم األساس�یة ع�ن المس�یح ن ك�ل َم�إا الرس�ول أعل�ن أیًض� ٤٤۷".قَْد َجاَء فِي اْلَجَسِد، فَلَ�ْیَس ِم�َن هللاِ 
 ٤٤۸.یس من هللایخطئ ول

 رس�الة وائل عدة عب�ارات نج�دھا ف�يیوضح تعلیم المؤمنین األ   
 .۱٦: ۳ ىولتیموثاوس األ

وحِ، تَ�َراَءى ِلَمالَئَِك�ٍة، ُك�ِرَز "    َر فِي الرُّ هللاُ َظَھَر فِي اْلَجَسِد، تَبَرَّ
 "بِِھ بَْیَن األَُمِم، أُوِمَن بِِھ فِي اْلعَالَِم، ُرفَِع فِي اْلَمْجِد.

نح��ن نجھ��ل ك��ل القض��ایا التعلیمی��ة الموج��ودة ف��ي تیموث��اوس    
) ال�رب یس�وع ةلوھیة وناسوت (إنس�انیأ، لكنھا تؤكد على ىولاأل

 عندما یقول إن هللا قد ظھر في الجسد.
                                                           

 .۳:٤ یوحنا۱ ٤٤۷
 .۹ یوحنا۲ ٤٤۸

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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دعى ی�شخًص�ا آخ�ر  وائ�لم�ؤمن م�ن الم�ؤمنین األ. إذا قابل الھدفالقصیرة  تعلیمیةخدمت ھذه العبارات ال   
یس�وع ھ�و ال�رب "ھ�ل ت�ؤمن أن  یس�أل الُم�دعيأن  لھ�ذا الم�ؤمنیمكن ف� المق�دس، والكت�اب أنھ یؤمن بیس�وع
 ال " فعندئ�ذٍ ك�" الُم�دعي في الجسد؟ "إذا قال الش�خصالظاھر  یسوع ھو هللالرب أن تؤمن الرب؟" أو "ھل 

 لیس لدیة معرفة كتابیة وال یقبل التعلیم الذي تعلمھ كلمة هللا.  ھذا الشخص أن ؤمن الحقیقيعلم المی

 عب��ارات، وج��دت الكنیس��ة أن��ھ م��ن الض��روري اإلدالء بلخمس��ینا ی��ومخ��الل الق��رون القلیل��ة األول��ى بع��د    
 ك�دفاع ض�د الب�دعكتابی�ة وھویة الروح القدس. وقد وضعت معاییر  المسیح،وتجسد  الثالوث،واضحة حول 

 م��ن بھ��ا ك��ل مس��یحيآللحق��ائق األساس��یة الت��ي أن تك��ون ملخص��ات  بھ��دفتب��ت ھ��ذه الحق��ائق كُ . والھرطق��ات
إذا أنك�ر أي  (مؤمن�اً) مس�یحیًال�م یحس�ب الش�خص  ولك�نقض�یة أن تغط�ي ك�ل  م�ذاھبلم تستطع ال. (مؤمن)

 ألنھا كانت محاولة لتعریف اإلیمان المسیحي. ائد التعلیمیة االساسیةتلك العق منشيء 

T›Q Bƒ« fiA f÷B¥®ªA ≈ø“ŒªÀ “nŒƒ∏ºª 

 تعلیم الرسل

 التع�الیم الكتابی�ةالرسول من قبل الرسل، لكنھا كتبت في القرن الثاني بھدف التعبیر ع�ن  تعلیملم یتم كتابة    
 رسل.لل

 م�ن ُحبل بھ الذيوالسید ابنھ الوحید  المسیح،یسوع ب واألرض وأؤمنالسماء  خالق القدیرأؤمن با� اآلب    
ى ن�زل إل�(قُب�ر) و ص�لب وم�ات ودف�نالبنط�ي و العذراء وتألم علي ید ب�یالطسمریم  ولد منالقدس والروح 

 ثانی�ة سیأتيقدیر واآلب ال صعد إلى السماء وجلس على یمین هللاواألموات في الیوم الثالث من  قامالھاویة و
 األموات.و دین االحیاءلی

والحی��اة األجس��اد مغف��رة الخطای��ا. قیام��ة والقدیس��ین.  ش��ركةمقدس��ة جامع��ة وكنیس��ة  أؤم��ن ب��الروح الق��دس   
 األبدیة. آمین.

ً  لفضحیبدو أن ھذه العقیدة كانت تھدف     م�ن  حقیقیًا مول�وداً  أخطاء أولئك الذین أنكروا أن یسوع كان إنسانا
 من بین األموات. اجسدیً قام  وأنھیسوع الرب عذراء. كان ھناك أیًضا من أنكر موت 

 الق�دسالرسل عن الروح القدس. ھذا لیس ألن الكنیسة لم تع�رف م�ن ھ�و ال�روح  تعلیما في القلیل جدً ذُكر    
یعن�ي ببس�اطة  )كاثولیكي(لم تكن تتحدى الكنیسة بعد. مصطلح  ة الروح القدسھوی عنذلك ألن البدع ولكن 

م�ن  ل�یسص بالنعم�ة "مغفرة الخطایا" الخ�ال یعني مصطلح "عالمي" ویعني أن ھناك كنیسة واحدة حقیقیة.
 س.عمال أو طقأ

 مجمع نیقیة عقیدة

التع��الیم الخاص��ة ك��ان الغ��رض من��ھ ھ��و حمای��ة و. ۳۲٥ف��ي مجل��س الكنیس��ة ع��ام ة ی��نیقت��م تأس��یس مجم��ع    
. تتن�اول ھ�ذه العقی�دة ۳۸۱في مجلس آخر ع�ام  عباراتالمسیح والروح القدس. تمت إضافة بعض ال بألوھیة

 قبل. من بعض القضایا التي لم یتم طرحھا

 .ىروما ال یُ  ىرواألرض كل ما یُ السماء القدیر خالق األب هللا،  واحد أؤمن بإلھٍ    
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ك��ل ب قب��ل م��ن اآل الوحی��د المول��ودواح��د یس��وع المس��یح اب��ن هللا  ربٍ ب�� وأؤم��ن   
ب ف��ي آلا واح��د، أزل��ي مول��ود غی��ر مخل��وق مس��اوٍ إل��ھ  م��ن ن��ور،ن��ور  ال��دھور،

� لق كل شيء، الذي ن�زل م�ن الس�ماء ألجلن�ا وألج�ل خالص�نا.الجوھر. بھ خُ  د تجسَّ
ا) وُص��لب عن��ا ف��ي عھ��د س (أص��بح إنس��انً ب��الروح الق��دس م��ن الع��ذراء م��ریم وت��أنَّ 

بیالطس البنطي وتألم وقُبر وقام من بین األموات ف�ي الی�وم الثال�ث حس�ب الكت�ب. 
وبھ�اء لی�دین  بمج�دٍ  ب وسیأتي ثانی�ةً یمین عظمة اآلالسماء وجلس عن  إلىوصعد 

 حیاء واألموات والذي لیس لملكھ انقضاء.كل من األ

نس�جد  واالب�ن، ال�ذيم�ن اآلب  قمنبثالحیاة، الومانح رب  القدس،أؤمن بالروح    
واح�ده نبی�اء. أؤم�ن بكنیس�ة األ . ال�روح ال�ذي تكل�م ف�يم�ع اآلب واالب�نلھ ونمج�ده 

االم�وات  وانتظر قیام�ةعترف بمعمودیة واحدة لمغفرة الخطایا وأ جامعة رسولیة.
 مین آتي. الدھر اآل وحیاة

 في عقیدة الرسل؟موجودة العقیدة التي لم تكن ھذه ما ھي بعض األشیاء التي تراھا في  ؟

 وھی�ة المس�یحلأالثالث�ة ف�ي الث�الوث. ی�تم التأكی�د عل�ى  ق�انیم)(األ تتسع حول األش�خاص عباراتھنا نرى ال   
م�ن  واقلل� ھملك�ن هللایس�وع ھ�و  ال�رب عون أنھم یعتقدون أنمن أولئك الذین یدَّ  ھللمسیح بطریقة تحمی ةالكامل

 یس�وع ب�ا� ال�رب یُدعى ب في الجوھر.اآل ) غیر مخلوق مساوٍ دھورال إنھ أبدي (قبل جمیعزلیة، ألوھیتھ األ
 ا�.ب لنفس األسباب التي یُدعى فیھا اآلب

 أنھ ھو هللا. یمانلنا قانون اإل الذي یؤكد واالبن،اآلب كما نعبد ا تمامً  الروح القدسیجب أن یُعبد    

 ةالخلقیدونیعقیدة ال

تجسد المس�یح. ل�یس م�ن ب التعلیم الخاص. كان الغرض منھا حمایة ٤٥۱دونیة في عام یقخلُكتِبَت العقیدة ال   
نس�ان كام�ل ف�ي إالتعالیم الخاصة بأن المسیح إلھ كامل وتاب كان حمایة لكن اھتمام الكُ  الصیاغة،السھل فھم 

البی�ان (ق�انون یص�بح ب�ال معن�ى. الح�ظ أن�ھ ف�ي نھای�ة ال أي من الجانبین بحیث  في تقلیلالدون  ذات الوقت،
أنھ�م اعتب�روا ھ�ذه العقائ�د نص�یة وتقلیدی�ة ف�ي الكنیس�ة. ل�م یعتب�روا أنفس�ھم  ةذكر الكتب�االیمان الخاص بھم) 

 الكنیسة. عما أمنت بھلكنھم یدافعون فقط  جدیدة،یطورون أفكاًرا 

 المس�یحربنا یسوع ھو  وحید بنٍ اب أن یعترفوا ناسم العلِّ نُ  واحدة،جمیعًا بموافقة القدیسین تباع اآلباء أنحن    
 م�ادي، وجس�دٍ  م�ن روحٍ  ا،حقً�ا وإنس�ان حقً� ن�ھ كل�ي الكم�ال ف�ي ناس�وتھ. إل�ھأهللا الكامل في الھوتھ كما وھو 
االب�ن  ف�ي ك�ل ش�يء مثلن�ا ب�ال خطی�ة. مع البشر كإنسان كام�ل ومساوٍ  في طبیعتھ كإلھ كامل. مع اآلب مساوٍ 

الوحید في الثالوث � قبل كل الدھور واالبن الوحید لنا في ھذه األی�ام األخی�رة ولخالص�نا، ول�د م�ن الع�ذراء 
م�ن الھوت�ھ وناس�وتھ ب�ال ل�بس أو تغیی�ر أو  بك�لعت�راف م�ع هللا لال. واح�د لھ بحسب الناس�وتاإلة مریم والد
ك�ل نح�تفظ بس�مات ولك�ن  ھم�ااتحاد ی�نقضال ل�یس ب�أي ح�ال م�ن األح�وت�ین التمییز ب�ین الطبیعن إانفصال. 

 شخص�ین ف�يقس�مة نم أو دتین معاً في شخص واحد. غیر مج�زأةمن الطبیعتین المتالزمتین والموجو طبیعة
علمن�ا األنبی�اء  المس�یح، كم�اال�رب یس�وع  هللا، كلم�ة وھو د من هللالمولوالوحید  نفس االبنوھو ولكن واحد 

 القدیسین. یمان الُمسلم لنا من اآلباءواإلالرب یسوع المسیح نفسھ وكذلك تعالیم  ءمن البد

 العقیدة؟ھذه في  موراأل بعضل اترى تأكیدً ھل  ؟

 

Athanasius was 
the leading 
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كن�ھ إل�ھ ول س�ماء فق�طیس�وع ف�ي الال�رب ك�ن ش�یئًا ل�دى تلم  ،المسیحیون األوائل اي أكدھتالمسیح ال یةھولأ   
 )ص�فاتكانت لھ ك�ل س�مات ( في الجسد.الظاھر هللا  ،تجسدالم هللا أنھ أمنوا. تبارك اسمھ على األرض وھو

نس�ان إو %۱۰۰ إل�ھ كام�ل(للمس�یح ھذه الطبیعة  واعتبراهللا واإلنسان معًا تماًما أثناء وجوده على األرض. 
 ص.خلِّ كمُ  لھ الفرید) المؤھل %۱۰۰كامل 

ªAf÷B¥®  h« BƒøBÕC ü )¬ÃŒªA( 

 تغیر العالم بعدة طرق. تطورت العدید من المعتقدات الدینیة.لقد مرت قرون منذ أن بدأت الكنیسة. لقد    

ما یری�دون وم�ا زال�وا لإلیمان ب تبقى كما ھي. إنھم یشعرون بالحریة تعالیمیعتقد بعض الناس أنھ ال توجد    
 .ؤمنینیطلقون على أنفسھم م

 للكنیسة؟ ولیةاأل العقائدھل من الضروري أن نصدق  ؟

خلصھم نتیج�ة أن هللا  لالمسیحیون األوائ علم. األولیةالموصوف في العقائد  المقدس،إلھ الكتاب  لن یتغیر   
یمانی��ة حق��ائق اإلالخ��الص ھ��ي الط یم��ان ب��ھ. كان��ت ھ��ذه التص��ریحات ح��ول طبیع��ة هللا ووس��ائتج��اوبھم باإل

 .ءمن البد األساسیة

ف�ي ك�ل  اا حت�ى یك�ون محقً�ًص�ُمخلَّ  یسھذا ال یعن�ي أن الش�خص ل�   
ض��روریة لإلنجی��ل. ال یمك��ن أن ینك��ر  تع��الیمال. لیس��ت ك��ل تعالیم��ھ

 لكن قد یكون مخطئًا في بعض األمور. یعرفھ من حق،الشخص ما 

أساس�یة. إذا  تع�الیمالعقائد القدیمة في ھذا الدرس ال تتح�دث إال ع�ن  
فیج�ب علیھ�ا  األساسیات،كان للكنیسة رؤیة عن هللا تختلف عن تلك 

ون آخ��ر. ال یس��مُّ  وإنج��یًال  للخ��الصخت��رع وس��یلة مختلف��ة أن تأیًض��ا 
 أنفسھم مسیحیین ألنھم یخترعون دینًا جدیدًا.

كل شخص حر بالطبع في التفكیر فیما یرید ولكن إذا لم یك�ن لدی�ھ    
  آخر. ءشيقد یكون . (مؤمناً) فھو لیس مسیحیًا تعالیم مسیحیة،

. كان�ت ھن�اك كنیس�ة واح�دة. ل�ذلك ی�امألاھ�ذه القرون القلیلة األولى لم تكن ھناك طوائ�ف مثلم�ا ل�دینا أثناء    
متمسكة  الكتاب المقدس سیادة تحترم التيحتى یومنا ھذا الكنائس  یوجدللكنیسة بأكملھا. تعالیم كانت العقائد 

 على العدید من األفكار األخرى. معلى الرغم من اختالفھ العقیدة (التعلیم)،نقاط  بكل

من خالل عالقتھم مع هللا.  م خلصواأنھ واهللا ھي أھم شيء. لقد عرفعرفت الكنیسة األولى أن العالقة مع    
یھوذا من أنن�ا رسالة حذرنا ت .ھیة هللاولھذا السبب كان من المھم للغایة بالنسبة لھم التأكد من أنھم یعرفون ما

 ونح�ن نخ�دم ب�إخالص ح�قال ربیمس�ح ال�ل ٤٤۹ف�ي األص�ل إل�ى الكنیس�ة.المس�لم یجب أن ندافع ع�ن اإلیم�ان 
 للخدمة. هللا وتدریب الذین یدعوھم المؤمنینتلمذة نقوم بو باإلنجیلعظ ون

 

                                                           
 .۳ یھوذا ٤٤۹

جدید یجب على أي حال كل تعلیم "
أن یكون غیر صحیح، ألن مبادئ 
الدین القدیم ھي المبادئ الحقیقیة 
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)



۱٤٦ 
 

 DÒa KèJƒÉ…�«hùA ej∞NªA : 

. ھن�اك اآلالف م�ن الطوائ�ف الت�ي ما في منظمةا معً حدة تق على مجموعة من الكنائس المتُطلَ كلمة طائفة    
 جزًءا من أي طائفة.وھي لیست تدعي أنھا مسیحیة. ھناك اآلالف من الكنائس المستقلة 

وال  م�اف�ي منطق�ة  جددین حدیثي اإلیمانالعدید من المتُوجد . إذا كرازةتبدأ الطوائف في بعض األحیان بال   
 معین. تبشیریة من بلدمن عمل منظمة  الطائفةقد تتشكل طائفة جدیدة. قد تبدأ  بھم، ھناعتني ت طائفةوجد ی

ت�م إنكارھ�ا ق�د  التع�الیم المھم�ةأن ب� ؤمن�ونع مجموع�ة م�ن الن�اس ال�ذین یفي بعض األحیان تنشأ طائف�ة م�   
ھ�م أص�حاب  طائف�ة جدی�دة بقص�د أن یكون�وافي تكوین  ویبدأونمن قبل الكنیسة التي ینتمون إلیھا.  وإھمالھا

 نھ��م یفھم��ون الكت��اب المق��دس بش��كلٍ ألتط��ویر عقائ��دھم. م��ع م��رور الوق��ت ف��ي  التعل��یم الص��حیح ویواص��لون
 الطوائف األخرى. تعالیم عن تختلفن تعالیم طائفتھم إف المسیحیین،مختلف عن المجموعات األخرى من 

وتفاص�یل الحی�اة المس�یحیة. تختل�ف للعب�ادة (الس�جود) أیضا التقالید حول الشكل المناسب  وائفالطتطور    
 الطوائف عن بعضھا البعض في تقالیدھم.

كنیسة هللا بأكملھا انھا المنظمة  ادعتأنھا الكنیسة الحقیقیة الوحیدة. إذا  معظم الطوائف المسیحیة ال تدعي   
 فال ینبغي الوثوق بھا. األرض،على 

ن أن الطوائ��ف یالم��ؤمنغی��ر یعت��رض غی��ر الم��ؤمنین عل��ى المس��یحیة بس��بب انقس��اماتھا وتنوعھ��ا. یعتق��د    
في العالم أنھ ال یوج�د ن�وع م�ن الوح�دة  المسیحیة المختلفة تتناقض مع بعضھا البعض. یعتقد كثیر من الناس

 .(المؤمنین) بین المسیحیین

. ھ�ذه ھ�ي الوح�دة ولی�ةالمس�یحیة األالتعالیم ب ن الذین یؤمنونیومسیحھي حقاً المحلیة الكنیسة الطائفة أو ال   
لكن  الثانویة،المسیحیة. ھناك تنوع كبیر في القضایا والتقالید العقائدیة  ھیئاتالعقائدیة الموجودة بین جمیع ال
 بسبب تلك االختالفات. ةمسیحیغیر یجب أال نقول إن الكنیسة ھي 

 DÒa KèJƒÉ…“ŒvbrªA PBßBƒ¥ªA ¡»Ø ’Ãm : 

ص�ل ی. لن یصل دائًما إلى نفس النتائج التي يحق الكتابلیطور فھمھ ل هللا فھوفي عالقة مع  حیاكمسیحي ی   
الكت�ابي  الح�قبینم�ا یطب�ق اآلخرون ؤمنون عما یفعلھ الم ةختلفملنفسھ تكون سیطور قوانین إلیھا اآلخرون. 

 تھ الیومیة.حیا على

یج�ب أال یش�عر بالحری�ة ف�ي رف�ض العقائ�د األساس�یة للمس�یحیة  یمانی�ة،معتقدات�ھ اإلعندما یفكر الفرد ف�ي    
 ما لم یقرر أنھ لم یعد مسیحیًا. ىولاأل

أن عقائ�د كنیس�تھ  م�نآف�ي كنیس�تھ. إذا  ُمقام�ةال تع�الیمال ص�دیقیجب أن یكون المسیحي أیًضا قادًرا عل�ى ت   
 .افیھا حقً  وضلكنیسة كعلفال یمكنھ االلتزام  خاطئة،

ولك��ن س��یكون لدی��ھ قناع��ات شخص��یة تختل��ف حت��ى ع��ن  كنیس��تھالمس��یحي بتع��الیم  الش��خصیسترش��د س    
ا م�إنو یعلنھ�ا الكت�اب ص�راحة اقناع�ات الش�خص ف�ي الغال�ب لیس�ت أم�ورً  نإ األعضاء اآلخرین في كنیستھ.

 بعض القضایا. الكتابي على الحقشخص ما لتطبیق  من محاولة
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لك�ن یج�ب أال یك�ون  والظ�روف.المواق�ف  ف�ي ك�ل يح�ق الكت�ابال أمان�ةیجب على كل مسیحي أن یطبق ب    
سریعًا في الحكم على اآلخرین من خالل استنتاجاتھ الخاصة. م�ن الص�واب بالنس�بة لن�ا أن نتوق�ع م�ن جمی�ع 

لن�ا أن نتوق��ع م�ن أعض��اء  ایًض�أن�ھ م�ن الص��واب أكم��ا  ولی�ةبالتع�الیم األ تمس��كواأن ی (الم�ؤمنین) المس�یحیین
خ�رین م�ن اآل من الصواب للمؤمن أن یتوق�ع موافق�ةة، ألنھ لیس الكنیسة أن یتمسكوا بتعالیم كنیستھم الخاص

 على كل تعالیمھ ومعتقداتھ الشخصیة. 

 " معًا مرتین على األقل.یمانقانون اإلیجب أن یقرأ الفصل "   

‚A ∆Ã√B≥∆Bô 

األساس��یة التع��الیم لق��د ذك��ر المس��یحیون األوائ��ل  للمس��یحیة.األص��لیة  تع��الیمأن نتمس��ك بال مكت��وبیخبرن�ا ال   
 ما زالت ھذه العبارات تحدد المسیحیة األساسیة. با�. )عالقتناشركتنا (لإلنجیل و

یج��ب أن یُخص��ص لك��ل طال��ب أح��د المق��اطع الم��ذكورة أدن��اه. قب��ل جلس��ة الفص��ل الت��الي، یج��ب علی��ھ ق��راءة 
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 ©�B¥ø“ÕjÕjZNªA ¬B»¿ºª 

-۱٤ ،۳-۱: ٤ یوحن��ا ۱؛ ۱٦: ۳ تیموث�اوس ۱ ؛۷-۱: ٤موث�اوس تی ۱؛ ۱۳-۳یھ�وذا ؛ ۱٤-۷: ۱(ت�یطس    
 )٥:۱۲ ؛۱٥

یجب على كل طالب أن یق�وم بت�دریس  الدورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفص�ل. یج�ب عل�ى الط�الب تق�دیم تقری�ر إل�ى قائ�د 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

 PBŒuÃM—’Aj¥ºª 
Noll, Mark.Turning Points: Decisive Moments in the History of 
Christianity. Baker, Grand Rapids. 

Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity, Vol. I. Harper, New 
York. 
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 أسئلة للدراسة

 ؟لتعلیم (العقیدة)ا ھوما  .۱
 للمسیحیین األوائل؟ والضروریانیسوع المتعلقان بالرب بیانان ھما ال ما .۲
 المقدس التي تعطي العدید من العبارات؟ما ھي العقیدة األولى في الكتاب  .۳
 الرسل؟ تعلیمما ھو الغرض من  .٤
 نیقیة؟ما ھو الغرض من عقیدة  .٥
 ؟ما ھو الغرض من العقیدة الخلقیدونیة .٦
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 .ةقیحقیقة هللا التي یمكن أن نتعلمھا من مالحظة الخل .۱
 یسوع المسیح. الرب الكتاب المقدس وتجسدوحي في  .۲
 للتصالح مع هللا. ةویوضح الطریق یصف هللا ویشرح السقوط والخطیة .۳
 إنھا كلمة هللا. .٤
) الكت�اب ۳( المق�دس،) لم یتم دحض أي بیان من الكت�اب ۲یة (الكتابحقائق الآلالف أعلى ) یتم تأكید ۱ألنھ ( .٥

ح��دث م��ن خ��الل الكت��اب یت) روح هللا ٥آث��اره () ثب��ت اإلنجی��ل م��ن خ��الل ٤(    نفس��ھ المق��دس ال یتع��ارض م��ع 
 الكتاب المقدس عالقتنا مع هللا. قود) ی٦( المقدس

 من هللا. بھ وحىألنھ مُ  .٦
 ).۲۲-۲۱: ۱ بطرس ۲لقد "حملھم" الروح القدس ( .۷
 .مورالفھم وإدارة األ 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

 

 pifªA2 :PB� �A 

 مفھومھ عن هللا. .۱
 .ھیة هللاا حول ماأن تكون مخطئً  .۲
 اً أنھ متمیز عن الكل).ی(وھذا یعني ضمن كلالأنھ ھو خالق  .۳
 (سمات) .٤

 .روح -۱
 .أبدى -۲
 .شخص -۳
 .غیر متغیر -٤
 .كلي القدرة -٥
 .الحاضر في كل مكان -٦
 .بحم -۷
 .مثلث االقانیم -۸
 قدوس. -۹

 .بار  -۱۰
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 یتكون أیًضا من ثالثة جوانب. اواحد منھ الفضاء والزمن والمادة كلفي التصمیم ثالثي األبعاد للكون:  .۱
 كأشخاص متمیزین. عضبب ارتبط الثالثة معً هللا. ویواالبن والروح القدس ھم  بواحد اآلال یوجد سوى إلھ  .۲
 والروح القدس ینبثق من اآلب. الترتیب ھو األب واالبن والروح القدس. اآلباالبن تحت سلطة   .۳
 العائلة والكنیسة. .٤
ب�الروح االب�ن م�ن خ�الل  اآلب. نح�ن نص�لي إل�ى (الس�جود) م�ن الث�الوث یس�تحق العب�ادة اقنوم ندرك أن كل .٥

  .معًا الثالوث القانیم، لكننا نصلي أیًضا القدس
 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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 صورة هللا. علىأن اإلنسان مھم ألنھ  ؤمنیعرف الم .۱
 للحیاة على األرض. لق االنسان على ھیئة بشر. خُ صور �وثان) ھي ُصنع عبادة األ(الوثنیة هللا روح.  .۲
الق��درة عل��ى التواص��ل، الطبیع��ة االجتماعی��ة، الش��عور األخالق��ي،  التفكی��ر،الغری��زة اإلبداعی��ة، الق��درة عل��ى  .۳

 .والسجود اإلرادة الحرة، الخلود، القدرة على الحب، القدرة على العبادة
 حتى نتمكن من حب وعبادة هللا. حتى نتمكن من أن نكون في عالقة مع هللا. .٤
 لفھم مفاھیم الصواب والخطأ. .٥
 .سلطان الخطیةنعمة، نحن تحت  إرادتنا وبدون دمرتألن الخطیة  .٦
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 وفھم القداسة. والخالصالنعمة  العالم ولفھمأولویات هللا في  العالم ولفھملفھم حالة  .۱
 عیب. وبال كامًال  امثالیً  هللا كل شيءٍ  خلق .۲
الخطی�ة  (الشر)، ةدمیل بھ نحو الخطیة منذ الوالتي تالفساد الموروث ھو فساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان ال .۳

غی�ر مقص�ودة ھ�ي أفع�ال تنتھ�ك كلم�ة الاالنتھاكات بینما  المعروفةإلرادة هللا  دقصعن المتعمدة ھي انتھاك 
 في الجسد او الذھن.ھي القیود أو العیوب  ضعفاتال .هللا عن طریق الصدفة أو عن طریق الجھل

حتى لو كان غیر مقص�ود. یج�ب  الخاطئ سلوكهللا. ھناك عواقب سیئة لل سرال نرید أن نفعل أي شيء ال ی .٤
 .بالخطیة فنحن مذنبون هللا،إذا حاولنا تجنب مشیئة ؤمنین. أن نكون أمثلة جیدة كم

 كان یسوع یعاني من الضعف ولكن لم یكن لدیھ خطیة. .٥
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 .األرض خلقفي وقت ما قبل  .۱
 ا.المالئكة ال تموت أبدً  .۲
 المالئكة أرواح. .۳
 القدرة الفكریة. مشاعر ولدیھم ولدیھم یتحدثون ویعبدون .٤
 .المالئكة واألرواح روبیم وسیرافیم ورؤساءاالش .٥
 .بالحمایة نیقومو منھإ .٦
 ھم مالئكة سقطوا في الخطیة. .۷
 .الشیاطین / األرواح الشریرة .۸
 .بحیرة النار .۹
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 .اھمیاشعبھ من خط صلخ أن .۱
 .الكل وربنھ ھو هللا إ .۲
 .اآلب ا طبیعةھو یشارك تمامً  .۳
 .هللا إنسانًا و صارأ الجسدھو هللا في  .٤
 .شابھنا مكاننا،أخذ  أجلنا،لقد مات من  .٥
 وعلینا أن نعبده.الخالص لدیھ القدرة على  نھائیة، الإذا كانت ذات قیمة  ذبیحتھ .٦
 .یجعل الخطیة غیر ھامةلكي یغفر هللا دون أن یكون ظالًما ودون أن  .۷
 لعنة على نفسھ.الظھر أنھ أخذ تُ  .۸
 .الموتمن  قیمنانھ یستطیع أن یأوھذا یدل على  ماھیتھ وبرھن والموتأظھر انتصاره على الخطیة  .۹
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 .انویحتاجون إلى الغفر ةخطاألنھ یعني أنھم  .۱
 .ھوغیر قادر علي تغییر حالت شھواتھوھو فاسد في  �،إنھ عدو  الخطیة،إنھ مذنب في العدید من أفعال  .۲
 غیر عادل وغیر مقدس. إلًھا سیجعلھ یبدو .۳
 نھ مستعد لترك خطایاه.إو العقابویستحق  اأن الخاطئ یرى نفسھ مذنبً  .٤
وأن هللا یغف��ر ل��ھ بش��رط  لغفران��ھن ذبیح��ة المس��یح تكف��ي إو نفس��ھ،ن��ھ ال یس��تطیع أن یفع��ل أي ش��يء لتبری��ر إ .٥

 .ان وحدهاإلیم
 .اا معً نسانً إا ولھً إوكان  خطیةٍ كان بال  .٦
 شھادة الروح. قبولوعد هللا وب یمانواإل ةییقحقالالتوبة  .۷
۸.  
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 .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  -

 

 pifªA9x›àA BÕBz≥ : 

 .الشخصي للخالص ضمانال .۱
 .على الخطیة ةالنصر .۲
م�ا ك�ل هللا  ویق�دم لتجرب�ةیح�د هللا م�ن ا .نایتح�دودمهللا یعل�م  طبیعتن�ا اإلنس�انیة (البش�ریة)،بس�بب  تأتي التجرب�ة .۳

 .للغلبة واالنتصارنحتاجھ 
 .المسیح بحفظ وصایا .٤
 .عالقة مستمرة مع المسیح .٥

 

 pifªA10pf¥ªA `ÀjªA : 

. لق�د ك�انوا واع�ین بحض�ور ال�روح الق�دس وتوجیھ�ھ ونش�اطھ. أدرك�وا ألوھیت�ھلقد كرم�وا ال�روح الق�دس ف�ي  .۱
 لروح القدس.ا تجاوب معاعتمادھم ومسؤولیتھم في ال

 .مشاعرلدیھ العقل واإلرادة وال .۲
 .والشفیع والذي یشجع ویساعد معناالشخص الذي  .۳
الخطیة. إنھ یعطي المؤمن تأكی�دًا شخص�یًا  عن یتجدد ویعطي الحیاة للشخص الذي ماتإنھ یدین الخطیة. إنھ  .٤

هللا. إنھ یدعو الناس إلى خدمة خاصة ویوج�ھ  حقفي كل مؤمن. إنھ یعطي فھًما ل حیا. إنھ یخلصعلى أنھ قد 
عل��ى غلب��ة ف��ي یطھ�ر قلب��ھ لیجعل��ھ مقدًس��ا. إن�ھ یم��نح الق��وة للع�یش  الم��ؤمن،الق�رارات ف��ي الخدم��ة. إن�ھ یق��دس 

م�ن مواھب الروح للخدمة. إنھ یعطي مس�حة خاص�ة  منحثمر الروح في حیاة المؤمن. إنھ ی یمنحالخطیة. إنھ 
 والشركة في الكنیسة. وحدةالهللا. إنھ یخلق  حسب مشیئةالمؤمن في الصالة  عینلقوة للخدمة. إنھ یا
 النصر على الخطیة ونقاء القلب. .٥
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 pifªA11ΩøB∏ªA oÕf¥NªA : 

 .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
 الخطیة منذ الوالدة.میل بھ نحو تي تفساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان ال .۷
 التجدید.بعد ما الروح القدس في المؤمن في وقت  الموروث بعملتطھیر الفساد  .۸

 

 pifªA12“nŒƒ∏ªA : 

 .الخمسین في یوم .۱
 التأسیسیة للكنیسة. تعالیمألن تعالیم الرسل ھي ال .۲
 الرسولي.تعلیم وتطویر ال الخمسینالذي قدمھ المسیح حدث یوم  والخالص خدمة یسوع .۳
 .زمنةفي جمیع األماكن واأل مؤمنینالتي تضم جمیع ال المؤسسة .٤
ً  ما في مكان ؤمنینمجموعة الم .٥  لتحقیق جمیع أغراض الكنیسة. یتحدون معا
 ؤمنین.الكنیسة العامة أو الكنیسة العالمیة التي تضم جمیع الم .٦
 المسیح. المتجددة مع عالقةالالرسل وتعالیم  .۷
 ین للعمل معًا.الضروري لمجموعة من المؤمن تعلیمإظھار ال .۸
 المبش�رین ومس�اعدةودع�م  مادیاً وإرس�الالقساوسة  التعلیم وتدعمعلى  ظافي جماعة والحف كرازة والعبادةال .۹

 ال�رب وتأدی�بالمعمودی�ة وعش�اء  الخطیة وممارسةاألعضاء الذین یقعون في  المحتاجین وتأدیباألعضاء 
 المؤمنین للنضج.

 

 pifªA13A :�vù –fIfiA 

 العبادة. .۱
 والموت. الخطیة والشیخوخة والمرضالخطیة ونتائج  .۲
أس�ماؤھم ف�ي  ُكتبتالذین  إیمانھم في المسیح واألشخاصن (الناس الذین تابوا عن الخطیة ووضعوا والمؤمن .۳

 ).ةسفر الحیا
 .ثانیة یسوع رجوع الرب عند عند الموت أو .٤
 ومؤلمة. فیھاال رجعة  أبدیةإنھا  .٥
 حیم.وقف أي شيء یؤدي إلى الخطیة والج .٦
 ونح�ن ، ف�إن الخط�اة یحرم�ون هللا م�ن الخدم�ة األبدی�ة الت�ي ی�دینون بھ�ا �غیر مح�دودألن الخطیة ضد هللا ال .۷

 كائنات أبدیة لیس لھا مكان آخر نذھب إلیھ إذا انفصلنا عن هللا.
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 .وملك هللا األبدي ع والدینونةلجمیلد اجس، قیامة األحرفیةیسوع الالرب عودة  .۱
 .في الھواء لربسیقامون لمالقاة ا ؤمنینجمیع الم مون.ویق الذین ماتوا سوف .۲
أنفس�نا  حمای�ة) ۳ف�ي الطھ�ارة و( حی�اة) ال۲() من خالل الحف�اظ عل�ى األولوی�ات األبدی�ة، ۱ننتظر مجیئھ ( .۳

 ا بالصالة.روحیً 
قیم�ة أبدی�ة  د) یك�ون للجس�۳( البش�ر،ك�ل  قیم) س�ی۲( األم�وات،یسوع قام من بین الرب ) أن ۱ألنھ یعني ( .٤

 .ة وحقصحیح بشارة) ال٤و(
 .ایا) نھایة كل الخط٤(خیاراتنا و) أھمیة ۳هللا () مسؤولیتنا تجاه ۲الخطیة ( مغزى) ۱لفھم ( .٥

 

 pifªA15 : K«AhùA“ôf¥ªA 

 .المسیحیة األساسیة تعالیمملخص ال .۱
 .والرب یسوع المسیح الرب،یسوع ھو  .۲
 .۱٦: ۳ى ولاأل تیموثاوس .۳
 .الرسل تعلیم یعلنل .٤
 .المسیح والروح القدس وھیةلأ تعلیملحمایة  .٥
 .تجسد المسیحتعلیم لحمایة  .٦
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 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

 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور األول الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور الثاني الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور الثالث الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور الرابع الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور الخامس الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور السادس الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور السابع الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور الثامن الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور التاسع الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور العاشر الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور عشر الحادي الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور عشر الثاني الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور عشرلث الثا الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور عشر الرابع الدرس
 ..... التحریریة والمھام الواجب ..... حضور عشر الخامس الدرس
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 ----------------------------------------------: الدراسي المنھج

 :-------------------------------------------------- الطالب اسم

 ) إمالئیة أخطاء ھناك یكون ال حتى واضحا االسم یكون أن یجب فضلك من (

 :------------------------------------ الدراسة من االنتھاء تاریخ

 ق�د یك�ن ل�م إذاا دوالرً  ۲٥ ی�دفع أن الطال�ب عل�ي .مباش�رةً  معن�ا التواص�ل یمكن المتحدة الوالیات داخل   
 .لدینا بھا معترف خدمة خالل من لھ شراؤھا تم أو الھیئة من الكتب ىاشتر

 تح�ت الم�نھج یتطلبھ�ا الت�ي المتطلب�ات ك�ل یستوفي أن شھادة على للحصول ًال ؤھَّ مُ  لیكون الطالب علي   
 یكون لتوقیع. االروحي الرئیس أو القس من معتمد مدرب أو فصل قائد أو روحي رئیس أو قس توجیھات

 .ھنا أسفل

 "شھادةى عل یحصل أن ویجب المنھج لھذا المتطلبات كافیة بدرجة حقق الطالب ھذا أن وأؤكد أقر"   

--------------------------------------------------------------- 

 ) الروحي المدرب أو الفصل قائد (

-------------------------------------------------------------- 

 ) الروحي الرئیس أو القس (

 

 والعنوان الخدمة اسم أو الكنیسة

--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الھیئة من والمعتمد اإلرسالیة ممثل من علیھ التوقیع یتم أن فیجب المتحدة الوالیات خارج المنھج تم اإذ   
 ل�ھ ش�راؤھا ت�م أو الھیئ�ة م�ن الكتب ىاشتر قد یكن لم إذ مصاریف عن الطالب یسأل ربما. الدولة ھذه في
 .لدینا بھا معترف ھیئة أو خدمة خالل من

--------------------------------------------------------------- 

 ) المتحدة الوالیات خارج المنھج إتمام حالھ في الھیئة ممثل توقیع (

 الش�ھادة س�تكون اإلنترن�ت خ�الل م�ن الم�نھج لھ�ذا بالتس�جیل قم�ت وإذا. مباش�رةً  لنا أرسل أمریكا داخل   
 الطب�ع تكلف�ة لتغطی�ةا دوالرً  ٤٫۹۹ فض�لك م�ن ض�ع، اإلنترن�ت خالل من یكن لم ن. إمصاریف بال امجانً 
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