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 تقدیم
إن االحتیاج لفھم مبادئ شاملة للمسائل الوجودیة من خالل نظرة الكتاب المقدس المحافِظة، أصبح أمـًرا    

بل والوسـائل ومنھـا البشـر أنفسـھم  –ملًحا جدًا في ھذه األیام؛ إذ یحـاول إبلـیس  نشـر  –مسـتخدًما كـل السـُ
ة المتجسـد والفـداء واحتیـاج اإلنسـان التشویش والشك والریبة بین الناس في األمور المختصة بـا� والكلمـ

ا  20للخالص باإلیمان والوحي المقدس. وھذا ما یشـجعنا علیـھ یھـوذا فـي رسـالتھ واآلیـة  تُْم أَیُّھـَ ا أَنـْ "َوأَمـَّ
 األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسكُْم َعلَى إِیَمانِكُُم األَْقدَِس ...."

ضمن جسد محلي ھـو أمـر حتمـي ال یوجـد بـھ رفاھیـة  من ناحیة أخرى، حان الوقت لنقتنع بأن وجودنا   
االختیار وذلك لبناءنا الروحي وحفظنا من السقوط، وھذا ما یشجعنا علیھ بولس الرسول في رسالتھ األولى 

وا بَْعُضكُْم بَْعًضا َواْبنُوا أََحدُكُُم اآلَخَر، َكَما تَْفعَلُوَن أَْیًضا" وی  11: 5ألھل تسالونیكي   حثنا أیًضا في "ِلذِلَك َعزُّ
"ِلتَْسكُْن فِیكُْم  16: 3رسالتھ إلى أھل كولوسي على تشجیع بعضنا البعض كأعضاء الجسد الواحد كولوسي 

غیرة داخل َكِلَمةُ اْلَمِسیحِ بِِغنًى، َوأَْنتُْم بِكُّلِ ِحْكَمٍة ُمعَلُِّموَن َوُمْنِذُروَن بَْعُضكُْم بَْعًضا". غیر أن المجموعات الص
بطریقة فعالة وقویـة مـن  –على مختلف أعمارھم وخلفیاتھم  –لي، أمر ساعد في بناء المؤمنین الجسد المح

 التعلیم والرعایة والمتابعة والنمو والنضوج. 

نًا فـي التكلیـف العظـیم     غیر أن أحد أھم المبادئ الكتابیة للمؤمنین ھي التضاعف. ھذا المبدأ نـراه ُمتضـمَّ
دُوھُْم  الذي َكلَّف الرب بھ الكنیسة ِم َوَعمـِّ بأن یذھبوا إلى العالم لیصنعوا تالمیذ "فَاذَْھبُوا َوتَْلِمذُوا َجِمیـَع األُمـَ

وحِ اْلقُدُِس. َوَعلُِّموھُْم أَْن یَْحفَظُوا َجِمیَع َما أَْوَصْیتُكُْم بِِھ" متى  . وھذا مـا 20-19: 28بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ
اَء،  2: 2تیموثاوس  2أوصى بھ بولُس تیموثاوس في  ا أَُمنـَ ھُ أُنَاسـً ُھوٍد َكثِیـِریَن، أَْوِدعـْ "َوَما َسِمْعتَھُ ِمنِّي بِشـُ

 یَكُونُوَن أَْكفَاًء أَْن یُعَلُِّموا آَخِریَن أَْیًضا".

دَّم فـي  –وفي ھذا الكتاب یحاول القس الدكتور استیفن جیبسون     مم فـي شـكل وبنیـة دروس تُقـَ والذي صـُ
أن یستعرض ویُقـدم الحقـائق الكتابیـة األساسـیة لإلیمـان المسـیحي بطریقـة   –ت الصغیرة  إطار المجموعا

ت أو غلو، ھادفة لفائدة جسد المسیح  نظامیة بسیطة ولكنھا عمیقة في نفس الوقت، بمنظور محافِظ بدون تزمُّ
اجتیـازه  في كل مكان. وفي نفس الوقت یشجع الطالب على السعي في أن یُضاعف نفسھ فـي آخـرین أثنـاء

 دراسة ھذه المادة.

أصلي من قلبي أن یكون ھذا الكتاب بركة لجسد المسیح من كل األعمار والفئات الناطقین باللغة العربیة    
ا للتضـاعف والتلمـذة  في كل مكان حول العالم، ناشًرا للحق الكتابي في صـورتھ البسـیطة والعمیقـة، ُملھمـً

 آلخرین في كل مكان وزمان.

 

 استیفن سعید إبراھیم                                                                                                

 2020  یولیو 5القاھرة في                                                  
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 المعتقدات المسیحیة
  واألھداف) وصف المقرر (المحتوى

 وصف المقرر

ً   المقرر)المحتوي (یقدم ھذا      وع مـن الموضـوعات الرئیسـیة فـي فـي كـل موضـ األساسـیةللتعـالیم    فھمـا
 .لخإ الخالص، الخطیة، المسیح، هللا،ھوت المسیحي مثل الال

لتدریس التعلیم المسیحي   مؤھالً سیكون الطالب    التعلیم.التي في   األخطاء  تجنبة  كیفیسوف یتعلم الطالب     
 لآلخرین.

 المقررأھداف 

 المسیحي. اإلیمانفي  األساسیةیتعلم التعالیم  أن. 1
 صحیحة.الكتاب المقدس كمصدر وسلطة للتعلیم بطریقة  . أن یستخدم2
 في التعلیم. الظاھرة األخطاء علىأن یتعرف  .3
 .مع هللا العالقة)تعمیق الشركة ( علىاالستیعاب الذي یساعد  علىأن یحصل  .4
 لتعلیم اآلخر. وموضوعأن یستقبل محتوي  .5

  والطالبتوجیھات لقادة الفصول 

الفصـل االحتفـاظ  ئدعلي قاتدریس الفصل بأعلى مستوي من الجودة. یجب    كیفیةتصف ھذه التوجیھات     
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

مـرتین لكـل  أن تجتمـع للمجموعة األفضلیكون من  وقددقیقة أو أكثر  90سیستغرق الدرس في تقدیرنا    
فـي  اختبـاراك یجب تبني بعض التوجیھات إذا اجتمعت المجموعة مرتین حیث لن یكون ھن  دراسي.  فصل

 .كال المرتین
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  ولالفص ةتوجیھات لقاد
 اإلجاباتكل طالب أن یسجل  على ویجبالدرس السابق في بدایة الدرس الحالي   علىالذي    قدم االختبار   

 مساعدة. أيبدون  ةمن الذاكر
في حالة عدم قـدرة الطالـب فـي   اإضافیً   اوقتً   وإعطائھ  ىیمكن للمعلم السماح للطالب أن یحاول مرة أخر   

 .تقدیریة)دقائق  10(اجتیاز االختبار 
عـن كـل ھـدف  قـدم سـؤاًال  .مراجعـةباألھداف من الدرس السابق بعد االختبار كأسئلة   ا خاصً قدم سؤاًال    

 تقدیریة).دقیقة  15للطلبة أن تفسر ( واسمح
ختصـار عـن مـاذا با نالطـالب یناقشـو بالـدرس. دعبدأ الدرس الحالي بأن یقرأ الطالب النص الخاص ا   

 تقدیریة).دقائق  10( الدرس. ونصیتحدث موضوع 
من طـالب الفصـل فـي تـدریس  األفرادقد یتمكن بعض  جزء. وتفسیر لكلالدرس بقراءة  ىتصفح محتو   

 تقدیریة).دقیقة  45( الدرسبعض أجزاء 

أحـدھم  علـىیجـب  أسفل الصفحة بشاھد كتابي. (حاشیة) اأن ھناك ھامشً    تيیوضح الشكل اآل   
 جزء.كل  دراسةھذا الرمز أو بعد االنتھاء من  على ًراالكتابیة للفصل سواء مرو یةاآلقراءة 

أحیانـاً  ویراجـعیقـدم السـؤال أحیانـاً الجـزء موضـوع الدراسـة  للمناقشة. ھناك سؤاالً أن   ؟زیوضح الرم   
لیس من الضروري أن یكون ھناك تفسیر  اإلجابة.الطالب یناقشون  ودعالسؤال   للتو. اسألالجزء المنتھي  

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

مرات بتدریس درس أو جزء من درس لمن  7 األقل علىن یقوموا الطالب أثناء ھذا المنھج أ  علىیجب     
لدراسـة الكتـاب أو بـأي  منزلیـةویمكن أن یتم ذلك في فصل داخل الكنیسة أو مجموعـة   الفصل.ھم خارج  

 خر.آوضع 

ر الطالب بھذا الواجب في نھایة كل حلقة دراسیة وامنح لھم الفرصة أن یقدموا تقاریر إذا قـاموا بـأي ذكِّ    
 السابقة.ریس منذ الحلقة الدراسیة تد
ً  )اإلیمانالطالب قراءة (قانون  على یجب     درس.في نھایة كل  معا

 علـىیجـب و النصـوصمـن قائمـة   اكتابیًـ   ایحدد في نھایة الحلقة الدراسیة نصـً   طالب أنكل    علىیجب     
 التالیـة.تابة فقرة عن ماذا یقول النص عن الموضوع قبـل بدایـة الحلقـة الدراسـیة وك  النص.الطالب قراءة  

 التالیة.یجب أن یقدموا الفقرات لقائد الفصل في الحلقة الدراسیة 

موضـوع الـدرس القـادم قبـل الحلقـة الدراسـیة القادمـة   واأیقرالدراسیة أن    نھایة الحلقةر الطالب في  ذكِّ    
 .دقائق) 10 والواجباتھات (الوقت التقدیري للتنبی

المكتوبـة عـن   والفقـراتالمجموعـات الخارجیـة    وتعلـیم  وامتحانـاتمن المھم أن نحتفظ بدفتر حضـور     
غاب الطالب عن حلقة دراسیة یجـب أن یـدرس الـدرس المفقـود   الفصل. إذاالنصوص الكتابیة لكل طالب  

لحفظ السجالت بعـد نھایـة  استمارة مطبوعةجد . یولدرسالتحریریة لھذا ا  عمالباأل  ویقومویأخذ االمتحان  
  الكتاب.بھذا  األخیرالدرس 

 توجیھات للطالب 

یمكنـك  حتـى ،)یة(الجلسـة الصـفّ  الفصلفي كل درس قبل اجتماع  )(المحتوى  یجب علیك أن تقرأ المادة   
  .المشاركة في الحوار باستیعاب أفضل
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 لك.المقدمة  متحاناإل أسئلةدرس ا الدرس السابق في بدایة كل حلقة دراسیة. علىار كن مستعداً لالختب   
محتـوي  علـىمالحظاتك الشخصـیة  ةلكتابمطبوعة من الدرس وقلم  ونسخةالمقدس    كابكتر دائماً  حِض أ   

قائـد كمـا یوجـھ  واالشـتراكالمناقشـة  أسـئلة علـى والـردكن مستعداً للبحث عن الشـواھد الكتابیـة   الدرس.

 ومـافقـرة عنـھ  وتكتـبأن تقرأ الـنص  ویجب اكتابیً  ایجب أن تحدد في نھایة كل حلقة دراسیة نصً   الفصل.
 دراسیة.في نھایة كل حلقة  وذلكالفقرة عن موضوع الدرس  ھذهتقولھ 

سبع مرات خالل ھذا المنھج سواء  األقل علىس درِّ یجب أن تُ الفصل. قدم نسخة من الفقرة المكتوبة لقائد    
 ةممكـن أن یـتم ذلـك لفصـل بالكنیسـة أو مجموعـة بیتیـ الفصـل.ن ھـم خـارج درس أو جزء مـن درس لمـَ 

 ألحد.بتدریس بھا قائد الفصل عن كل مرة تقوم  رأخبِ  خر.آلدراسة الكلمة أو بأي وضع  منزلیة)(
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 الدرس األول  

 كتاب هللا 

 أھداف الدرس 

 في نھایة ھذا الدرس، یجب أن یكون الطالب مستوعبًا الدرس وقادًرا على شرحھ.   

 . مفاھیم اإلعالن العام واإلعالن الخاص.1

 . كیف یبین الدلیل لدقة الكتاب المقدس.2

 . الفھم الصحیح للوحي المكتوب.3

 . لماذا یعتبر الوحي الكتابي معصوًما من الخطأ؟4

ه عن الخطأ. . یفھم مصطلحات، موحي بھ5  ومعصوم وُمنزَّ

 . لماذا یُعتبر الكتاب المقدس نھائیاً وغیر قابل لإلضافة؟6

 . لماذا یُعتبر الكتاب المقدس المنبع األولي والنھائي للتعلیم؟7

 . كیف یُعتبر الكتاب المقدس مھماً في حیاة المؤمن الیومیة؟ 8

 . قانون اإلیمان الخاص بالكتاب المقدس. 9

داف العملیة من ھذا الدرس ھو تعلم الدارس تجنب أخطاء االستماع لمن ھم فـي وضـع السـیادة أحد األھ   
 الخاطئة أو من یدرسون الكتاب المقدس بأغراض محددة.

 كتاب هللا 

 مادة المحاضرة مطبوعة 
عادةً یبدأ الفصل الدراسي باختبار عن الدرس السابق وبمراجعة أھداف الـدرس السـابق. اذھـب (اتجـھ)    

 مباشرة لقراءة النص الكتابي اآلتي نظًرا ألن ھذا ھو الدرس األول.

 معًا. ناقش بماذا یخبرنا ھذا النص عن الكتاب المقدس.  16-1: 119نقرأ مزمور    

ا. عنــدما تــرىادرســوا اآلن ھــذه المــاد    اطــرح الســؤال ونــاقش الجــواب. عنــدما  ؟ة (ھــذا المحتــوى) معــً
 اطلب من الطالب البحث عن المرجع الكتابي وقراءة اآلیة.   ترى

لقد تحدث هللا الخالق لكل العالم. لقد أعلن هللا ذاتھ وقصده في خلیقتھ. یسمي الحـق المعلـن مـن هللا بكلمـة    
كتاب المقـدس یسـمي سـفر (الرؤیـا) ولكـن یمكـن أن تسـتخدم نفـس الكلمـة إعالن (رؤیا). یوجد سفر في ال

 للتحدث عن الحق المعلن من هللا.

  ما ھي بعض الطرق التي أعلن هللا لنا الحق من خاللھا؟  ؟
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 تنوع أشكال الرؤى (اإلعالنات) 

 نتحدث عن فئتین حیث أن هللا أعلن الحق بطرق مختلفة وھما اإلعالن العام واإلعالن الخاص.    

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

تبین لنا حقیقة أننا نفكر منطقیاً وحقیقة نرى في الطریقة التي خلق بھا هللا اإلنسان مفھوم وداللة عن هللا.     
تقدیرنا للجمال وحقیقة أننا نستطیع التفرقة بین ما ھو صواب وما ھو خطا (مع أنھ نسبي) أن الخـالق لدیـھ 

 مثل ھذه القدرات بمستوي أسمى.

ن الممكن بما أن اإلعالن العام یوضح لنا أن هللا تكلم، فنحن ندرك إمكانیة حدوث اإلعالن الخاص. أنھ م   
 أن یكون ھناك رسائل من هللا وأن نمتلك كتاباً من هللا طالما هللا یتكلم.

یدرك الناس أن هللا موجود عن طریق اإلعالن العام وأنھم یجب أن یطیعوه وأنھم بالفعـل قـد عصـوا هللا    
  1عـالن العـام ، لكن اإلعالن العام ال یخبرنا كیف نسترد العالقة الصـحیحة مـع هللا. یبـین لنـا اإل

 احتیاجنا إلعالن خاص ألنھ یوضح أن اإلنسان خاطئ و "بال عذر" أمام خالقھ ولكن لم یقدم لنا الحل.

تم اإلعالن الخاص في وحي الكتاب المقدس وتجسد السید المسیح. یشرح اإلعالن الخـاص الحالـة التـي    
ن الخـاص هللا ویشـرح السـقوط وضحھا اإلعالن العـام لنـا وھـي كوننـا سـاقطین ومـذنبین. یصـف اإلعـال

 والخطیة ویوضح كیف نتصالح مع هللا.

تخیل أنك جاھل بوجود الكتاب المقدس وبإدراكك أن ھناك إلھاً موجوداً. ھل تعلم أنك في مشكلة مع ھـذا    
 اإللھ ألنك ال تعلم ماذا بعد الموت. أنت ال تعلم القصد من الحیاة وال تعلم كیف تقترب من هللا.

یل أن شخًصا ما یریك كتابًا قائًال لك ھذا الكتاب أتى من هللا لیجیبك عن كل ھذه االستفسارات. ھل ثم تخ   
 یمكنك أن تتخیل قیمة ھذا الكتاب كم تكون؟

 إعالن الكتاب المقدس

ماذا یعلن الكتاب المقدس عن نفسھ. سأعطي بعض األمثلة والشواھد الكتابیة التي توضح إعـالن الكتـاب   ؟
 نفسھ بأنھ من هللا. المقدس عن

دعنا نتحدث عن اإلعالن الذي یعلنھ الكتاب المقدس عن نفسھ وسوف نتأمل الدلیل علـي صـدق وحقیقـة    
اقتباس عبارة عن  3000الكتاب المقدس. یعلن الكتاب المقدس أنھ كلمة هللا. یوجد في العھد القدیم أكثر من 

ا  2طة: ھكذا تكلم الربرسائل أتت من هللا غالباً ما یُقال عنھا بكل بسا "اعتبر الرب یسوع العھد القدیم كتابـً
اعتبر كتبھ    4 كذللك كتبة العھد القدیم اعتبروه كتابا ُموحى بھ من هللا   3 ُموحى بھ من هللا  

   5 العھد الجدید أن كتابات العھد الجدید ُموحى بھا من هللا.

 لم یقبل الشخص ما تعلنھ الكلمة عن نفسھا یجب أن یبحث عن الدلیل. إذا   

 
 
 . للعالم مالحظاتنا  من هللا خلقھا   والتي نعرفھا  التي األشیاء ببعض یخبرنا  20:1 رومیة 1
 .9:35 ؛1:35 ؛1:34 العدد سفر  نظرا المثال سبیل على  2
 .36:12 مرقس ؛35:10 یوحنا  ؛19-17:5 متي  3
 .16:3 تیموثاوس 2 ؛21-20:1 بطرس 2 ؛18:3 الرسل عمالأ  4
 .16:3 بطرس 2 ؛37:14 كورنثوس 1 5
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ال تعـرف الكتـاب المقـدس. وأنـك تعـرف أن هللا تخیل مرة أخري أنـك     
أقنوم یمكنھ التحدث إذا أراد ذلك وتعـرف أنـھ مـن الممكـن أن یصـل لـك 

 كتاب من هللا. ثم یریك شخص ما كتابا قائال لك أن ھذا كتاب من هللا.

 كیف تعرف أن الكتاب المقدس ھو حقاً كلمة هللا وماذا تتوقع أن یكون؟ ؟ 

یشعر اإلنسان باإلدانة الداخلیة على الخطیة من الحق الموجود باالنجیل    
حیثما كُرز بھ في كل مكان في العالم. حینئٍذ یختبرون غفـران هللا وتغییـر 
الحیاة عندما یؤمنون باإلنجیل ویقدمون توبة وھذا ھو السـبب األول لـدي 

   6 معظم الناس إلیمانھم بالكتاب المقدس 

هللا من خالل المكتوب لھؤالء الذین لھم شركة (عالقـة) مـع   یتحدث روح
هللا ویعطیھم الروح فھماً وتأكیداً. الطریقة التي یستخدم فیھا الروح القدس 

  7 الكتاب المقدس تؤكد أنھ كلمة هللا
كلما سلكنا في عالقة (شركة) مع هللا كلما اكتشفنا أن الكتاب المقدس یُعلن 

) والطریقة التي یعمل معنـا بھـا. یوضـح لنـا الكتـاب بكل دقة طبیعتھ (هللا
المقدس الطریق الذي نبدأ بھ عالقتنا مع هللا والطریق الذي نستمر فیھ معھ 

  8  وھذا دلیل وبرھان على أن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا.

لكن ماذا إذا أردت برھانًا أو دلیًال غیر مبني على اختبـارك الشخصـي    
ناس في األدیان األخرى اختبار روحي أیًضا، لكن اختبارھم لیس مؤسًسا على الحق فكیف الروحي؟ لدى ال

 نعرف أن اختبارنا مؤسس علي الحق.

عندما یتم التبشیر باإلنجیل في أي مكان في العالم، یشعر النـاس بوجـود قناعـة داخلیـة بحقیقـة اإلنجیـل.    
ران هللا والحیاة المتغیرة. بالنسبة لمعظم الناس، ھذا ھو عندما یؤمنون باإلنجیل ویتوبون، فإنھم یختبرون غف

   السبب األول لدیھم إلیمانھم بالكتاب المقدس.

ثم بالنسبة ألولئك الذین على عالقة با�، یتحدث روح هللا لھم من خالل الكتاب المقدس، ویعطـیھم الفھـم    
ــدس  ــاب المقـ ــدس للكتـ ــروح القـ ــتخدام الـ ــة اسـ ــد طریقـ ــت وتؤكـ ــة هللا.والتبكیـ ــھ كلمـ     أنـ

بینما نسیر في عالقة مع هللا، نجد أن اإلنجیل یكشف طبیعتھ بدقة وطریقـة تعاملـھ معنـا. یبـین لنـا الكتـاب  
المقدس طریقة بدایة العالقة مع هللا وكیفیة االستمرار معـھ. ھـذا دلیـل علـى أن الكتـاب المقـدس ھـو كلمـة 

   .هللا

 باختبارلكن ماذا لو كنت ترید أدلة ال تستند إلى اختبارك الروحي؟ یتمتع األشخاص في األدیان األخرى    
 روحي أیًضا، لكن تجربتھم ال تستند إلى الحق. كیف یمكننا أن نعرف أن اختبارنا یستند على الحقیقة؟

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

 
 
 . 5:1 تسالونیكي 1  6
 . 17:6 أفسس  7
 . 2-1:119 مزمور 8

"یُعتبر ناموس [هللا] صورة  
هللا القدوس الغیر قابلة 

للفساد ساكن األزل. إنھ هللا  
الذي لم یراه أحد قط من  

جوھره وقد جعل  البشر في 
نفسھ ظاھًرا للبشر 

والمالئكة. إنھ إعالن وجھ  
هللا. كشف هللا لمخلوقاتھ ما  
یقدرون على تحملھ؛ كشف  

عن ذاتھ إلعطاء الحیاة  
ولیس لھالكھا حتى یروا هللا  

ویحیوا. إنھ قلب هللا الذي  
 فُتح لإلنسان."

أصل   –ون وسلي (چ
 واستخدام نوامیس هللا) 
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كتب الكتاب المقدس أكثر من أربعین كاتب، معظمھم لم یكونوا على درایة بمعظم الكتبة اآلخـرین علـى    
عــام. مــاذا نتوقــع عــادة مــن ھــذا الكتــاب؟ نفتــرض أنــھ ســیكون ملــئ بكــل أنــواع األخطــاء  1500مــدار 

ن المواقـع الجغرافیـة والتناقضات. ولكن تأمل الحقائق التالیة عن الكتاب المقدس. تم العثور على اآلالف م
المذكورة في الكتاب المقدس وتم التأكـد مـن اآلالف مـن األحـداث التاریخیـة واألشـخاص المـذكورین فـي 
الكتاب المقدس في التاریخ؛ لم یدحض أي اكتشاف ما ھو مدون باإلنجیل ولم یتناقض الكتـاب المقـدس مـع 

ر كُتب على اإلطالق. تدعم األدلة القول بـأن نفسھ إطالقاً. مثل ھذه األقوال لیست صحیحة في أي كتاب آخ
 .الكتاب المقدس ُموحى بھ من هللا

یمكننا تلخیص األدلة التي تدعم ادعاء الكتاب المقدس بأنھ كلمة هللا في ست نقاط. نحـن نعلـم أن الكتـاب    
ض أي بیان (تصـریح) ) لم یتم نق2) تم التأكد من آالف الحقائق الكتابیة، (1المقدس ھو كلمة هللا حقًا ألنھ (

) 5) ثُبت اإلنجیل من خالل تأثیراتھ.    (4) الكتاب المقدس ال یتعارض مع نفسھ، (3من الكتاب المقدس، (
 .) الكتاب المقدس یقود الي عالقتنا مع هللا6روح هللا تحدث من خالل الكتاب المقدس، (

 تعریف الوحي

الم، یشـعر النـاس بوجـود قناعـة داخلیـة بـالحق. عنـدما عندما یتم التبشیر باإلنجیل، في أي مكان في الع   
 9یؤمنون باإلنجیل ویتوبون، فإنھم یختبرون غفران هللا والحیاة المتغیرة.

 .بالنسبة ألولئك الذین لھم عالقة با�، یتكلم روح هللا من خالل المكتوب، ویعطي الفھم والقناعة   

بینما نسیر في عالقة مع هللا، نجد أن اإلنجیل یكشف طبیعة هللا بدقة وطریقة تعاملھ معنا. یبین لنا الكتاب    
 .یل على أن الكتاب المقدس ھو كلمة هللالمقدس طریقة بدء عالقة مع هللا وطریقة التواصل معھ. ھذا دل

 ماذا نعني بأن الكتاب المقدس ُموحى بھ؟ ؟

في بعض األحیان یشعر الناس وكأنھم قد أوحي إلـیھم عنـدما یكـون لـدیھم أفكـار رائعـة، ولكـن الكتـاب    
 .المقدس یعني أكثر من ذلك عندما یعلن أنھ ُموحى بھ من هللا

  "10 ، ونافع للتعلیم والتوبیخ للتقویم والتأدیب الذي في البر.كل الكتاب ُموحى بھ من هللا"   

وحى بـھ مــن هللا" "أنفــاس هللا" التـي كانــت تتــدفق مـن األقــالم فــي أیـدي البشــر، فــإن     تعنـي عبــارة "مــُ
التركیزعلى ھذه اآلیة ھو أن الكتاب المقدس جاء من هللا ویمكن االعتماد علیھ في التعلیم ألنھ مـن عنـد هللا 

 ...إلخ. إنھ من أفضل ما یمكن أن یفعلھ اإلنسان.

وحِ اْلقُدُِس. "ألَنَّھُ لَمْ     یسُوَن َمسُوقِیَن ِمَن الرُّ ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ اْلِقدِّ   11"تَأِْت نُبُوَّ

تعلن ھذه اآلیات الموجودة في بطرس الثانیة حرفیاً أن الكتاب قد تم كتابتھ بالروح القدس. ال تعتمد دقتـھ    
ح حقیقة أن الروح القدس قد قادھم أو ساقھم في كتاباتھم على صحة اعتمادھم على معرفتھم الخاصة. توض

الكلي علي هللا الغیر محدود في كتاباتھم. الكتاب المقدس ُموحى بھ من هللا. یمكننـا أن نقـول إن الـوحي ھـو 

 
 
 . 25:1 بطرس 1 9

 .  16:3 تیموثاوس 2 10
 . 22-21:1 بطرس 2 11
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لمنـتج العمل الخارق الذي كشف هللا فیھ عن نفسھ وأتى بھذا الوحي في شكل مكتوب. الكتاب المقـدس ھـو ا
 النھائي للوحي.

ألن الكتبة كان لھم إعالن، یمكننا القول إن الكتاب المقدس ُموحى بـھ ولـیس مثـل أي كتـاب أخـر. یعنـي    
 وحي اإلنجیل أنھ كلمة هللا بالتمام، حتى فیم یتعلق بالكلمات المستخدمة من البدء.

 على أي شكل كان الوحي؟

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

في بعض األحیان یتساءل الناس على أي شكل كان ھذا الوحي وكیف نقل هللا الحق وكیـف تأكـد هللا مـن    
أن   12 تسجیلھ بكل بدقة؟ الحقیقة األولى التي یجب أن نالحظھا عن أسـلوب هللا فـي الـوحي ھـي 

 یكون متنوعاً. فا� غیر محدوٍد بطریقة معینة.

بینما فـي أحیـان أخـرى یـتكلم  13في بعض األحیان یتحدث هللا بصوت مسموع، مثلما تحدث إلى موسى.   
ربمـا كـان الجـزء الكتـابي الـذي جـاء مطبوعـاً مـن هللا   14باألحالم أو الرؤى، ثم یسجلھا ویصفھا الكاتـب.

یبدو أن ھناك أجزاء أخرى من الكتـاب المقـدس  15مباشرة ھو عھد هللا مع إسرائیل "المكتوب بإصبع هللا".
قد تم إمالؤھا، فبالنسبة لمعظم المقاطع الرئیسیة في سفر الخروج وسفر الالویین والعدد نسمع القـول "كلـم 

 ."الرب موسى قائالً 

ال یعنــي الــوحي أن هللا تكلــم بكلمــات مســموعة للكاتــب. نــرى    
اختالفات في الشخصیات وأسلوب الكتابة بین مختلف الكُتـاب. علـى 
سبیل المثـال، یختلـف أسـلوب بـولس الرسـول عـن أسـلوب بطـرس 
الرســول. نحتــاج أن تشــمل رؤیتنــا للــوحي اســتخدام هللا لشخصــیات 

یـة وأسـالیب الكتابـة والتعلـیم (كُتاب) ذوي تنوع في المفـردات اللغو
 والبحث التاریخي.

النظرة الصحیحة للوحي ھـي أن هللا أوحـي للشـخص ككیـان كلـي    
مستخدًما خیال الكاتب البشري وشخصیتھ للتعبیر عن الحق اإللھـي. 
ا لإلشـراف علـى عملیـة الكتابـة  لیس فقط إلعالن الحـق ولكـن أیضـً

 لتوفیر الدقة الكاملة.

اس أن هللا قد أعطى األفكـار التـي أراد أن یوصـلھا یعتقد بعض الن   
وقد شرحھا الكاتب البشري بأفضل ما بوسعھ. قد یتم ارتكاب أخطاء 
بشریة حتماَ عندما یتعلق األمر بالتفاصیل. ھذا الرأي ال یتناسب مـع 
وصف الكتاب المقدس للوحي. یصـف الكتـاب المقـدس الكتبـة بـأنھم 

بـاتھم، لـذلك نحـن نعـرف أنھـم لـم "مسوقین " بالروح القدس في كتا

 
 

 .1:1  عبرانین 12
 .11:33 خروج 13
 .الالھوتي یوحنا  رؤیا  ومعظم 8،7 دانیال  نظرا) الوحي( للرؤیة  المثال سبیل ىعل 14
 .10:9 قضاة  15

"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  
ینبوع الحكمة السماویة للذین ھم 
قادرون على تذوقھا وھم یفضلونھ  

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

 تعلیم أو مقدسة."

في مقدمة  –ون وسلي چ(
المالحظات التوضیحیة على العھد 

 الجدید)
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 یُتركوا للكتابة بمفردھم وعلى ھواھم الرتكاب أخطاء.

  16ألن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا، فھو ال یقول أي شيء خطأ ألن هللا ال یخطئ.   

أیًضا منذ أن أعلن هللا عن ذاتھ (نفسھ) في التاریخ الُمدون في الكتاب المقدس (ومعظم الكتاب المقدس ھو    
تاریخ) یجب أن تكون التفاصیل دقیقة حتى یكون لدینا الوحي الموثـوق بـھ مـن هللا. لـذلك بسـبب الوصـف 

 ماًما.الكتابي للوحي نعلم أن هللا قد وجھ (قاد) الكتابة حیث كانت دقیقة ت

 المصطلحات المستخدمة للدفاع عن دقة الكتاب المقدس التامة   

ا  ُموحى بھ:    المقصود بوحي الكتاب المقدس أنھ كلمة هللا، التي أعطاھا بإعالنھ. كان ھذا المصـطلح كافیـً
في األصل لتأكید توثیق ودقـة الكتـاب المقـدس بالكامـل، لكـن اآلن بعـض األشـخاص الـذین یقولـون إنھـم 

قدون أن الكتاب المقدس ُموحى بھ ینكرون دقتھ التامة. لقد تم استخدام المصـطلحات التالیـة للـدفاع عـن یعت
 الجوانب األساسیة للوحي.

ھذا المصطلح یعني "ال یمكن أن یسقط ". عندما نقول إن الكتاب المقدس معصوم، فإننا نعنـي معصوم:     
لمقدس معصوم، لیس فقط في عباراتھ التعلیمیة، ولكن في كل أنھ یمكن الوثوق بھ ولن یضللنا أبداً. الكتاب ا

 عبارة یدلي بھا.
 

ه):    ھذا المصطلح یعني "بدون خطأ". الكتاب المقدس دقیق في كل عبارة یعلنھا. بمـا   صحة الكتاب (ُمنزَّ
كد أنھ بال بما أن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا فیمكننا التأ   17 أن هللا لن یكذب إطالقاً أو یرتكب خطأ

خطأ. إذا قال شخص ما أن الكتاب المقدس یحتوي على أخطاء ألن البشر اشتركوا في كتاباتھ، فھـو ینسـى 
أن الكتبـة كـانوا "مسـوقین بـالروح القـدس". النظـرة  ۲۲ـ ۲۱:  ۱وصف الوحي في رسالة بطرس الثانیـة  

 18لمات ذاتھا وبالتالي فھو بال خطأ.الكتابیة التاریخیة للوحي ھي أن الكتاب المقدس كلھ ُموحى بھ حتى للك

 ماذا عن األخطاء في النسخ؟

قبل وجود الطباعة اآللیة تم نسخ الكتاب المقدس بالید. لیس لدینا حتى اآلن المخطوطـات األصـلیة التـي    
نانیة كتبھا بولس أو إشعیاء أو موسى. من بین آالف النسخ القدیمة المكتوبة بخط الید التي لدینا باللغتین الیو

والعبریة ھناك اختالفات طفیفة وال یمكننا دائماً أن نعرف بالتمام ماذا كانت الصیغة األصلیة بالضبط. ومع 
ذلك فإن االختالفات طفیفة بحیث ال یوجد تعلیم قابل للتساؤل بسبب ھذه االختالفـات. ألننـا نعلـم أن النسـخ 

صغیرة) للغایة، فنحن نعرف أنھ یمكننا الوثوق األصلیة كانت معصومة وألن االختالفات في النسخ طفیفة (
 .بكل عبارة یدلي بھا اإلنجیل

 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؟ ؟

 
 

 . 5: 30أمثال  16
 . 2:1 تیطس 17
 . 18:5 ىمت  18
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 المقدس بھ أخطاء؟لماذا یعتقد بعض الناس أن الكتاب 

في بعض األحیان یزعم الناس أن الكتاب المقدس بھ أخطاء ولكن ذلـك ألنھـم لـم یفھمـوا طبیعـة الكتـاب    
 .المقدس

یستخدم الكتاب المقدس أشكاالً في الكتابة التي ھي مألوفة للبشر للتواصل. على سبیل المثال، ھناك آیة تٌعلن 
نعلم أن األرض في الواقع ھي التـي تـدور والشـمس ال تتحـرك، ولكـن أن الشمس تدور عبر السماء. نحن  

حتى األشخاص الذین یعرفون ھذه الحقیقة نجدھم یتحدثون عما یسمي شروق الشـمس وغروبھـا، وھـذا ال 
 یعتبر خطأ. إنھا ببساطة تصف الطریقة التي نرى بھا الشمس.

ِل" أو "األشـجار التـي تصـفق باألیـادي ". ھـذا ھناك أیًضا عبارات شعریة، مثل: " یَْجعَُل قَدََميَّ     َكاألَیَائـِ
 أسلوب أدبي ومن الواضح أنھ لیس حرفي.

ھناك اختالفات في أسالیب الكتابة. ھناك اقتباسات لكُتَّاب آخرین شامًال أفراد لم یـوحى لھـم. كـان ھنـاك    
للتعلیم الخاص بالوحي. وجـھ محررون ساعدوا في تجمیع المواد. ال شيء من ھذا یمثل أي مشكلة بالنسبة  

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

یعتقد الناس في بعض األحیان أنھم یرون تناقًضا داخل الكتاب المقدس لكنھم بحاجة إلى النظر إلیھ بعنایة    
ن الـذي بـھ شـیطان والـذي عـن المجنـو  2-1:  5ومـرقس    27-26:  8أكبر. على سبیل المثال، یخبرنا لوقا  
أنھ كان ھناك في الواقع رجالن بداخلھما شیطان تم تحریرھمـا  28:8حرره الرب یسوع بینما یخبرنا متى 

في ذلك الوقت. ھذا لیس تناقضاً. لم یقل لوقا ومرقس أنھ كان ھناك رجل واحد فقط، لكنھما أختارا التركیز 
طقة. إذا رأى شخص ما عبارات في اإلنجیـل تبـدو متناقضـة على أحد الرجلین اللذین لدیھما تاریخ في المن

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

 الكتاب المقدس للمؤمن

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

انون) هللا. ال ینقذنا الناموس لكنھ یبـین لنـا كیـف یریـدنا هللا أن نعـیش یوفر لنا الكتاب المقدس ناموس (ق   
(نحیا). یبین لنا ناموس هللا طبیعة هللا. یجب إتباعھ ألننا نرید أن نكون مثـل هللا. ألننـا نحـب هللا ویجـب أن 

د أطول أصحاح في الكتاب المقدس ویصف كیف یجب أن یسلك من یتعب 119نحب ناموسھ. یعُتبر مزمور 
� بناموس هللا. الشخص الذي یحب هللا سیصلي � من أجل أن یغیر هللا قلبھ لیتفـق مـع إرادة (مشـیئة) هللا. 

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

الـذي  كلمة هللا ھي سراج. یخبرنا الرسول بطرس أن العـالم فـي ظـالم روحـي وأن كلمـة هللا ھـي النـور   
فھي النور الذي یرشد طریقنا الذي نسلك فیھ. یجب أال یتبع الشـخص أبـداً األفكـار أو    19 یرشدنا.

المشاعر التي تتعارض مع كلمة هللا. لن یقود الروح القدس أبـدًا أي شـخص إلـى فعـل شـيء یقـول الكتـاب 
 .المقدس أنھ خطأ

 
 

 . 105:119 مزمور ؛21-19:1 بطرس 2 19
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كلمة هللا ھي طعامنا الروحي. الشھیة الجیـدة ھـي عالمـة الصـحة.    
 20یشتھي المؤمن كلمة هللا كما یشتھي الطفل الحلیب.

عندما ینضج المـؤمن یصـبح قـادًرا علـى فھـم وھضـم المزیـد مـن    
یجـب  21الحقائق اإللھیة لكلمة هللا مثلما یتعلم الطفل أكـل طعـام قـوي.

 .یًا بكلمة هللا یومیًاعلى المؤمن إطعام نفسھ روح

الكتاب المقدس ھو دفاعنا ضـد الشـیطان. مـن المفتـرض أن نُجھـز   
أنفسنا بالسالح الروحي والسیف الذي یستخدمھ الروح القدس لنـا ھـو 

كلـــم الـــرب یســـوع الُمجـــرب (إبلـــیس) فـــي التجربـــة   22كلمـــة هللا.

 23بالمكتوب.

رنھا الـرب یسـوع كلمة هللا ھي الحق الذي یتطلب التجاوب معھ. قا   
بعض البذار لم تأِت بثمـر ألن األرض لـم تكـن   24بالبذار التي تُزرع.

مستعدة. عندما نقرأ الكتاب المقدس یجب أن نتجاوب مع الحق المعلن 
 فیھ ونصلي � لیثمر في حیاتنا بكلمتھ.

 ألن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا...

قة الطراز) ولن تكون عدیمة الصلة. وھذا ینطبق علـى فلن تصبح غیر مسایرة للعصر (قدیمة) (أي عتی   
 .كل البشر في أي زمان ومكان. إنھ دلیل تمییز إرادة هللا ألن هللا لن یناقض نفسھ أبدًا أو یغیر رأیھ

إنھ یحتوي على كل   .إنھ دلیلنا للحصول على أفضل ما في الحیاة ألن هللا خلقنا وأعطانا المكتوب إلرشادنا   
 .صنا والسلوك في عالقة (شركة) مع هللاى معرفتھ لخالما نحتاج إل

ال یمكن قبول فكرة تناقض المكتوب مع أننا نـتعلم مـن القساوسـة ومـن تقلیـد الكنیسـة ألن المكتـوب ھـو    
 .السلطة النھائیة

 ینیر الروح القدس كلمة هللا لكي نفھمھا ویوجھنا لطاعتھا.   

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

 المقدس؟ ھل اكتمل الكتاب 

منذ وقت رقاد أخر رسول (یوحنا) اعتبرت الكنیسة الكتاب المقدس كتابًا كامالً. لـم تختـر الكنیسـة فقـط     
الكتابات لتسمیتھا الكتاب المقدس ولكن بدالً من ذلك أدركوا أن بعض الكتابات المحددة كانت ُموحي بھا من 

ي تم التعرف علیھا ككتـاب مقـدس مـؤھالت ال یمكـن أن هللا وكانت لھا السیادة الكتابیة. حققت الكتابات الت
 .تلبیھا أي كتابات الحقة (أخرى)

 
 

 . 2:2 بطرس 1 20
 . 2:3 كونثوس   1  21
 . 17:6 أفسس 22
 . 4-3:4 ىمت 23
 . 15-11: 8لوقا   24

نحن نؤكد أنھ منذ الزمن  "
المسیح  الذي كان فیھ السید 

ورسلھ یتنقلون على األرض، 
لم یُعط أي اعالن لطریق 

الخالص الي فرد وال ألي 
كنیسة وال ألي جماعة من 

 الناس. 
غیر كامل   يء ا كان الشأیً 

یتم مقارنتھ بالكتب  ومثالي
 المقدسة."

النقاش   –أرمینیوس (چیمس 
 حول كمال الكتاب المقدس)
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بالنسبة ألسفار العھد القدیم، احتفظت الكنیسة بالكتابات التي احتفظ بھا شعب هللا (إسرائیل) كمكتوب. تم    
التعرف على كتاب العھد الجدید من خالل المؤھالت (المواصفات) التالیة: الصلة التاریخیة للرسل ونوعیة 

 .م بكل احترام والمنفعة من مقاومة البدعالتوثیق الذاتي وقبول الكنیسة باإلجماع واستخدام العھد القدی

ما زال هللا یتكلم، لكن ھل یمكن إضافة شيء جدید إلى الكتاب المقدس اآلن؟ لیس من الممكن أن تفي أي    
كتابات جدیدة بالمؤھالت (المواصفات) التي أدت إلى ما یتضمنھ الكتاب المقدس األصلي. على سبیل المثال 

بالرسل ألنھم لیسوا معنا. كما لن تُقبل أي كتابة جدیدة بإجماع الكنیسة بأكملھا   ال یمكن ربط أي كتاب جدید
 .في جمیع أنحاء العالم

ال یمكن إضافة أي شيء مھم وضروري إلى  25الكتاب المقدس كامل وشامل للخالص والحیاة المسیحیة.   
ذین یزعمون أنھم یتلقون وحیًا المكتوب ألنھ یحتوي بالفعل على كل ما نحتاج إلیھ. یجب على األشخاص ال

جدیدًا، قضاء وقتھم في دراسة الوحي الذي أعطاه هللا بالفعل. سیجدون ھناك كل ما یحتاجون إلیھ وتحفظھم 
  .الكلمة من الخطأ

 .یمكن شرح المعلومات التالیة من قبل أحد أعضاء الفصل   

 أخطاء للتجنب 

 المساس بسلطة الكتاب المقدس

ھائیة؟ یقول الكثیر من المسیحیین أن الكتاب المقدس ھو سلطتھم، لكنھم حقیقة یؤمنـون ما ھي سلطتك الن   
بمشاعرھم الخاصة. سیقول الشخص إن ھذه السلطة لیست خطأ ألنھ ال یشعر أنھا خطأ. سیقول الشخص إن 

اعره أي إجراء على ما یرام ألنھ ال یشعر بالذنب عندما یفعل ذلك. الشخص الذي یفعل ذلك یجعل مـن مشـ
 .السلطة النھائیة بدالً من الكتاب المقدس

في بعض األحیان ال یأخذ الشخص الكتاب المقدس بجدیة ألنھ متأثر باآلخرین. ھناك وصیة فـي الكتـاب    
المقدس ال یطیعھا ألن كثیرین من البشر الذین یزعمون أنھم مسیحیون (مؤمنون) ال یطیعونھ. إنھم یتبعون 

تحظى بشعبیة. نحتاج أن نتذكر أن المسیحیة الكتابیة (حسب مفھوم الكتاب) عادةً ال   نوًعا من المسیحیة التي
  .تحظى بشھرة

 دراسة الكتاب المقدس بھدف محدد.

الكتاب المقدس ھو المصدر الرئیسي للتعلیم. إنھ السلطة النھائیة ألي جدال تعلیمي. ومع ذلك فھي مشكلة    
إلیجاد دلیل على عقائـدھم (تعلـیمھم). إنھـم ال یسـتخدمون الكتـاب عندما یدرس الناس الكتاب المقدس فقط  

المقدس للطعام الروحي. فإنھم یفكرون فقط في كیفیة إظھار أن ھناك شخًصا آخر خطأ. من المناسب لنا أن 
نطور وندافع عن تعالیمنا من المكتوب. ومع ذلك إذا كان ھذا ھو استخدامنا الوحید للكتاب المقدس فسـوف 

 .فرح الذي یأتي من استخدامنا للمكتوب في عالقتنا الشخصیة مع هللانفقد ال

یقرأ بعض الناس الكتاب المقدس فقط لغرض الشعور بالتشجیع. نحتاج أن نتذكر أن القصـد مـن الكتـاب    
المقدس یشمل التوبیخ والتقویم. ال ینبغي لنا تخطي وصایا الكتاب المقدس والبحث عن الوعود التي تجعلنـا 

 بالتحسن. ربما ما یرید هللا أن یفعلھ لك الیوم ھو التوبیخ والتقویم. نشعر
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 .یمكن شرح المعلومات التالیة من قبل أحد أعضاء الفصل   

 أخطاء الطوائف (مجموعات لھا فكر تعلیمي موحد)

ة. تزعم بعض الجماعات الدینیة أنھا تؤمن بالكتاب المقدس ولكنھا تجعل من شـئ آخـر سـلطتھا النھائیـ    
یزعمون أنھم یمكنھم ھم فقط شرح الكتاب المقدس باسـتخدام الـوحي أو نظـام خـاص لـدیھم ھـم فقـط دون 

 .سواھم. ال یمكن إثبات أن تعلیمھم أكثر أھمیة من الكتاب المقدس

قد یكون لدیھم كتاٌب آخر یستخدمونھ ككتاب مقدس باإلضافة إلى    الكتاب المقـدس. یقولـون إن الكتـاب    
  یُعتمد علیھ ألنھ یحتوي على أخطاء في الترجمة والنسخ.المقدس ال

تشیر كل ھذه األفكار إلى أن الكتاب المقدس لیس مكتمالً باعتباره كلمـة هللا. یصـبح شـيء آخـر السـلطة    
 .النھائیة بالنسبة لھؤالء الناس

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

 قانون اإلیمان

ى یكتبوه بال خطأ. یتضمن الكتـاب المقـدس كـل مـا الكتاب المقدس ھو كلمة هللا. أوحى بھ هللا للكُتَّاب حت   
نحتاج إلى معرفتھ حتى نخلص من الخطیة ونسیر في عالقة وشركھ مع هللا. الكتاب المقـدس ھـو المصـدر 
الرئیسي لتعلیمنا وھو السلطة النھائیة. یجب على المؤمن أن یدرس الكتاب المقدس یومیًا لیعرف هللا بشكل 

 ھ روحیًا.أفضل ویسترشد بھ ویتغذى ب

یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قبل الجلسة الَصفّیة التالیة ویجب علیـھ قـراءة    
 .المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ ھذا المقطع عن موضوع ھذا الدرس

 مقاطع للمھام التحریریة

-17: 5، متـى 19-18: 22، رؤیـا 6-5: 30، أمثال 136-129: 119، مزمور 40-33: 119(مزمور     
 ).16-15: 3بطرس  2، 17-15: 3تیموثاوس  2، 19

یجب على الطالب تعلیم درس أو جزء من درس ألشخاص لیسوا في الفصل سبع مرات على األقل خالل    
ھذه الدورة. یمكن القیام بالتدریس في فصل دراسي في الكنیسة، أو في مجموعة دراسة للكتاب المقدس في 

  .ي أي مكان آخر. الطالب مسئول عن خلق ھذه الفرصالمنزل أو ف

 اقتراحات للقراءة

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

 ما ھو اإلعالن العام؟ .1

 بأي أشكال أعطى هللا اإلعالن الخاص؟ .2

 اإلعالن الخاص والتي لم یكشف عنھا اإلعالن العام؟ما ھي الحقائق التي كشف عنھا  .3

 ماذا یعلن الكتاب المقدس عن نفسھ؟ .4

 ما ھي االسباب الستة التي تبین أن الكتاب المقدس ھو حقا كلمة هللا؟ .5

 لماذا یعتبر الكتاب المقدس "نافع للتعلیم والتوبیخ والتقویم والتھذیب الذي في البر"؟ .6

 ب المقدس للوحى والذي یؤكد لنا منع الكتبة من ارتكاب األخطاء؟ما ھو الوصف الذي یقدمھ الكتا .7

 ما ھي بعض األسالیب المختلفة التي استخدمھا هللا في الوحي؟ .8

 ماذا یعني أن الكتاب المقدس ُموحى بھ؟  .9

 ماذا یعني أن الكتاب المقدس معصوم من الخطأ؟  .10

 ماذا یعني أن الكتاب المقدس صحیح؟  .11
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 الدرس الثاني 

 صفات هللا

 أھداف الدرس

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

 . لماذا أقنوم شخص هللا مھم جدًا.1

 . كیفیة حقیقة أن هللا الخالق تجعلھ متمیًزا عن غیره.2

الوجـود، ال یتغیـر، . صفات هللا، ما المقصود بأنھ شخص روح، أزلي، أقنوم، قدیر (كلـّي القـدرة)، كلـي 3
 وكلي المعرفة، قدوس، بار، ومحب.

 .كیف لكل صفة من صفات هللا أھمیة بالنسبة لعالقتنا معھ.4

 . وجھة النظر الكتابیة لسیادة هللا.5

 . قانون اإلیمان عن هللا.6

 عبادة.أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یتعلم الطالب كیفیة تجنب خطأ سوء فھم أھمیة أشكال ال   

 صفات هللا

 مادة المحاضرة مطبوعة
استخدم األھداف من ھذا الدرس بعد إجراء االختبار على الدرس السابق لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل    

 إلى مقطع القراءة أدناه.

 معًا. ناقش ما یخبرنا بھ ھذا المقطع عن هللا. 40نقرأ إشعیاء    

اطلـب مـن    اطرح السؤال ونـاقش الجـواب. عنـدما تـرى ؟ىاآلن دراسة المواد معًا. عندما تر   
 الطالب البحث عن المرجع الكتابي وقراءة اآلیة.

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

من ھو هللا؟ أظھر أ. و. توزر أھمیة ھذا السؤال عندما قال: "أعتقد أنـھ نـادراً مـا یكـون ھنـاك خطـأ فـي    
التعلیم أو فشل في تطبیق األخالقیات المسیحیة التي ال یمكن اتباعھا فـي نھایـة المطـاف للعجـز والتجاھـل 

لسـامریین ھـي أنھـم ال یعرفـون مـن أخبر یسوع المرأة السامریة عنـد البئـر أن مشـكلة عبـادة ا  26بأفكار."
یعبدون. أھم سمة ألي شخص ھي مفھومھ عن هللا. مفھوم الشخص � ھو أسـاس دینـھ. ال یمكـن أن یكـون 

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

 
 

 . 01 القدوس، معرفة 26
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لكتاب المقـدس جمیع المقارنات غیر كافیة لوصف هللا تماًما، ألنھ غیر حدود ویتجاوز محدودیتنا. حتى ا   
ال یعطینا تعریفا منھجیاً لھ، ولكن في كل مكان یصف الكتاب وجوده وقوتھ. یخبرنا سفر التكوین كیف خلق 
هللا السماوات واألرض؛ الشمس والقمر والنجـوم. النباتـات والحیـاة الحیوانیـة؛ وأخیـرا اإلنسـان (البشـر). 

كل ما ھو كائن. لذلك فھو متمیز عن كـل مـا ھـو   الدرس األول للكتاب المقدس واضح للغایة: هللا ھو خالق
 كائن، ألنھ لیس جزًءا من خالئقھ.

لكن في جمیع أنحاء الكتاب المقدس توجد العدیـد مـن العبـارات األخـرى عـن هللا. قـام الالھوتیـون بكـل    
ه حرص بتلخیص المعطیات الكتابیة بعنایة فـي قـوائم عـن سـمات (خصـائص) هللا. ال یمكننـا أن نـتقن ھـذ

األمور من خالل فھمنا الناقص؛ ومع ذلك، كما ذكرنا أ. و. توزر، أن الدراسة عن قرب لما نعرفھ عنھا قد 
تجعل المؤمن المستنیر جمیالً ولھ تدریب روحي. ھكذا نتأمل العبارات التالیة عن هللا. تُبنى ھـذه العبـارات 

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

 بعض صفات هللا

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

 ماھي صفات هللا التي یمكنك سردھا ووضعھا في قائمة؟ ؟

یعنـي ھـذا أنـھ شـخص حقیقـي حـي عقالنـي وذو مشـاعر وإرادة. إنـھ لـیس    هللا شخص (إقنوم في ذاتھ)
محصلھ قوانین الطبیعة أو قوة تأثیریة (خارجیـة) كالكھربـاء أو الجاذبیـة، فھـو خـالق، عامـل، عـالم، ولـھ 

 المشیئة، الُمدبر، وصاحب الكلمة.

 ما االختالف الذي سیحدث إذا لم یكن هللا شخًصا(أقنوًما)؟ ؟

 خص تجعل من الممكن أن تكون لنا عالقة معھ. إذا لم یكن هللا شخًصا، لن نتمكن أن نصلي لھ.حقیقة أنھ ش

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

حقیقة أنھ روح توفر األساس  27"هللا روح؛ وأولئك الذین یعبدونھ یجب أن یعبدوا بروح وحق."   هللا روح:
لشركتنا الروحیة معھ وعبادتنا لھ. ال تعتمد الصالة والعبادة علـى أشـیاء مادیـة أو أوضـاع جسـدیة محـددة 
أوبرنامج ُمعد سابقاً أو مبني خاص. یمكن أن تكون ھذه األشیاء مھمة لمساعدتنا على تركیـز اھتمامنـا فـي 

 األشیاء. العبادة، لكن العبادة ال تعتمد على تلك 

هللا كروح   28 تُعتبر حقیقة أن هللا روح أحد األسباب التي تمنعنا من صنع أي صورة مادیة لھ.    
نظًرا ألن مفھومنا عن   30 إال عندما یختار أن یأخذ شكًال مرئیًا.       29 فھو غیر مرئي لنا

 31حد رأى هللا تماًما.هللا محدود، حتى وإن ظھر لنا بشكل مرئي، فمن الصحیح أن نقول إن ال أ

 
 

 .  24:4 یوحنا  27
 .  6-4:20 وجخر 28
 . 17:1 موثاوستی 1 29
 . 1:6عیاء شإ ؛ 1:18 وینتك 30
 . 20:33 وجخر ؛18:1 حنا یو ؛46:6 یوحنا  31
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لم یكن ھناك زمن لم یكن فیھ هللا غیر موجود، ولن یكـون ھنـاك زمـن لـن یكـون فیـھ هللا غیـر     هللا أبدي:
 ، ویصـفھ یوحنـا بأنـھ الشـخص32أَْھیَِھ الَِّذي أَْھیَھْ موجود؛ لیس � بدایة وال نھایة. االسم الذي أعلنھ لنا ھو  

لـدى بعـض األدیـان  34ھو هللا من األزل إلى األبد.  33ِذي یَأْتِي واْلقَاِدُر َعلَى كُّلِ َشْيٍء.اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن َوالَّ 
 أساطیر حول متى ُولدت آلھتھم، لكن اإللھ الحقیقي أبدي.

یـأتي التعلـیم الخـاص بالثـالوث مـن حقیقـة أن     هللا مثلث األقانیم:
الكتاب المقدس یعلن أن ھناك إلًھا واحدًا، ومع ذلك یشیر إلى ثالثة 
أشخاص متمیزین كا�. ال یوجد سوى إلھ واحد، ولكن في طبیعتـھ 

ثة أشخاص. مع أننـا ال نسـتطیع أن نفھـم الثـالوث بشـكل كامـل ثال
ولكنھ منطقي، ألننا ال نقول ھناك ثالثة ولكن واحـد لـنفس الشـيء. 
ھنـاك إلــھ واحـد مثلــث االقــانیم. ألن اآلب واالبـن والــروح القــدس 
یمتلكون جمیعًا صفات اإللھ، ویمكن تسمیة كـل أقنـوم مـنھم بشـكٍل 

 ادة كل أقنوم على أنھ هللا.صحیح بأنھ هللا، ویمكن عب

إنھ قادر على فعل مـا یشـاء. "إلھنـا فـي السـماء؛    هللا كلي القدرة:
لیس لھ حدود إال أنھ ال یتعارض أبدًا مع طبیعتھ   35یفعل ما یشاء."

المقدسة ویقوم دائًما بما وعد بھ. ال شيء صـعب أو مسـتحیل علـى 
 36هللا. "یسود الرب اإللھ."

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

ھذا أمر مشجع، ألننا نعرف أنھ في خضم (وسـط) جھادنـا، أنـھ    
فوق كل شىء أكثر جدًا مما نطلب أو نفتكر، بحسب   "قادر أن یفعل

. حتــى لــو بــدت األمــور خــارج نطــاق 37القــوة التــي تعمــل فینــا "
السیطرة، فنحن نعرف أن خطة هللا العظیمة سوف تتحقق. یمكننا أن نصلي بثقة أن هللا قادر على التدخل في 

 أي موقف(ظرف).

جد مكان ال یوجـد فیـھ هللا، وال یحـدث شـيء ال یـراه هللا. ال یو   هللا كلي الوجود (حاضر في كل مكان):   
إنـھ إلـھ الكـون، وال یقتصـر  38"ھكذا قال الرب إلھ الكون، السماء ھـي عرشـي واألرض مـوطئ قـدمي."

سلطانھ على أي منطقة. "ھل یمكن ألي شخص أن یختبئ في أماكن سریة ولن أراه؟ یقول الرب. أال أمـأل 
د لنا أن هللا یعرف أحوالنا ومشاكلنا. یخبرنا ذلك أنھ ال یمكن ألحد أن یختبـئ ھذا یؤك  39السماء واألرض؟"

    40من هللا، أو یخطئ حیث ال یمكن رؤیتھ. كل شئ عریان ومكشوف أمام عیني هللا

 
 

 . 14:3 خروج 32
 . 8:1 رؤیا  33
 . 2:90 مزمور 34
 . 3: 115مزمور  35
 .  6: 19رؤیا  36
 . 20: 3أفسس  37
 .1: 66إشعیاء  38
 .24: 23إرمیا  39
 .13: 4عبرانیین   40

"تماًما كما أكدت أن ھناك كائنًا ال  
من  ومستقًال وأنھنھائیًا 

المستحیل أن یكون ھناك أكثر 
لذلك أعتقد أن ھذا   واحد؛من 

  ...اإللھ الواحد ھو أب كل شيء 
أعتقد أن ھذا األب للجمیع ال  
یستطیع أن یفعل ما یحلو لھ  

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

امتالك أو التخلص   ،ىیرض
  وأنھ، صنع؛بحریة من كل ما 

لق السماء  خ صالحھ،من 
 ." واألرض وكل ما فیھا

إلى الروم   رسالة – وسليون چ(
 الكاثولیك) 



25 
 

  41  لم یكن ھناك زمن أصبح هللا فیھ هللا، ولن یتوقـف أبـدًا عـن كونـھ هللا.     هللا ال یتغیر (ثابت):
ن تؤمن أن هللا في طور التطور، لكن یخبرنـا الكتـاب المقـدس أن هللا لـم ولـن یتغیـر فـي طبیعتـھ ھناك أدیا

إنھ یحب دائماً ما ھو حق، ویكره دائًما ما ھو شر. إن هللا األبدي الذي أعلـن    42 وصفاتھ وأھدافھ  
وجـوده وحكمتـھ وقوتـھ ذاتھ باعتباره أھیة لموسى ھوھو أھیة الیوم، بال حدود، أبدي ال یعتریھ تغییـر فـي 

 .43لَْن تَْنتَِھيَ  ھَُو َوِسنُوه ھُوَ  وقداستھ وعدلھ وصالحھ في الحق. 

یعلم هللا كل األشیاء فال یحتاج لعملیة تعلم. لم یـتعلم هللا أبـدًا أي   44"فھمھ غیر محدود."    هللا كلي المعرفة:
یعلم هللا المستقبل، وبالتالي   45  شيء من أي شخص، وال یوجد مشیر � (یمكنھ تقدیم النصح لھ).

 46ال یُفاجأ أو یكون في حالة عدم استعداد أبدًا ألي شيء یحدث.

 ا أن هللا یعلم كل شيء؟ما االختالف الذي یحدث لنا إن عرفن  ؟

   47 ترتبط معرفة هللا بحكمة هللا، التي تظھر في الخلق وخاصة في خطة الخالص.    

ألنھ یعرف كل شيء ویفھمھ، فھو دائًما یعرف الشيء الصحیح الذي یجب عملھ. نحن نعلـم أن إرادة هللا    
 إلیھ نتائج كل فعل. ما ستؤولعرف ھي األفضل لنا دائًما ألن هللا یفھم كل حالھ وموقف بالتمام وی

لقد وصف هللا نفسھ في المقام األول بأنھ قدوس. أشار النبي إشعیاء مـراًرا وتكـراًرا إلـى هللا     هللا قدوس:  
كانت قداسـة هللا  48على أنھ "قدوس إسرائیل". تصرخ المالئكة أمام هللا باستمرار "قدوس، قدوس، قدوس"

إنھ المعیار المطلق لكل كمال افتراضي   49"اْسَمَك اْلعَِظیَم َواْلَمُھوَب، قُدُّوٌس ھُوَ یَْحَمدُوَن  موضوع العبادة: "
(أخالقي). تتمیز أفعالھ بوجود كل الخیر وغیاب كل الشرور، وال یمكن أن یكون غیر ذلك. توضـح قداسـة 

  50 هللا أن اإلنسان غیر الئق للخدمة والعبادة دون أن یتجدد أوًال بالنعمة.

ّلِ بَْل نَِظیرَ " یرید هللا منا أن نكون مقدسین كما ھو.    ي كـُ یَن فـِ یسـِ ا قِدِّ  اْلقُدُّوِس الَِّذي دََعاكُْم، كُونُوا أَْنتُْم أَْیضـً
یِسیَن ألَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ   51».ِسیَرةٍ. ألَنَّھُ َمْكتُوٌب: «كُونُوا قِدِّ

طبیعتـھ ھـي المعیـار لكـل مـا   52أعمال هللا دائًما على حق. أعمالھ تتـدفق مـن طبیعتـھ المقدسـة    هللا بار:
 53ھوصحیح. إنھ یفي دائًما بكلمتھ وال یكذب إطالقًا.

 لماذا یھمنا أن هللا بار؟ ؟
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ل، ویكافئ بره ھو أساس ناموسھ، وھو المعیار المثالي لواجباتنا تجاھھ ولآلخرین. یقیم هللا ناموسھ بالعد   
من یطیع ناموسھ ویجازي من یكسره. ھذا یریح أولئك الذین یعانون والمضطھدین، لكنھ یحذرنا أیضا مـن 

ّبِ َحقٌّ َعاِدلَةٌ كُلَُّھاأن أحدا لن یفلت من ارتكاب الخطأ. " ّبِ نَِقيٌّ ثَابٌِت إِلَى األَبَِد. أَْحَكاُم الرَّ "ھو  54.َخْوُف الرَّ
 56"سنقف جمیعًا أمام كرسي المسیح." 55لَّ َواِحٍد َحَسَب أَْعَماِلِھ."الَِّذي َسیَُجاِزي كُ 

ھذه السمة مھمة للغایة. تخیل یا لھ من شيء مخیف إذا كان هللا كلي القدرة والمعرفة دون حب     هللا محبة:
لنا! كیف سیكون حالنا إذا كان هللا قدوس وبار، لكنھ ال یحبنا؟ لكن هللا یحبنا جنبًا إلى جنب مع قوتھ وقداستھ 

یة بشكٍل خاص باألشیاء الجیـدة فـي البشر  یبارك هللا  58یبارك هللا خالئقھ بشكٍل عام.   57 المطلقة.  
یحول هللا كل تفاصـیل الحیـاة إلـى بركـة  59الحیاة، وصمم هللا العالم كمكان یمكن لإلنسان العیش فیھ بفرح.

 61نتبارك بنعمتھ ورحمتھ وصبره وسالمھ بسبب محبتھ. 60ألولئك الذین یحبونھ ویخدمونھ.
 62تى ال یھلك كل من یـؤمن بـھ بـل تكـون لـھ الحیـاة األبدیـة.لقد أحب هللا العالم حتى بذل ابنھ الوحید ح     

أظھره بالرغم من خطایانا وتمردنا، فھو یصل إلینا بالرحمة، ویدعونا أن نرجع إلیھ من خالل الرب یسوع، 
أظھر هللا لنا في الصـلیب قلبـھ، الـذي یفـیض علینـا بالحـب  63الذي قدمھ كذبیحة تكفیریة من أجل خطایانا.

بنـھ لیكـون بمثابـة كفـارة عـن خطایانـا والحنان. "بھذا الحب، لیس ألننا أحببنا هللا، بل إنـھ أحبنـا وأرسـل ا
، هللا كل البشر (جمیع الناس)، دون أن یتأثر بجنسھم أو قدراتھم الطبیعیة أو مكانتھم األرضیة، 64األرضیة

لذا، یریدنا هللا أن نحب جمیع الناس وأن   65ویقدم هللا الغفران للجمیع.
ن نكون مستعدین لمغفرة من یخطئ إلینـا، فالحـب والغفـران ھمـا مـ

  66عالمات أبناء هللا.

لقد خلقنا هللا على صورتھ. علـى الـرغم مـن أننـا محـدودون وھـو    
غیر محدود، إال أننا نشابھ هللا أكثر من أي شيء آخر من خالئقھ. لقد 
ــذكرنا  ــا ی ــھ، وكم ــا لذات ــد خلقن ــھ. لق ــده ونحب ــھ ونعب ــا هللا لنعرف خلقن

، كل شيء أرضـي غیـر أوغسطینوس، لن نكون أبدًا في راحة حتى نجد راحتنا فیھ. على عكس بالنسبة �
مھم، وھو الوحید الذي یستحق تفانینا الكامل. من المستحیل أن تجد شبعًا دائًما ومستمًرا في أي مكان إال في 
هللا. بنعمتھ یمكن أن نُفدي ونكون قادرین على عبادتھ قبل كـل شـيء، ونثـق (نـؤمن) بـھ كأبینـا السـماوي، 

 یاتنا.ونستطیع فعل إرادتھ في كل مجال من مجاالت ح

  ھل نحتاج إلى مباٍن كنسیة وأشیاء نستخدمھا في العبادة والسجود؟ ؟
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 خطأ لنتجنبھ: سوء فھم أھمیة أشكال العبادة
هللا روح، ونحن نعبده بأرواحنا. ھذا یعني أن المباني واألثاث واآلالت الموسیقیة لیست ضروریة. وھذا    

 یعني أنھ یمكننا أن نعبده بدون أوضاع معینھ جسدیة مثل الركوع أو الغناء أو القراءة.

بشـر لنـا أجسـاد مادیـة  لكن أشكال العبادة مھمة على الرغم من أنھا لیست ضروریة للغایة للعبادة. ألننـا   
 نعیش على األرض، نحتاج إلى أشكال للتعبیر عن عبادتنا وسجودنا.

أعطى هللا توجیھات بخصوص العبادة ألننا بحاجة لإلشكال. قدم العھد القدیم توجیھات بخصوص العبادة    
صـالة العامـة في الھیكل. في العھد الجدید، لـدینا تخـص المعمودیـة والشـركة (كسـر الخبـر) والتسـبیح وال

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

بعض الناس مرتبطون بشكل كبیر ألشكال العبادة. وھم یؤمنون أن ھذه ھي الطریقـة الوحیـدة لعبـادة هللا    
برون حقیقـةً عـن العبـادة فـي بشكل صحیح. ال یتغیر برنامج العبادة الخاص بھم، حتى إذا كان الناس ال یع

 األشكال التي یستخدمونھا.

یؤمن البعض اآلخر أنھ یمكن تغییر أشكال العبادة بال حدود. إنھم یحتاجون أن یتذكروا أننـا بحاجـة إلـى    
أشكال للتعبیر عن مھابتنا وحبنا وتعھدنا تجاه هللا. إذا حقق شكل العبادة ذلك، فال ینبغـي إیقافـھ مـا لـم یكـن 

 شكل أفضل یؤدي لنفس الغرض.ھناك 

 یمكن شرح قالب المعلومات التالیة من قِبل أحد أعضاء الفصل.   

 هللا صاحب السیادة
 67� قوة وسیادة مطلقة. كحاكم للكون، فإنھ قادر على إنجاز ما یختاره.   

كل ما یقرر القیام بھ سـیحدث  68یفعل كل شيء وفقًا إلرادتھ، وال یحتاج إلى الخضوع ألي شخص آخر.   
   69 بالتأكید، ألنھ ال یوجد أحد یمكن أن یعیق هللا وال یوجـد موقـف یمكـن أن یكـون مسـتحیًال �. 

 70یسیطرهللا على تصرفات الحكام األرضیین حینما شاء.

درة للبشر على اتخاذ الخیارات. یمكنھم االختیار من بین األشیاء الجیدة، ولكن یمكـنھم لكن أعطى هللا الق   
أیًضا االختیار بین الخیر والشر. یمكنھم اختیار طاعة هللا أو عصیانھ. لقد أتخذ أوائل البشر الذین خلقھم منذ 

اتخـذ بعـض الخیـارات  البدء قراًرا أن یخطئوا. منذ ذلك الحین اتخذ كل شخص خیارات، ورغم أن البعض
  الجیدة، إال أن الجمیع أخطأوا أیًضا.

إذا كان هللا ھو السید فوق الكل، فكیف یتمم إرادتھ (مشیئتھ) في عالم یتخذ ملیارات المخلوقات خیـاراتھم    
 الخاصة بھم؟
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م خیاراتھم. وھذا إنھا إرادة هللا أن یكون لھ مخلوقات تتخذ خیارات حقیقیة. ھذا یعني أنھ لن یتخذ هللا عنھ   
یعني أیًضا أنھ یجب أن تكون ھناك نتائج حقیقیة لما یقومون بھ؛ خـالف ذلـك، فـإنھم لـن یتخـذوا خیـارات 
حقیقیة. إذا كان هللا یتحكم بطریقة ما في نتائج أعمال اإلنسان بحیث ال یمكن أن ینتج عنھا أي شر، فسیأخذ 

 من ذلك الشخص إمكانیة اختیار الشر.

إذا كان هللا یتحكم في   71   ھي عدالة حقیقیة، ألنھ سیدین الناس على أعمالھم المتعمدة.عدالة هللا   
 كل التصرفات، فلن یكون من المنطقي لھ أن یجازي بالعقوبات والمكافآت.

یرغب هللا في أن یختار البشر ما ھو صواب، ولكن األھم من ذلك كلـھ ھـو رغبـتھم فـي اتخـاذ خیـارات    
حقیقیة. ھذا ھو السبب في كینونة العالم على ما ھوعلیھ. العالم عبارة عن مزیج (خلیط) معقد مـن األشـیاء 

من البشر والخیر الذي یجلبھ هللا من  الخیرة من هللا ونتائج األفعال الخیرة من البشر ونتائج األفعال الشریرة
 أفعال البشر السیئة.

نرى أولویات هللا في خطة الخالص. إنھ یقدم الخالص للجمیع ویرغـب فـي خـالص الجمیـع. یمـنح كـل    
شخص القدرة على االستجابة لإلنجیل، لكنھ ال یفرض التجاوب. لھذا السبب یتم استخدام الدعوات واإلقناع 

 یقدم هللا للناس خیاًرا ویصف لھم العواقب(النتائج). 72اب المقدس.في كل أجزاء الكت

نكرز باإلنجیل بثقة تامة في إمكانیة خالص كل شخص. مھمتنا ھي التعاون مع الروح القدس فـي إقنـاع    
   73 الناس على الخضوع �.

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

 اإلیمان قانون 
یوجد إلھ واحد، خلق الكون وھو رب الجمیع. إنھ روح أبدي ال یتغیـر. كلـي القـدرة والمعرفـة والوجـود    

یبارك خلیقتھ ویحب كل شخص،  ویتواجد في كل مكان. إنھ كلي القداسة والبر في شخصھ وفي كل أعمالھ.
 ویقدم الغفران والعالقة (الشركة) معھ.

حد المقاطع المذكورة أدناه. قبل جلسة الصـف التالیـة، یجـب علیـھ قـراءة یجب أن یُخصص لكل طالب أ   
 المقطع وكتابة فقرة حول ما تقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 مقاطع للمھام التحریریة

 ).3: 1؛ یونان 11-9: 4؛ رؤیا 4-1: 139؛ مزمور 10:9؛ أمثال 46(إشعیاء    

من درس لألشخاص غیر الموجـودین فـي الفصـل   یجب تذكیر الطالب بأنھ یجب تدریس درس أو جزء   
على األقل سبع مرات خالل ھذه الدورة. یجب علـى الطـالب تقـدیم تقریـر إلـى قائـد الفصـل فـي كـل مـرة 

 یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

 
 

 .13-12:20 یا رؤ 71
 .31:18 حزقیال ؛3015:قضاة ؛1:55 إشعیاء ؛20:3 رؤیا  ؛15:24 یشوع ؛18:1 إشعیاء 72
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 أسئلة للدراسة 
 
 ما ھي أھم خصائص اإلنسان؟ .1

 
 ما ھو أكثر خطأ خطرا یمكن حدوثھ؟ .2

 
 ما ھو أول درس للكتاب المقدس عن هللا؟ .3

 
 اذكر صفات هللا التي تتطابق مع كل عبارة: .4

 
  یمكننا وصف كینونة هللا.ال 

 
 .هللا دائم الوجود 

 
 .هللا لیس قوة خارجیة لھاتأثیر لكنھ شخص أقنوم 

 
 .طبیعة هللا سوف تكون دائما ھي بذاتھا 

 
 .یمكن � أن یفعل ما یشاء 

 
 .هللا یرى كل شيء 

 
 .أرسل هللا ابنھ حتى نحصل على الرحمة 

 
 .طبیعة هللا ھي ثالثة أقانیم 

 
  المعنوي المطلق� الكمال 

 
 .أعمال هللا دائما عادلة ولیس فیھا جور 
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 الثالث الدرس 
 الثالوث 

 

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

 لطبیعة الثالوث. توضیحيل الكون مثایكون ) كیف 1(

 الثالوث.(التعلیم الكتابي عن) لعقیدة ) األساس الكتابي 2(

 ) لماذا عقیدة الثالوث ھي أساس اإلنجیل.3(

 ) ھیكل العالقات داخل الثالوث.4(

 ) كیف یعطي الثالوث مثاالً للعالقات اإلنسانیة.5(

 ) كیف یوجھ إیماننا بالثالوث عبادتنا.6(

 ) قانون اإلیمان المسیحي عن الثالوث.7(

الب األخطاء الشائعة التي ارتكبھا البشر فـي محاولـة أحد األسباب العملیة لھذا الدرس ھو أن یتجنب الط   
 شرح الثالوث.

 الثالوث
 المحاضرة مطبوعة ةماد
استخدم األھداف من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل   السابق،بعد إجراء االختبار على الدرس     

 إلى مقطع القراءة أدناه.

 مقطع أن هللا ھو الثالوث.معًا. ناقش كیف یوضح ھذا ال 14قرأ یوحنا ن   

ــاآلن     ــؤال ونــاقش الجــواب. ھــذا الــدرس ال یســتخدم  ؟ا. عنــدما تــرىدرس المــادة معــً ن اطــرح الس
 اآلیات المستخدمة مطبوعة في الدرس.  ألن   الرمز

كثیر من الناس كانوا مرتبكین ومتحیرین بخصوص عقیدة (التعلیم الخاص) الثـالوث ألنھـا تعلـن أن هللا    
 .ىثالثة من ناحیة وفي ذات الوقت تعلن وحدانیة هللا من ناحیة أخر

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

لـن  الجوانب،من تلك   جانبثالثة في واحد. بدون أي    –یتكون الزمن من الماضي والحاضر والمستقبل     
 زمن.یكون ھناك 

فلـن  طاقـة،واحد. إذا لـم تكـن ھنـاك  في ثالثة –(حركة) الظواھر  ألداة  قة المنتجة  المادة تتكون من الطا   
فلن تكون ھناك طاقة أو ظاھرة. إذا   أداة (حركة)،یكون ھناك أي أداة (حركة) أو ظاھرة. إذا لم تكن ھناك  

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

ا وبقصـد للكـون تصـمیًما یوضـح ثالثة في واحد. ربمـا أعطـى هللا عمـدً  نمطعلى  مصممیبدو أن الكون    
 هللا الخاصة. طبیعة

إذن ماذا یعلمنا الكتاب المقدس بخصوص الثالوث؟ ویؤكد بوضوح وجود ثالثـة أشـخاص متمیـزین یـتم    
ا ألننـا ال نقـول تحدیدھم جم ن هللا شـخص واحـد وثالثـة إیعًا على أنھم اإللھ الوحید للكون. ھذا لیس تناقضـً

ن هللا واحـد فـي إنحن نقـول  الوقت.آلھة في نفس  وثالثن هللا إلھ واحد إأشخاص في نفس الوقت. ال نقول  
لواحـد موجـود كـا� األب اإللھ ا ومادة،جوھره وثالثة أقانیم. كوجود الكون الواحد علي ھیئھ فضاء وزمن 

 وهللا االبن وهللا الروح القدس.

 للثالوث ةالكتابی األدلة
 : یوجد إلھ واحد.األولى الفرضیة

بُّ إِلُھنَا َربٌّ َواِحدٌ "     )4:6 تثنیة(" .اِْسَمْع یَا إِْسَرائِیُل: الرَّ

 )9:46 عیاء(إش ".ِمثِْلي"ألَنِّي أَنَا هللاُ َولَْیَس آَخُر. اِإللھُ َولَْیَس    

 واالبن والروح القدس. اآلبأقانیم معاً  ة: یتم تعریف هللا في الكتاب المقدس للثالث الثانیةالفرضیة 
 )1:1 طیة" (غال.هللاِ اآلبِ "   

 .)14-1:1 (یوحنا" .َواْلَكِلَمةُ َصاَر َجَسدًا"َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ...    
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وحِ اْلقُدُِس "ِلَماذَا َمألَ      ى هللاِ" (أع .........الشَّْیَطاُن قَْلبََك ِلتَْكِذَب َعلَى الرُّ ْل َعلـَ مـال أَْنَت لَْم تَْكِذْب َعلَى النَّاِس بـَ
 ).4-3: 5 الرسل

 ).منفردةالبعض وبالعالم كشخصیات متمیزة( یبعضھمالفرضیة الثالثة: ھؤالء الثالثة یرتبطون 
 ولیسوا مجرد شخص في أدوار مختلفة؟كیف نعرف أنھم ثالثة أشخاص  ؟

دَ،یسوع قد  ،11-10:  1في مرقس       یقـول:وصـوت مـن السـماء  الحمامـة،الروح القدس ینزل مثـل و عُّمِ
شخص ال واوالروح القدس ال یمكن أن یكون واالبنب الذي بھ سررت." نرى ھنا أن اآل الحبیب،"أنت ابني 

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

 ). ھل ترى األشخاص الثالثة المتمیزین المشتركین في ھذا الطلب؟26: 15

واالبن  اآلبالتفاعل بین  علىستجد العدید من الشواھد الكتابیة (اإلشارات)   ،17-14إذا قرأت إنجیل یوحنا  
 والروح القدس.

ثالثة أشخاص متمیزین: األب واالبن  یوجد فيالخاتمة: كشف إلھ الكتاب المقدس الحقیقي عن ذاتھ أنھ 
 (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

) من قبل الكنیسة منذ عھـد الرسـل. یوجـد أدنـاه رسـم تخطیطـي الثالوث (العقیدةتم تعلیم ھذا التعلیم عن     
 ف الثالوث.استخدمتھ الكنیسة على مر القرون لوص

 مخطط (رسم) توضیحي للثالوث

 :التعلیم عن الثالوث ضروري
 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   
فـال تملـك  هللا،الرب یسوع ھو هللا. لكن إذا كان الرب یسوع الذي تؤمن بھ لـیس ھـو    ینكرون الثالوث أن  

 الرب یسوع الذي یستطیع أن یخلصك!
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إذا أنكرنا التمیز بین اآلب واالبن والروح القدس، فإننا   وأیًضا،   
. العالقـة علىننكر على هللا صفاتھ الشخصیة أو الطبیعیة القائمة 

إذا اضطر إلى  األزلعلى سبیل المثال لن یكون هللا إلًھا محبًا منذ 
. لكن إذا كان هللا أكثر أخراالنتظار حتى یخلق لیحب أي شخص  

الء األشخاص یمكنھم أن یحبوا بعضھم فإن ھؤ  واحد،من شخص  
ذو العالقة  اإللھالزمان. من المھم أن نؤمن بھذا   أزلیةالبعض في 

بأقانیمھ (المتواجد في الحب الذي یعطیھ لذاتـھ) ألنـھ یـؤثر علـى 
البعض كارتباط االقـانیم الثالثـة فـي هللا   یبعضناطریقة ارتباطنا  

 الواحد.

نا یجب أن نتعبـد (نسـجد) � ربما الجزء األكثر خطورة ھو أن   
 ونن ینكـرالرب یسوع والروح القـدس كـا� مـَ  وحده. ینكر عادةً 

الثالوث وال یعبدونھ. أسوأ خطأ یمكن أن یرتكبھ الشخص ھو إما 
 أو الفشل في عبادة شخص هللا. هللا،عبادة شخص غیر 

 ).عالقٍة (شركةیعیشون في  أقانیم واالبن والروح القدس ھم اآلب
(شـركتھ) الشخصـیة مـع  ولھ عالقتھ  المنفردة الذاتیةیملك كل من اآلب واالبن والروح القدس شخصیتھ     
مع بعضھم البعض. إنھـم یحبـون  )ة. نحن نسمیھم أشخاًصا ألنھم یعیشون في عالقة (شركىخرقانیم األاأل

لـبعض. ھـذا ویحیـون لبعضـھم ا البعض،إلى بعضھم  ویتحدثون بعًضا،ویعطون بعضھم    البعض،بعضھم  
 یدل على أنھم أشخاص.

 الثالوث ةتركیب 
ثم الروح  االبن،ثم  الرأس،ا في بنیة العالقات. اآلب ھو دائمً  ینموجود واواالبن والروح القدس كان  اآلب   

ن لھم مراكز من السیادة والسلطة علـى أسـاس عالقـاتھم مـع ووالمتساو  األزلیونالقدس. ھؤالء األشخاص  
 بعضھم البعض.

جمیع أفراد األسرة وكل  الثالوث،في األسر وفي الكنیسة. كأعضاء   للسیادةینعكس ھذا التركیب الثالوثي     
    والسلطان.لكن لیس جمیعھم یتمتعون بنفس مركز السیادة  القیمة،أعضاء الكنیسة متساوون في 

 عالقة االبن بأبیھ
تماًما  ،(ذاتھ) "لیكون لھ حیاة في نفسھ كابنكیف یرتبط االبن باألب؟ قال الرب یسوع أن اآلب قد منحھ    

 74كما كان لآلب حیاة في نفسھ (ذاتھ)."

وھـو مـن نفـس  75ا"ا في ذاتھ كـا� تمامـً كان االبن ھو االبن الوحید لألب."االبن موجود أزلیً   األزلفمنذ     
مـرتبط  وكـذلك األب كـابن باألب ومرتبط ةأزلی  االبنب. فعالقة  ك فوجوده من األ، ومع ذلاألبطبیعة هللا  

 .اإلنسانيولكن لیس بالمعنى المادي  كأب،باالبن 

 
 

 . 26: 5یوحنا  74
 . 16:3 وحنا ی 75

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

ابنھ؛ نعمة االبن، الذي حمل 
لعنتنا في جسم بشریتھ،   ختیارٍ اب

ویضفي علینا بركتھ ونعمھ؛ 
والروح القدس، الذي یوصل  

 ."لقلوبنا محبة اآلب ونعمة االبن
إلى ویلیام   خطاب – ون وسليچ(

 )لو



34 
 

 

نـھ یعمـل فـي دور ثـانوي (أقـل فـي إب. ا لـألفھـو یخضـع أزلیًـ  كـابن،ب ا بـاألبما أن االبن مرتبط أزلیً     
 76."أبي أعظم مني": لھذا قال الرب یسوع الدرجة).

لآلب في طبیعتھ. یجـب أن  على الرغم من أن الرب یسوع لدیھ مركز سلطة أقل من اآلب، إال أنھ مساوٍ    
 77.الجمیع أن یكرموه "كما یكرمون اآلب" علىن إیُعبد ویُمجد على نفس مستوى اآلب. قال الرب یسوع 

 عالقة الروح القدس باألب واالبن
"المنبثق من اآلب." على الرغم من  القدس،نھ سیرسل إلینا الروح إقال الرب یسوع ب ،26:15في یوحنا    

م على قدم   واالبن،فھو مساٍو لآلب    اآلب،أن الروح ینبثق من   ضـع فـي اعتبـارك أن ھـذا  المساواة.وسیُكرَّ
 وإرسال الروح القدس یحدث بین الثالثة أقانیم الذین یعیشون في عالقة حب مع بعضھم البعض.

 ةالشعور بالدونی دون  والطاعةالخضوع 
 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. السیادة ال تعني أن    
 .ىخرقانیم األبیعتھ من األأحد االقانیم أعظم بط

). جمیع أفراد األسرة متساوون في اإلنسانیةتوضیحیة للسلطة والمساواة في الحیاة البشریة (  انرى صورً    
 الحیـاةذلـك فالسـلطة مھمـة لتوظیـف  عهللا، مـصـوره  علـى متساویةطبیعتھم كبشر وھم جمیعھم لھم قیمھ 

 بالنسبة للمناصب األخرى في القیادة اإلنسانیة.. ویمكن قول الشيء نفسھ األسریة

 حمایة وحدانیة هللا
وحدانیة وجودھم أنھـم مـن نفـس الجـوھر  منفصلین. تعنيللثالوث كأفراد    األقانیم الثالثةال یجب اعتبار     

ویشـاركون صـفاتھم مـع  الـبعض،ویسـكنون بعضـھم  الـبعض،وأن األقانیم الثالثة متداخلون فـي بعضـھم 
 عض. یختبر اآلب واالبن والروح القدس سكنًا مشتركاً بطریقة لم یستطع البشرالقیام بھا.بعضھم الب

كـائن واحـد فقـط. للمسـاعدة فـي حمایـة  ھلكنـ أشـخاص،نحن البشر أشخاص وكائنات فردیـة. هللا ثالثـة    
نحـن ال ال نتحـدث عـن أعضـاء الثـالوث بشـكل منفصـل، ولكـن كمتمیـزین.  هللا،المفھوم الكتابي لوحدانیة 

 ، 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.

 فردي نحن غیر مكتملین بشكلٍ 
 

 
 . 28:17 یوحنا   76
 . 23:5 یوحنا   77



35 
 

ثم خلق حواء. آدم لـم یكـن كـامالً بـدون  78.وحده" آدمأن یكون  جیدًاقال: "لیس من    آدم،بعد أن خلق هللا     
یقتـرح الكتـاب المقـدس أن آدم  الواقـع،بھ. فـي  وشركةلم یكن لدیھ إنسان آخر لھ عالقة   بدونھا،حواء ألنھ  
ذكـرا وأنثـى  خلقـھ،صـورة هللا  على صورتھ،ا عكسا صورة هللا: "وھكذا خلق هللا اإلنسان على وحواء معً 

 . 79خلقھما"

ا یعكسان صورة هللا أكثر مما كان آلدم العالقة بین آدم وحواء التي جعلتھما معً  ما عنا  یبدو أن ھناك شیئً    
كأشـخاص كـاملین إال إذا كنـا علـى عالقـة مـع لوحده. فكر فیما یعنیھ ذلك بالنسبة لنا. نحن أیًضا ال نعمـل  

 كما یفعل االقانیم في الثالوث. اآلخرین،

ا)،لكننـا سـنبقى  أحـد،ھذا ال یعني أننا یجب أن نكون متزوجین (في السـماء، لـن یتـزوج     لكننـا  أشخاصـً
 .اآلخرینمع  والعالقةبحاجة إلى الشركة 

 صورة هللا  النعكاسمرتبط 
بین طبیعة هللا وطبیعة الكنیسة. داخل كل من هللا والكنیسة، ھناك وحدة وتنوع. یُعتبر ھناك مقارنة رائعة    

 . 12 رنثوسكو 1جسد المسیح وحدة مكونھ من أجزاء كثیرة تعمل معا لغرض ما بحسب 

ھل تستطیع أن ترى كیف یعكس جسد المسیح صورة هللا؟ توقع الرسول بـولس أن ینمـو جمیـع أعضـاء    
 ي المسیح. صلى بولس لكي:الكنیسة معًا ف

أُْس: اْلَمِسیُح، الَِّذي ِمْنھُ كُلُّ اْلَجَسِد ُمَركَّبًا َمعًا، وَ     ُمْقتَِرنًا بُِمَؤاَزَرةِ " نَْنُمو فِي كُّلِ َشْيٍء إِلَى ذَاَك الَِّذي ھَُو الرَّ
ُل   80نُُموَّ اْلَجَسِد ِلبُْنیَانِِھ فِي اْلَمَحبَِّة."كُّلِ َمْفِصل، َحَسَب َعَمل، َعلَى قِیَاِس كُّلِ ُجْزٍء، یَُحّصِ

ا فـي وحدانیـة     تعني ھذه اآلیة أننا جمیعًا نستخدم مواھبنا وقدراتنا لمساعدة بعضنا البعض على النمو معـً
العالقة من خالل مساعدة بعضنا البعض على النمو  اتالمسیح. إن إرادة هللا ھي أننا جمیعًا نعكس طبیعتھ ذ

مة. یحدث النمو الروحي في المجتمع بالعالقة الملتزمة والوثیقة مع المؤمنین اآلخرین. وھـذا یعكـس في نع
 الطبیعة االجتماعیة �.

أن نحیـا فـي  ا، فعلینـالبـاذل لبعضـھم الـبعض  لـدیھم الحـب  األزلمنـذ    واإذا كان أعضاء الثالوث قد كـان   
عالقات، لذلك یجب أن نركز  ذويككائنات اجتماعیة صورتھ  علىعالقات حب مع اآلخرین. لقد خلقنا هللا 

 على اآلخرین بدالً من أنفسنا.

هللا ونحن نحاول أن نعكس صورتھ الثالوثیة فـي  فردیتنا. سیباركناالجماعة أكثر من   نشدد علىیجب أن     
 عالقاتنا مع اآلخرین.

 العبادة الثالوثیة
یـؤمن  الكفـاري. كمـاعدة الروح وعلى أساس عمل االبـن تعترف عبادة الثالوث أننا نأتي إلى اآلب بمسا   

 (بواسطة) االبن. من خالل الروح،في  اآلب،أن نصلي إلى  الثالوثیون، علینا

 
 

 . 18:2 تكوین  78
 . 27:1 تكوین  79
 . 16-15:4 أفسس  80
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ھدف مھم للعبادة ھو أن ندخل في عالقة الحب التي تربط أعضـاء الثـالوث ببعضـھم الـبعض. فكـر فـي    
ھـذا الحـب.  اختبـارالحب الموجود بین اآلب واالبن. فكر فیما فعلھ المسیح على الصلیب حتى نـتمكن مـن 

الـروح أن یعیش األب واالبن في شركة رائعة مع بعضھما البعض بسـبب عمـل االبـن الكفـاري، یسـتطیع 
 الملتھب.یساعدنا على المشاركة في ھذه العالقة من الحب 

ولكننا نصلي أیًضا لآلب ولالبـن   االبن،من خالل    الروح،في    لآلب،نحن ال نصلي فقط    الثالوثیین،كما      
جب ألن كل أقنوم منھم ھو هللا وی  لفظیًا،وأن یتم تمجیدھم    الثالوث،وللروح. یجب عبادة وحب كال من أقانیم  

مـع االعتـراف  الثـالوث،تكریمھم على قدم المساواة. تجلب العبادة الثالوثیة المجد بالتساوي لكل أقنـوم فـي 
 خالصنا. في أمرحدي  علىبالدور الذي یقوم بھ كل أقنوم 

 

 

 إلھي القدیر األبدي  یا
 لقد قدمت لنا نعمة كعبیدك 

 الحقیقي  باإلیمانعن طریق االعتراف 
 األزلي، واالعتراف بمجد الثالوث 

 وبقوة الجاللة اإللھیة 
 لعبادة وحدانیتك.

 اإلیمان، أن نكون ثابتین في ھذا  احفظنا
 : نستمر في الدفاع أمام كل مخاصمینا  حتى

 من خالل یسوع المسیح ربنا، 
 الحي الذي یملك معك ومع الروح القدس 

 اآلن وإلى األبد. آمین. الواحد،إاللھ 
 

 المعلومات التالیة من قبل أحد أعضاء الفصل. تلكیمكن شرح    

 : نظریات عن الثالوثھاأخطاء لتجنب 
حظ العلماء یال .االنجوم في أماكنھ ىأو كیف تبقالمخ  أو كیف یعمل    الترابنحن ال نفھم سبب نمو البذرة في 

تعلـیم یـرفض  الكنھم ال یستطیعون شرح السبب وكیف یحدث ذلك. لیس من المنطقـي أن شخصـً   یحدثما  
 الثالوث ألنھ ال یستطیع أن یفسره بالكامل.

كیف یمكن أن یكون هللا في كل   فسرتجاوز شرحنا. على سبیل المثال ال یمكن ألحد أن ییعن هللا تعلیم  كل     
والتعبیـرات البشـریة  ھـا تفـوق التجربـةولكنمنطقیـة عرف كل األشیاء. حقائق الثالوث لیست غیر یمكان و

 اإلنسـان،ال یمكن أن تفھم أبدًا كیف یكون  ذكیة تحتى لو كان  البحر. فالسمكة في  )المصطلحات اإلنسانیة(
 شرحنا لھا ذلك. حتى لو
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 ھي أن ھناك إلًھا واحدًا موجودًا في ثالثة أشخاص متطابقین فـي الطبیعـة ومتسـاوین فـي  حقیقة الثالوث   
جزًءا مھًما. فیمـا یلـي بعـض األمثلـة ینقصھم (یفقدون)    لكنھم غالبًا ما  ذلك. لقد حاول الناس شرح  الجوھر

 رة.تم تدریسھا تحت أسماء مختلفة كثییولكن  ااألخطاء اسمً من على األخطاء. یسمى كل خطأ 

 العصریة

اآلب فـي السـماء  النظریـة هللاھي فكرة أن هللا ھو في الحقیقة شخص واحد قام بأدوار مختلفـة. فـي ھـذه    
 16-14   یوحنـا أصحاحات واآلن یتحدث إلینا كالروح القدس. ولكن عبر وعلى االرض وھو الرب یسوع

الوصف لـن یكـون لـھ معنـى إذا لـم  یسوع التفاعل بینھ وبین اآلب والروح القدس. ھذاالرب كلمات   تصف
 یكونوا ثالثة أشخاص متمیزین.

قـد یكـون  النظریـة،التثلیث ھو فكرة أن اآلب واالبن والروح القدس أشخاص (كائنة) منفصلة. فـي ھـذه    
قد یكون األب ھو الشخص الـذي یریـد الدینونـة (القضـاء)  المثال،ھناك اختالفات في طبیعتھم. على سبیل 

 لكن االبن یرید أن یظھرالرحمة. ھذه الفكرة تتناقض مع التعلیم الكتابي القائل بأن ھناك إلھ واحد فقط.

(اختالف المراكز) ھي فكرة وجود أقنوم في الثالوث أدنى من اآلخر. الشخص الـذي یـؤمن بھـذه   التبعیة   
ویعتقد  سالروح القد. قد ینكر شخصیة أقنومان أقلوأن االبن والروح القدس    هللا،ن اآلب ھو  الفكرة یعتقد أ

ویمكن أن  كإلھ،أن االبن شخص ممیزاستخدمھ هللا. ھذا الخطأ یجعل الناس ال یعبدون االبن والروح القدس 
 (كاذب). إلى إنجیل مزیف كیؤدي ذل

 رتین على األقل.یجب أن یقرأ الفصل "قانون اإلیمان" معًا م   

 قانون اإلیمان
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 

یجـب علیـھ قـراءة  التالیـة،المقاطع المذكورة أدناه. قبل جلسة الصـف   یجب أن یُخصص لكل طالب أحد   
 قولھ حول موضوع ذاك الدرس.یالمقطع وكتابة فقرة حول ما 

 التحریریة مھاممقاطع لل

 ).5-1: 17یوحنا  ؛26:15یوحنا ؛23-17: 1 ؛ أفسس19-12: 1 ؛ كولوسي8 ،3-1: 1عبرانیین (   

یجب تذكیر الطالب أنھ یجـب علـى كـل طالـب تـدریس الـدرس أو جـزء مـن الـدرس لألشـخاص غیـر    
على الطالب تقـدیم تقریـر إلـى قائـد  ویجبالموجودین في الفصل على األقل سبع مرات خالل ھذه الدورة 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

 اقتراحات للقراءة
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Publishers, 1996. 
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 الدرس الرابع 

 اإلنسانیة

 أھداف الدرس

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

 ا.جسدیً  اتشابھً  تكیف نعرف أن صورة هللا في اإلنسانیة لیس. 1

 خصائص لصورة هللا في البشریة.ثماني . 2

 قون خصیًصا للعالقة (الشركة) مع هللا.وأن الناس مخل. 3

 البشر بأنھم یملكون إرادة حرة. ىاإلحساس لد. 4

 .ال حصر لھا وأن تتجاوز قیمتھم العملیة في الحیاة األرضیة ةأن یكون للناس قیم. 5

  .یمان المسیحي لإلنسانیةقانون اإل. 6

العملیة لھذا الدرس ھو أن یفھم الطالب أنھ ال یمكن تحقیق الشخص لذاتھ بـدون عالقـة مـع   أحد األسباب   
 .هللا

 إلنسانیةا

 المحاضرة مطبوعةمادة 
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  8مزمور نقرأ    

اطلـب مـن    تـرى ا. عندما ترى؟ اطرح السؤال ونـاقش الجـواب. عنـدمااآلن دراسة المواد معً    
 .في الكتاب المقدس وقراءة اآلیة الطالب البحث عن مرجعٍ 

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

 ننا بشر؟أدعونا نفكر فیما یعطینا الھویة. ماذا یعني حقا 

 ". مننَْعَمُل اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِھنَا  :ھناك نقرأ: "ثم قال هللا  26: 1نقطة االنطالق ھو سفر التكوین     
 .حول كوننا جزًءا من العائلة البشریة الواضح أن ھناك شیئًا ممیًزا

ولكن ھناك شيء یفصلنا عن بقیـة العـالم الحیـواني ویجعلنـا   ةً لھآھناك شيء في طبیعتنا كا�. نحن لسنا     
ا  5:  8مزمور    متمیزین، ففي ٍء یفرح الكاتب أن هللا قد خلقنا "َوتَْنقَُصھُ (أقل) قَِلیالً َعِن اْلَمالَئَِكِة، َوبَِمْجٍد َوبَھـَ

 .تَُكلِّلُھُ"
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. لقــد أعطــى هللا البشر(اإلنســان) مســؤولیة خاصــة إلدارة األرض والمخلوقــات التــي نعــیش علیھــا   
  81   من المفترض أن یدیر البشر األرض بعنایة، لتجنب فقدان السالالت الحیة، واستخدام الموارد

 بحكمة، وترك األرض في حالة جیدة لألجیال القادمة.

فـي  التطـور!عـن نظریـة  نفسـنالسامیة للبشریة ھي بالتأكید أفضل فیما یتعلـق باحترامنـا ألھذه النظرة ا   
نظریة التطور ال توجد أي إشارة أو معني خاص بحیاة اإلنسان وال ھدفھ وال مقاصده وال شيء خاص عن 

 ا.كونھ إنسانً 

ا لـبعض األسـاطیر تم خلق الناس عن طریق الصدفة دون أي قصد وال أي حب من قبـل أي خـالق، وف    قـً
 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

 صورة هللا في اإلنسان ال تعني التشابھ الجسدي. 

ع) هللا روح.  أدرك سلیمان أن كل السماء واألرض ال یمكن أن تحوي 1( ر هللا ظھـِ یمكـن أن یُ  82.) هللا(تسـَ
األسباب التي من  أحدیشبھ هللا.  یعتبر ذلك  إنھیختاره وال یوجد مظھر واحد یمكن أن نقول   نفسھ بأي شكلٍ 

 ) لنعبده. (تمثال�  اجعلنا نصنع صورً ت أالالمفترض 

ــا نجعــل صــورً 2( ــادة األصــنام ا)  حتــى كونن ــاب المقــدس عب ــدو كإنســان یســمیھا الكت ــان). � تب  (األوث
  83 

) اإلنسان مخلوق جسدیًا للحیاة على األرض لھ أرجل للمشي وأیادي لتحریك األشیاء ولھ حواس للبصر 3(
ا هللا بتصمیم لیجھزنا للحیاة على األرض، بینما یوجد هللا في كـل الكـون والسمع من أجل اإلدراك. لقد خلقن

التـي لـدینا. ال یوجـد سـبب  والمحـدودیاتاألشیاء بكلمة ولیس لدي هللا أي من القیود   وتحریكویمكنھ خلق  
  لالعتقاد بأن � شكل مادي بشري.

 .یاز لإلنسانیة یمكن أن نتخیلھاتخذ ابن هللا الشبھ الكامل لإلنسان في التجسد وھو أعظم امت   

 .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؟ 

نا (هللا) أن نكـون مبـدعین! فـي بعـض تنبثق من صورة هللا فینا. جعلنا خالقُ   لدینا (موھبة) غریزة خالقة   
األحیان، یتم تدریب الحیوانات على القیام بالمھام التي یطلق علیھا الناس اسم الفنون. ولكن الموھبة الخالقة 

 ف تماًما عن الفن الذي ینتجھ شخص یٌعبر عن فكرة.ھذه تختل
 

 

 . 6-5:8 مزمور  ؛26-1 تكوین 81 
 . 27:8 ملوك  1  82
 . 23:1 رومیة   83
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لقد تم العثور على مخطوطات قدیمة على جدار الكھوف. ال نعرف الكثیـر عـن األشـخاص الـذین قـاموا    
 لیس الحیوان.ون رسمھا مَ ھو برسمھا، لكن ال أحد یشك في أن اإلنسان 

ا فـي الموسـیقى. لـد    قـدرة رائعـة علـى التعبیـر عـن أفكارنـا  الموسـیقى ىیتم الكشـف عـن اإلبـداع أیضـً
  بداخلنا.ومشاعرنا. تأتي القدرة على توصیل األفكار من خالل الموسیقى من صورة هللا التي 

أخرى فینا "تشبھ هللا". من الطبیعي أن یكون لـدى كـل حیـوان عقـل  وقدرةھي سمة  القدرة على التفكیر   
شـطة العقلیـة للحیـوان" ال تتعـدي مسـتوى الغریـزة والحـدس مثلنا، ولكن ما نستطیع أن نعلنھ أن كل "األن

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

ا تحلیـل     ال یمكننا مجرد التفكیر فقط، بل یمكننا أن نتأمل فیما نفكر فیـھ (فـي التفكیـر ذاتـھ). یمكننـا أیضـً
 وات التفكیر فال یمكننا فقط التفكیر والتأمل منطقیا، بل یمكننا التفكیر والتأمل في المنطق.(معالجة) خط

. ویتضح ذلك من خالل استخدام اللغة، حیث یـتم التعبیـر عـن األفكـار القدرة على التواصلالبشر لدیھم     
ر "التواصل" من خـالل باألصوات أو بالرموز التي یفھمھا اآلخرین. یمكن للحیوانات مثل الكالب والطیو

ماثل للغة اإلنسان. الحیوانات لدیھا طرق لتھدید اآلخـرین معقد مُ  ھاألصوات، ولكن ال یوجد شيء لدیھم شب
 والمطالبة لمناطق النفوذ أو مشاركة الطعام، لكنھم ال یناقشون معنى الحیاة.

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

ن للتفاعـل مــع قـو. فـنحن مخلوطبیعــة اجتماعیــةاإلنسـان  ىلـد   
 واالعتماد ناحیة اآلخرین   االلتزامات) التعھدات (  واتخاذاآلخرین،  

الطفـل  اآلخـرین ویسـتغرقنبدأ الحیـاة اعتمـادا كلیـاً علـى   علیھم.
سنوات عدیدة لیصبح بالغًا. ذلك ألن العالقات مھمة �. لقـد خلـق 
هللا أیًضا حیاة اإلنسان بحیث یتعین على البشر العمل معًا والحفاظ 

جاتھم الیومیة. حتى لـو تمكـن الشـخص على العالقات لتلبیة احتیا
من الحصول على أشـیاء مثـل الطعـام والمـأوى دون مسـاعدة أي 
شخص، فسیكون لدیـھ احتیاجـات مھمـة ال یـتم تلبیتھـا إال عنـدما 
یكون في عالقة مع اآلخرین. فالطبیعـة االجتماعیـة ھـي انعكـاس 
ــة ــانیم وھــو فــي عالقــة (شــركة) أزلی  لطبیعــة هللا. هللا ٌمثلــث األق

 .بطبیعتھ

المشاكل العالقات اإلنسانیة لدیھا العدید من المشاكل. بسبب ھذه    
بعض الناس أنھم بحاجة إلى أن یكونوا أكثر استقاللیة. إنھـم   یعتقد

أن یكونــوا قــادرین علـى العــیش دون االعتمــاد علــى أي  نیریـدو
 من ذلك أعطانا ا لك هللا.  بدًال ھي الحل ولیست الحیاة التي صممھ  (وحیدًا) لیستشخص. إن الحیاة بمفردك  

 .هللا مبادئ العیش في عالقة (شركة) ولكن تأتي المشاكل عندما ال نتبع النموذج التصمیمي �

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 

)  ن أي(مكما هللا ھو نقي من كل 
ولكنھ   ،یكن یعرف الشر لم .خطیة

أحب   وخارجیًا.داخلیًا  خطیةكان بال 
اإلنسان الرب إلھھ من كل قلبھ ومن  

 ".قوتھ كل بنفسھ وكل فكره ومن كل 
التبریر  عظة – وسلي ونچ(

 ) باإلیمان 
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وھو جزء من طبیعتنا. شيء ما بداخلنا یخبرنا أن بعض التصرفات صحیحة   )(أدبيشعور أخالقي  لدینا     
تباع رغبتنا عندما یكـون مـن الصـواب فعـل ذلـك وكـذلك ایخبرنا ھذا الشيء    84   .وبعضھا خطأ

(مشـیئة)  تبـاع إرادةاا على یمنعنا من فعلھ عندما یكون األمر خطأ. ُخلق آدم وحواء مقدسین وقادرین تمامً 
 .هللا

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

طیة. فنحن إذا ألن لدینا إحساًسا أخالقیًا (شعور بالواجب) في فعل الصواب ونحن مذنبون إذا ارتكبنا الخ   
 .لسنا كالحیوانات، الذین یتبعون غرائزھم الطبیعیة دون شعور بالذنب

). فـي المقابـل فـإن خیـارات البشر(اإلنسـانأو المقدرة على االختیار ھي سمة من سـمات    اإلرادة الحرة   
ر القـیم الحیوانات تكون على أساس (مستوى) الدافع السـریع والغریـزي. لـن تأخـذ الحیوانـات فـي االعتبـا

األخالقیة أو النتائج العملیة ألفعالھا عندما تقوم باتخاذ قرارات دقیقة ومدروسـة. البشـر لـدیھم القـدرة علـى 
   85  .للحیاة ةاتخاذ خیارات ھادفة ومغیر

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

 86ر.ویكافئ الب ة. سیُدین هللا الخطیةنحن مسئولون أمام هللا ألننا نتخذ خیارات حقیقی   

ن بالطبیعـة الشـریرة. یصـبح اإلنسـان وتُكرم هللا، ألننـا مولـود  وبطریقةال نمارس إرادتنا بشكل طبیعي     
ھو حق) بینما تصـل نعمـة هللا إلـى  (ماغیر قادر على فعل الصواب    87 "ا للخطیئةبطبیعتھ "عبدً 

كل شخص لتمنحھ الرغبة والقدرة على التجاوب لصوت اإلنجیـل. لھـذا السـبب یمكـن للشـخص أن یختـار 
 88ل.التوبة ویؤمن باإلنجی

ن لكن كل شـخص سـوف یُخلـد یھي صفة أساسیة لصورة هللا. كان ھناك زمن لم نكن فیھ موجود  األبدیة   
ا أرواح سـتحیا ( فقط، لكنناداء من وقت والدتھ. نحن لسنا كائنات مادیة إلى األبد (األبدیة) ابت  تعـیش)أیضـً

   89 ة. لألبد.  حتى أجسادنا ستقام في صورة أبدی

، ألننا سـنعیش األبدیـة أبدىخلق هللا كل واحد منا لغرض أبدي. تجعل األبدیة خیاراتنا لھا أھمیة ومغزى    
 ).في الجحیم (جھنم وفي السماء أ إما

ھو جانب من صورة هللا. تُعتبـر الصـفات األخـرى � مھمـة لتلـك الصـفة. فالعالقـات  القدرة على الحب   
ھـذه العالقـات. ال یعنـي كثیـراً  علىتسیطر في الغالب الغریزة   ، إذْ امحدودة للغایة بین الحیوانات فیما بینھ

الحب إذا لم یكن لدینا القدرة على التواصل والقدرة علـى االختیـار وتقـدیم التعھـدات ألولئـك الـذین نحـبھم 
 .والقدرة على التجاوب بفھم في رد الفعل عندما نتلقى الحب من اآلخرین

 
 

 . 15:2 ؛ 20:1 ومیةر 84
 . 24:15 یشوع   85
 . 17-16:6 رؤیا   86
 . 3-1:2 أفسس ،7؛-16:6 ة رومی  87
 . 15:1 مرقس  88
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والوفاء بھا والتضحیة بالبذل وبالصـفح   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.   

لـن صـاحب المزمـور، "إلھنا إلھ رائع" نحن نرنم "ما أعظمك" تلك الترنیمة الخالدة للعبادة الشـاملة. أع   
ھذه التعبیرات وآالف التراتیل   90"(بباطني) یبارك اسمھ القدوس!  "باركي یا نفسي الرب! وكل ما بداخلي

یعترف ویستجیب لإللھ العظـیم الرائـع الـذي   "صورة هللا"  بھا ألن شیئًا بداخلنا یسمى  مثلھا تتغنياألخرى  
 !على صورتھخلقنا 

 القصد من صورة هللا في البشر
ا عـن بقیـة صـورتھ. لمـاذا نحـن مختلفـون جـدً   علىنھ ألمر جید أن نتوقف ونفكر في سبب خلق هللا لنا  إ   

نكون قادرین على عبادتھ  هللا وأنمع    شركة)(عالقة  قة؟ الجواب ھو أننا مخلقون خصیًصا لنكون في  یالخل
 .لھ)(السجود 

. نرى عظمة هللا في األشیاء التي خلقھـا. لكـن المجد �  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. یمكننا أن نعبد قداستھ وبره، ألن لـدینا   ایمكننا اإلعجاب باإلبداع الالنھائي � ألن لدینا جزءً    
 .شعور وإحساس بالصواب والخطأ. مدینون لھ بحبھ الالنھائي ألن لدینا القدرة على الحب

لھ أكثر. نجد الفرح والشبع  وتعبدناكلما عرفنا هللا، لیس فقط بالمعرفة العقلیة ولكن بالعالقة، كلما أحببناه    
  في العالقة (الشركة) مع هللا، ألن ھذا ما خلقنا هللا من أجلھ.

 أفكار مھمة أخرى
ھناك أشخاص بسبب القیود العقلیة في التفكیـر ال یسـتطیعون التعبیـر عـن . جمیع البشر علي صورة هللا   

 علـى، لكنھـا قـد ال تتحقـق فـي حیـاتھم هللا فـیھمأنفسھم بشكل خالق أو یمارسـون اإلرادة الحـرة.  صـورة  
 .)(األرضیةاألرض 

یة للشخص عبارة نالحظ في بعض األحیان القیمة العمل  كل الحیاة البشریة لھا قیمة أبدیة وغیر محدودة.   
 علـىعن أشیاء مثل ذكائھ أو تعلیمھ أو مواھبھ أو قوتھ. لكن لكل شخص قیمة أھم مـن قیمتـھ العملیـة ألنـھ 

صورة هللا. لھذا السبب یستحق كل شخص االحترام كإنسان، حتى لو كان یفتقـر إلـى األشـیاء التـي تعطـي 
إن صورة هللا ھي أیًضا السبب في أن كل طفل  الناس قیمة عملیة. فھو لھ قیمة حتى لو كان شخًصا شریراً. 

 .عتبر اإلجھاض خطیة فظیعةلھ قیمة بالنسبة � ویُ 

علـى  التفكیـر والقـدرةلـدیھم ذكـاء عـالي وقـدرة علـى  ا فریدة من نوعھا في الخلقیــة.المالئكة ھي أیضً    
یطلق علـیھم "أبنـاء هللا" . لذلك لدیھم بعض جوانب من صورة هللا ووالسجودالتواصل والقدرة على العبادة  
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سـنكون  93.ومع ذلك یخدموننا 92ا من المالئكة في السلطة (القوة)ا أقل شأنً نحن حالیً   91.في الكتاب المقدس
وسنملك مع المسیح مما یعني أن البشر    94 ) من المالئكة في األبدیةىسمأ) أعلى ((مكانةفي موقع  

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

تخیل لوحة جمیلة تم تصمیمھا بواسطة فنان موھوب. تخیل أن اللوحة قـد   العالم لیس في شكلھ األصلي.   
 .بالطین) يء(ملموحل الناس علیھا بحذاء  األرض وداسألقیت على 

لموھبة العظیمة التي تم وضعھا فیھـا ومـع یزال بإمكانك رؤیة ا إلیھا فالإذا التقطت تلك اللوحة ونظرت    
ذلك فإن اللوحة لیست كما كانت عندما انتھى الفنان من رسمھا. كذلك الخلیقة، ال تشبھ ما أراده هللا تماًما أن 

 .مجده فیھا یزال یُرىولكن ال  تكون،

انین عن نالفن للف یمكن أن تظھر تعبیرات  .البشر)لقد شوھت الخطیة قدرة "التشبھ با�" لدى الناس (   
) تـأتي مـن (الفـنقلب اإلنسان الشریر ویمكن أن تكون أداة في ید إبلیس على الرغم من أن الموھبة نفسـھا 

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

خصـائص صـورة هللا المعطـاة لنـا تمكننـا مـن االسـتجابة لإلنجیـل.   صورة هللا فینا ھي أھم شيء عنــا.   
الخطیـة. اإلرادة الحـرة المسـتعادة   علىإحساسنا األخالقي یجعل من الممكن للنعمة إیقاظ ضمیرنا وتبكیتنا  

لنا "اختیار من سنتعبد لھ". من خـالل غرائزنـا اإلبداعیـة یمكننـا أن نجلـب المجـد  وتتیحبالنعمة تعمل فینا  
كرم إللھنا وباستخدام العقل یمكننا فھم شيء ما عن هللا وسبلھ (طرقھ). إن البحـث عـن فھـم هللا یتحـول واإل

 "!ید الندھاشنا المطلق لخالقنا الذي "یكللنا بكل غني بالمجد والكرامةإلى عبادة مع إدراكنا المتزا

 أخطاء یجب تجنبھا
أنھ  نالموت. یعتقدوفي بعض األحیان، یعتقد الناس أن العالقة (الشركة) مع هللا لھا أھمیة فقط للحیاة بعد    

ا كبیـًرا سـواء كـان ا) أممسـیحیًا ( إذا كان الشخص یعیش حیاة طیبة على األرض فلن یحدث فرقـً ال.  مؤمنـً
مع هللا فإننا ندرك أن حیاة الشخص تضیع في  الشركة)مة لعالقة (صمَّ طبیعة البشریة مُ الولكن إذا فھمنا أن  

 الغالب إذا لم یكن یعرف هللا.

 .االنطباع األبدي على كل ما نقوم بھ إلرشادنا ولتقویتنا وإلعطاءنحتاج إلى روح هللا بداخلنا    

 .یقرأ الفصل "قانون اإلیمان" معًا مرتین على األقلیجب أن    

 قانون اإلیمان 
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لقـد خلقھـم هللا لغرضـھم وبقـدراتھم علـى التفكیـر   لـھ.والعبادة    لقصد الحب  علي صورتھخلق هللا البشر     
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

یجـب علیـھ قـراءة   التالیـة.أدناه. قبل جلسة الصـف    یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة   
 المقطع وكتابة فقرة حول ما تقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 التحریریة للمھاممقاطع 
 ؛18-14: 24یشـوع  ؛26-22: 8رومیة  ؛23:5تسالونیكي  1 ؛23-12: 6رومیة  ؛15-12: 1یعقوب  (   

 ).9-1: 2 أفسس ؛6-1: 3تكوین 

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

 .كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

 اقتراحات للقراءة

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

 "ھو اإلنسان؟ ن"مَ  نظر الفصل العاشر:ا
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 اإلنسانیة
 أسئلة للدراسة 

 

 كیف تختلف النظرة المسیحیة لإلنسان عن اآلخرین؟  .1

 

 .ثالثة أسباب ا؟ أعطِ ا جسدیً كیف نعرف أن صورة هللا في اإلنسانیة لیست شبھً  .2

 

 .عناصر من صورة هللا في اإلنسانیةقائمة تسعة  اسرد في .3

 

 ألي سبب ُخلقنا على صورة هللا؟ .4

 

 ما القدرة التي تأتي من اإلحساس األخالقي؟ .5

 

 لماذا نحتاج إلى نعمة هللا حتى نتمكن من استخدام إرادتنا الحرة إلرضاء (ومسرة) هللا؟ .6
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 الخامس الدرس 
 الخطیة

 

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

 . لماذا من المھم أن نفھم موضوع الخطیة. إن الخطیة ممكنة بسبب اإلرادة الحرة ولیس كشيء صنعھ هللا.1

 . تعریف ووصف االنحراف (الفساد) الموروث.2

  . مفھوم الكتاب المقدس للخطیة المتعمدة (اإلرادیة).3

 تعریف الخطأ البشري والموقف الصحیح تجاه عملیة النضج المسیحي.. 4

  . تعریف الضعف البشري وتمییزه عن الخطیة.5

 . بیان إیمان المؤمن فیما یخص الخطیة.6

أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یفھم الطالب التجدیـد بشـكل أفضـل مـن خـالل تعرفـھ بتعریـف     
 رادیة).(اإل واضح للخطیة المتعمدة

 الخطیة
 مادة المحاضرة مطبوعة

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

 مرات معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن الخطیة؟ 3نقرأ سفر التكوین    

اطلـب مـن    ترى؟  اطرح السؤال ونـاقش الجـواب عنـدما تـرى اماآلن دراسة المواد معًا. عند   
  .الطالب البحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة

 لماذا نحتاج إلى فھم الخطیة؟
 ؟ لماذا نحتاج إلى فھم الخطیة؟

یخبرنــا الكتــاب المقــدس أن الخطیــة ھــي ســبب المعانــاة اإلنســانیة. جلبــت الخطیــة المــوت إلــى العــالم.    
  96   بسبب لعنة الخطیة، ھناك مرض وشیخوخة وألم. الخطایا التي یقـوم بھـا النـاس مثـل الكـذب
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یأتي من الشر الذي في  والسرقة والقتل والزنا والقتال والسكر والقمع قد مألت العالم بالمعاناة. فعل الخطیة
 .القلب مثل الكراھیة والشھوة والطمع والكبریاء واألنانیة

 علینا أن نفھم الخطیة  

لفھم حالة العالم. في بعض األحیان ال یتدخل هللا في حالة العالم بالطریقة التي نتوقعھـا. علینـا أن نفھـم  )1(
 الخطیة

نسان بالنعمة والخالص. لھـذا السـبب یجـب تعریـف لقد قابل هللا خطیة اإل  .لفھم أولویات هللا في العالم )2(
 الخطیة بحرص. علینا أن نفھم الخطیة 

ا  )3( لفھم النعمة والخالص. الخطیة ھي عكس القداسة وتعارض التكریس �. لكي یكـون الشـخص مقدسـً
 ومكرًسا �، یجب فصلھ عن الخطیة.

 .لفھم القداسة )4(

 أصل الخطیة
. عنـدما انتھـى هللا حسنًاخلیقة هللا كانت كاملة وكل شيء خلقة هللا كان     

لذلك نحن نعـرف أن الخطیـة لـم   97ة ورأى أن كل شيء حسنًا.من الخلیق
 تكن خطأ هللا.

كان آدم وحواء على عالقة با� لقد رغبا في إرضـاء هللا وكـان لـدیھما    
جـاء الشـیطان لیجـرب حـواء  .حـق (صـواب)القدرة على فعل كل ما ھو

على عمل الخطأ. بھذا نعرف أن الخطیة كانت موجودة بالفعل في العـالم 
(الكون). قد سقط الشیطان بالفعل في الخطیة. لكـن الخطیـة لـم تسـد بعـد 
على اإلنسان أو علـى أي جـزء مـن الخلیقـة التـي كانـت تحـت سـیطرتھ 

 (سیادتھ).

كان آلدم وحواء اإلرادة الحرة. كانت الخطیة ممكنة ألنھما كانا قادرین على اتخاذ خیار حقیقـي. اختـارا    
 .دایة خطیة اإلنسان. الخطیة لیست شیئًا خلقھ هللاكسر وصیة هللا وكانت تلك ب

ا الطبیعـة البشـریة.       98 یعتبر فصل اإلنسان عن هللا عمل الخطیة األول. أفسـدت الخطیـة أیضـً
   99 جمیع األطفال الذین ولدوا بعد ذلك، لدیھم ھذه الطبیعة الفاسدة ویرتكبون أفعال الخطیة. 

. لقــد تغیــرت الحیــاة بســبب الخطیــة. بــدأ األلــم والشــیخوخة 100جلبــت الخطیــة لعنــة علــى كــل الخلقیــة   
  101 والموت.

 
 

 . 31: 1تكوین  97
 . 5:51 مزمور 98
 .19-18 ، 14 ، 12:5 رومیة 99

 . 19-3:16 تكوین 100
 . 22:15 نثوسركو 1 101

اإلنسان في   عتبر ذھنیُ "
  وعدیم ھذه الحالة مظلم

ھ �.  الخالصی   معرفةال
وھو بحسب الرسول غیر 

قادر على تلك األشیاء التي 
 ".روح هللالتنتمي 

 – أرمینیوس یمس چ(
  العشرونالعامة  الخالفات

 ) 11 الخالف –
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أصبح العمل والبقاء صعبًا، وامتألت العالقات اإلنسانیة بالصراع. مع مرور السـنین وتضـاعف النـاس    
 .وتضاعفت نتائج الخطیة إلى أبعد مما كان یمكن أن یتخیلھ آدم وحواء

 االنحراف (الفساد) الموروث
 یُولد بھا الناس؟؟ كیف تصف الطبیعة الخاطئة التي 

الفساد الموروث ھو فساد الطبیعة األخالقیـة لإلنسـان الـذي یمیـل    
 بھا نحو الخطیة منذ الوالدة. یُطلق علیھا أحیانًا "الخطیة األصلیة".

األشرار لدیھم   .إنھا خطیة طبیعتنا التي ُولدنا بھا بسبب خطیة آدم   
لشـخص یـتم تشـویھ طبیعـة ا  102 میل للشـر منـذ الـوالدة.  

بالفعل من قبل میلـھ للشـریر عنـدما تبـدأ حیاتـھ. یبـدأ الشـخص فـي 
ارتكاب الخطیة بمجرد أن یبدأ في اتخـاذ الخیـارات. المیـل الشـریر 

 .لیس شیئًا یتعلمھ من بیئتھ

 103 قال داود إنھ باإلثم ُصور وبالخطیة ُحبل بھ.  
   لم یكن

یعني أن والدتھ ارتكبت خطـأً. لقـد كـان یعنـي أنـھ حتـى عنـدما یـتم 
تكوین أو تشكیل الطفل في الرحم فإن طبیعتـھ فاسـدة بالفعـل بسـبب 

 الخطیة.

بسبب الطبیعة الفاسدة، فإن صورة هللا فسـدت فـي اإلنسـان. كـل إنسـان یولـد بـإرادة تتمحـور حـول الـذات 
إرادتنـا لیسـت حـرة فـي االختیـار الصـحیح إال إذا أعطانـا هللا   104 وتنحني (تمیل) نحو الخطیة.  

   105 الرغبة والقوة.

یحث ویشجع الفساد الموروث الخطایا الداخلیة مثل الكبریاء والحسد والكراھیة وعدم التسـامح. كمـا أنـھ    
 .یحث على كل أفعال للخطیة

اضـبون مـن شـریعتھ. سـیُدان (الخطـاة) بطبیعة الحال لدى البشـر موقـف تمـرد تجـاه سـلطة هللا وھـم غ   
  106 المذنبون لیس فقط بسبب تصرفات خطایاھم ولكن لمواقف التمرد على هللا. 

یُعتبر الشخص ذو الطبیعة الخاطئة (الفاسدة) بطبیعة الحال متمركز حول نفسھ. إنھ یرید تأكیـدًا إلرادتـھ    
د إرضاء رغباتھ الخاصة بدالً من إرضـاء هللا. لدیـھ الخاصة بدًال من الوثوق بسلطة هللا واآلخرین. إنھ یری

 .ثقة في نفسھ وال یرید االعتماد على هللا. نجاحھ الشخصي ھو أكثر أھمیة لھ من مجد هللا

ال یمیــز النــاس بشــكل دقیــق بــین مــا ھــو حــق ومــا ھــو باطــل (الصــواب والخطــأ) ألن أذھــانھم مظلمــة. 
  107 

 
 

 . 3:58 مزمور 102
 . 5:51 مزمور 103
 .19:3 فیلبي 104
 . 10-16:6 رومیة 105
 . 15 یھوذا 106

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

؟ ھل روحھ كلیةً خیر؟ ھل سقط 
ا؟ أو ھل إذا عدنا إلى  فاسدة تمامً 

كل تصور أفكار قلبھ إنما   :النص
فنحن نعترف   ، ھو شریر كل یوم

 زلت مؤمنًا وأنت ما ،ونقر بذلك 
أنكر ذلك. أنت ال تزال   .امسیحیً 

 " اوثني وغیر مؤمنً 
عن الخطیة  تعلیم – ون وسليچ(

 األصلیة) 
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بطبیعتھم یتبعون توجیھ العالم المتمرد ویتبعون تحكم إبلیس وشھواتھم الشریرة ویجلبون ألنفسھم غضب   ؟
  109میلھم الطبیعي یكون نحو الخطیة في كل لحظة.    108 هللا علیھم. 

یوصف مدى الفساد الموروث في الالھوت بالفساد الكلـي. بـدون االخـتالف الـذي تحدثـھ نعمـة هللا، لـن    
یتمكن اإلنسان من فعل أي شيء صالح أو حتى الرغبة في فعل الخیر. إنھ لن یكـون قـادًرا علـى التوبـة أو 

  111 یوصف بأنھ "میت بالذنوب والخطایا."  110 طلب هللا. 

أوالً تأتي قوة هللا مـع رسـالة اإلنجیـل، مـع   .نعمة هللا  مع  فة كیفیة تجاوب الفساد الموروثمن المھم معر   
ثم عندما یخلص اإلنسان یتحـرر مـن   112 إعطاء الشخص فاقد الرغبة والقدرة للتجاوب لإلنجیل.

 .ومع ذلك، فإن تأثیر الفساد الموروث یستمر في المؤمن الحدیث  113 كل قیود (سیطرة) الخطیة. 

 یظھر تأثیر الفساد الموروث في المؤمن بعدة طرق: 
 سیصارع المؤمن الحدیث أحیانًا بإرادتھ أثناء التجربة.  )1(

 سیشعر المؤمن الحدیث بدوافع غیر صحیحة وھو ما یجب علیھ مقاومتھا.  )2(

 .سیكون للمؤمن الحدیث ردود أفعال ومواقف خاطئة تحدث قبل أن یتعرف علیھا  )3(

الحدیث حتى ال یتخلى عن إیمانـھ. قـد یشـك فـي أنـھ قـد تـم خالصـھ ألنـھ ال یـزال یجب تشجیع المؤمن     
 .یصارع مع الدوافع الخاطئة

على الراعي أن یتحلى بالصبر مع المؤمنین الجدد. یجب علیھ أن یدرك أنھم لن یكونوا مؤمنین ثابتین في    
تشجیعھم على الصالة من أجـل تطھیـر كل ما یقولونھ أو یفعلونھ. قد ال یدركون المشكلة على الفور. یجب  

 .الفساد الموروث، لكنھم بحاجة إلى وقت لفھمھ

 الخطیة المتعمدة (اإلرادیة)
 ؟(اإلرادیة) ؟ ما ھي الخطیة المتعمدة

إنھا عنـدما یختـار اإلنسـان أن     114 الخطیة المتعمدة ھي انتھاك مقصود إلرادة هللا المعروفة.     
 .یفعل ما یعلم أنھ شر وأال یفعل ما یعلم أنھ حق

ال یوجـد   115 قادت طبیعة الخطیة كل شخص ما عدا الرب یسوع إلى ارتكـاب أفعـال خطیـة.     
  116 شخص كان مستقیًما طوال حیاتھ.

 
 

 . 18-17:4 أفسس 107
 . 3-2:2 أفسس 108
 . 5:6 تكوین 109
 .  44:6 یوحنا   110
 . 1:2 أفسس  111
 . 16:1 رومیة 112
 . 14- 11:6 ةرومی 113
 . 17:4 یھوذا  ،4:3 األولي یوحنا   114
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دون التغییـر الـذي تقـوم بـھ وصف ألولئك الـذین یتبعـون طبیعـتھم الخاصـة   19-10:  3في رومیة  نجد     
 الھالك).(النعمة. إنھا حیاة تتمیز بالتمرد والكراھیة والدمار 

ھناك بعض األشخاص الذین ال یبدو أنھم أشرار حتى قبل تجدیدھم. ال یبدو أنھم یقومون بخطایـا مـدمرة    
الخاصـة بـدالً مـن وضارة ضد اآلخرین. لكن ھؤالء الناس مذنبون أیًضا ألنھم یختارون العیش بطـریقتھم 

  117 ھؤالء كخراف ضلت طریقھا.  طاعة هللا. یقول الكتاب المقدس إن

إن مطالبة شخص ما بحقھ في االختیار بطریقتھ وحرمان خالقھ من حقھ في توجیھ ھي جـوھر الخطیـة.    
أنفسـھم،  اإنھ تمرد ضد سلطان هللا. كانـت خطیـة آدم وحـواء (أول البشـر) عنـدما تـم تجـربتھم بـأن یؤلھـو

 محاولین أن یكونوا مستقلین عن هللا.

أعمال خطایاھم في یـوم الدینونـة النھـائي وإدانـتھم ببحیـرة ى لسیتم معاقبة الخطاة بسبب (تصرفاتھم) ع   
   118 النار. 

یبدأ الخاطئ الذي یتوب ویؤمن باإلنجیل في أن یحیا في حیاة االنتصار(الغلبة) على الخطیة اإلرادیة. یمكنھ 
االنتصـار علـى  أن یقدم توبة وتُغفر خطایاه إذا وقع في التجربة أو أخطأ. ولكن الحیاة الطبیعیة للمؤمن ھي

   119 الخطیة. 

 االنتھاكات (التجاوزات) غیر المقصودة
نرى أن الشخص بحاجة  3-2: 4في سفر الالویین  .أحیانًا ما ینتھك الشخص كلمة هللا بالصدفة أو بالجھل   

إلى الذبیحة عندما یدرك أنھ قد ارتكب بالفعل شر ما. ألن موت المسیح یحل محل كل ذبـائح العھـد القـدیم، 
 .نحن نعلم أن الرب قد فدي المؤمنین من االنتھاكات (التجاوزات) الغیر مقصودة

قھا لمعیار هللا المطلق، لكنھا لیست ما یطلق علیھ الكتاب تسمى ھذه خطایا السھو وذلك بمفھوم عدم تحقی   
 المقدس عادة خطیة.

الشخص الـذي یطلـق (یسـمي) ھـذه الخطایـا خطیـة سـیجد صـعوبة فـي التمییـز بـین األخطـاء البشـریة    
 واالنتھاكات (التجاوزات) المتعمدة اإلرادیة لناموس هللا، وفي الشعور الصحیح بالمسؤولیة اإلنسانیة.

 .لقد أدان هللا االنتھاكات (التجاوزات) المتعمدة ولیست األخطاء البشریة   

ھذه الخطایا ال مفر منھا طالما أن فھمنا محدود. ھذه الخطایا ال تقطع عالقتنا با� ألنھا ال تتعـارض مـع    
 نعرفـھ. نحن لسنا مسـئولین عمـا ال  120 حبنا �. قال هللا أن الحب الكامل لھ یفي بما یحتاجھ منا. 

 
 

 . 23:3 رومیة   115
 . 10:1 األولي یوحنا   116
 . 6:53 إشعیاء   117
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 .6-33: ؛6-1:2 یوحنا  1 119
 . 40-37:22 متي  120
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  121   بینما نسلك في النور (وفقًا للحق الذي نعرفھ) یتم تطھیرنا من كل خطیة  122 وال ،
 .داعي للخوف من أن تفسد االنتھاكات المجھولة عالقتنا مع هللا ألننا نثق في كفارة المسیح

نا قـد ارتكبنـا خطـأ مـا نتعلم شیئًا من سفر الالویین عن االنتھاكات الغیر مقصودة ھو أنھ عندما ندرك أن   
 .فعلینا أن نتوب عنھ ونطلب غفران هللا ونصحح حیاتنا لتكون على ما یریده هللا

بینمـا نـدرس كلمـة هللا ونتبـع الـروح القـدس  یجب أن نغیر سلوكیات انتھاكنا إلرادة هللا عـن غیـر قصـد   
 والشركة مع المؤمنین اآلخرین والنمو لمرحلة النضوج.  

 مًرا حسناً ضرورة معرفة وفعل مشیئة هللا؟؟ لماذا یُعتبرأ

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

 ال نرید أن نفعل أي شيء ال یرضي هللا.  )1(

 ھناك عواقب سیئة (نتائج وخیمة) على ارتكاب خطایا حتى لو كانت غیر مقصودة (ال إرادیة). )2(

 نكون نماذج جیدة كمؤمنین.نحتاج أن  )3(

 .إذا حاولنا تجنب مشیئة هللا، فنحن مذنبون بالخطیة )4(

مع نمو فھمنا إلرادة هللا ندرك من آٍن آلخر أخطاء في حیاتنا. إذا أدركنا أن شیئًا ما ھو شر نقوم بھ، لكننا    
ا الخطـأ خطیـة اخترنا على فعل ذلك بأي حال، فلم یعد مجرد خطـأ بجھـل. إذا رفضـنا التغییـر یصـبح ھـذ

 .متعمدة

 الضعف (العجز)
الضعف ھو القیود، أو العیوب الجسدیة، أو العقلیة. كل شخص لدیھ ضعف بشري. بسبب سقوط آدم فـي    

الخطیة وانحدار البشریة من خالل الخطیة المستمرة. نحن أضعف ذھنیًا وعقلیًا وجسدیًا وعاطفیًا عما خلقنا 
 .هللا فیھ

ألنھ حتى الرب یسـوع كاإلنسـان الكامـل  نعلم أن الضعف (الوقوع تحت التجربة) لیس نوًعا من الخطیة   
أخذ الـرب یسـوع صـورة البشـر فـي التجسـد وكـان یُجـرب بكـل     123كان مجرباً مثلنا بال خطیة

 .الطرق التي نجرب بھا

یسوع جاع وتعب وتألم. على الـرغم مـن أن الـرب یسـوع أخـذ صـورة الرب  یخبرنا الكتاب المقدس أن     
 ً  بالطبیعة اإللھیة وبالروح القدس.لم یسر األب ألنھ كان منقادًا أبدًا  إنسان محدود، فھو لم یفعل شیئا

ابتھج الرسول بولس بأن ضعفھ كان فرصة إلظھار قوة هللا.  لكننا نعلم أنھ لم یكن یتحدث عـن الخطیـة،    
 124ألنھ لم یكن یفرح باستمرار الخطیة في حیاتھ.

 
 

 . 17:4 یعقوب  121
 . 7:1 یوحنا   122
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فھمنا تجعـل األخطـاء البشـریة حتمیـة. الضـعف ال سیكون لدینا ضعف طالما نحن في الجسد. محدودیة     
یمنع حدوث الخطیة المتعمدة.    إذا اخترنا أن نخطئ فنحن مذنبون وال یمكننا أن نلوم طبیعتنا البشریة. هللا 

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

 غیر المقصودة؟؟ لماذا من المھم التفریق بین الخطیة المتعمدة والتجاوزات 

 خطأ یجب تجنبھ
 تعریف غیر واضح للخطیة المتعمدة 

یجمع بعض الناس كل من الخطیة المتعمدة والفساد الموروث والتجاوزات غیر المقصودة والضعف معًا،    
 .ویسمونھا جمیعًا خطیة دون تفرقھ أو تمیز

وأن یرغب في تركھا. ھذا یعني أنھ یتوب عن یتوب الخاطئ عندما یكون آسفًا بما فیھ الكفایة عن خطایاه     
 .الخطیة المتعمدة ألن ھذا ھو ما سوف یتغیر بقوة هللا

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

الوصف الكتابي للخالص ال معنى لھ إال بھذه الفروق بین جوانب الحالة اإلنسانیة. لفھم الخـالص یجـب    
 .علینا تحدید الخطیة بشكل صحیح

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

  قانون اإلیمان
لقد نشأت الخطیة بسبب القرار واالختیار الحر لَمن عصى هللا من البشر المخلـوقین أوًال. لقـد ورث كـل    

تنتھـك نـاموس الناس باستثناء الرب یسوع فساد آدم وھم أیًضا مذنبون بأفعال الخطیة. األخطاء البشریة قد 
هللا ولكنھا ال تھدم عالقتنا با�. سیتم إدانة كـل خـاطي أثـیم لألبـد إذا لـم ینـل غفـران هللا قبـل یـوم الدینونـة 

 .النھائیة

یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قبل جلسة الصـف التالیـة، یجـب علیـھ قـراءة    
 .وع ھذا الدرسالمقطع وكتابة فقرة حول ما تقولھ حول موض

  

 
 

 . 10-9:12 كورنثوس 2 124
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 مقاطع للمھام التحریریة
؛ رومیة 17-9: 2بطرس  2؛ 4-1: 4؛ یعقوب 16-10: 1؛ تیطس 8-1: 5؛ أفسس 21-16: 5(غالطیة     
 ).20-10: 3؛ رومیة 21-32: 1

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

 .كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

 مصادر نوصي بھا
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 

 

 الخطیة
 أسئلة للدراسة 

 ما ھي األسباب األربعة لضرورة فھمنا لماھیة الخطیة؟ .1

 

 كیف نعرف أن الخطیة لیست خطأ هللا؟ .2

 

المـوروث، والخطیئـة المتعمـدة، واالنتھاكـات غیـر قدم تعریفًا من جملة واحدة لكل ممـا یلـي: الفسـاد   .3
 .المقصودة، والضعف

 

 كیف نعرف أن الضعف لیس خطیة؟ .4
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 الدرس السادس 
 األرواح 

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

 . بعض التفاصیل حول طبیعة المالئكة.1

 المؤمن.. دور المالئكة في حیاة 2

 . سقوط الشیطان واألرواح الشریرة األخرى.3

 . الصراع الروحي الموجود في عالم الروح (المجال الروحي).4

    . االنتصار النھائي � والمؤمنین على قوى الشر.5

 . قانون اإلیمان لدرس األرواح.6

لمفھوم الخطـأ فیمـا یتعلـق بعـالم أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أال یكون لدى الطالب أي اھتمام بـا   
 األرواح.

 

 األرواح
 محاضرة مطبوعةالمادة 

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

 شریرة؟معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن األرواح ال 11-1: 4نقرأ إنجیل متي 

اطلـب مـن    تـرىاطرح السـؤال ونـاقش الجـواب عنـدما   ترى؟عندما    .ااآلن دراسة المواد معً    
اآلیة. عنـدما یتحـدث النـاس عـن المالئكـة، فـإن السـؤال الكتاب المقدس وقراءة  ع  الطالب البحث عن مرج

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

 المالئكة؟؟ ما شكل 

إن صورة الكـروبیم التـي أوصـي  125ھل للمالئكة أجنحة؟ كان للسیرافیم الذین رآھم إشعیاء ستة أجنحة.   
حزقیـال ذو أربعـة   رآهوكـان الكـروبیم الـذي    126هللا موسى أن یضعھا على تـابوت العھـد كانـت بأجنحـة.

  127أجنحة.

 
 

 .2:6 إشعیاء  125
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ال نعرف أن المالئكة عموًما لھا أجنحة. ال یحتاجون إلى أجنحة للسفر، ألنھم أرواح ویسافرون بسرعات    
أكبر بكثیر من الطیران باألجنحة. كذلك األرواح، فإنھا أیًضا لن یكون لھا وزن مثل االجسام المادیة، األمر 

نیة التي نراھا، ال یصـف الكتـاب المقـدس الذي یجعل األجنحة غیر ضروریة. خالفًا للكثیر من األعمال الف
المالئكة مطلقًا بأنھا تشبھ النساء أو األطفال. لقد ظھروا في صـورة ذكـور، لكـن لـیس لـدیھم نـوع الجـنس 

خلـق  128بالمعنى اإلنساني الذي نعرفھ.  لیس لدى المالئكة أي شيء كالعالقة الزوجیة وصلة القرابة بیـنھم
 هللا كل واحد منھم على حدة. 

المالئكة غیر مرئیة عادةً للناس، ولكنھا یمكـن أن تظھـر عنـدما یكـون ھنـاك غـرض لـذلك. فـي بعـض    
. بینمـا فـي أوقـات أخـرى، ظھـرت 129األحیان عندما ظھر مالك، ظن الناس في البدایـة أنـھ رجـل عـادي

الة عندما یأتى مـالك لدیـھ رسـ  130 المالئكة بھدوء لدرجة أن الناس سقطوا على األرض خائفین.
    131 إلى شخص، یبدأ الكالم معھ بعبارة "ال تخف."

، لكن ال ینبغي لنا أن نفكر فیھا بسبب ذلك على أنھا أقل واقعیة (لیسـت حقیقیـة). 132المالئكة ھي أرواح   
   133 أن األرواح أقوى بشكل طبیعي من أي شيء مادي. یدلل الكتاب المقدس على

لدیھم شـيء مـن طبیعـة هللا، لكـن لـیس بالطریقـة نفسـھا التـي خلـق هللا بھـا و  134دُعَي المالئكة أبناء هللا   
اإلنسان. المالئكة تفوق بكثیر اإلنسان في السلطة والذكاء في الوقت الحاضر، لكن اإلنسـان سـیكون أعلـى 

    135 من المالئكة في یوم من األیام.

رض واحتفلــوا عنــدما رأوا خلــق هللا لــم یــتم ذكــر خلــق المالئكــة فــي ســفر التكــوین. تــم خلقھــا قبــل األ   
 136لألرض.

حقیقة أنھم ُخلقوا قبل تأسیس األرض تعني أن جمیع المالئكة قد عاشوا آلالف السنین   137المالئكة خالدة.   
 والحظوا تاریخ البشریة كلھ.

إنھم یتعبدون �، مما یعني أنھم یستطیعون فھم  138المالئكة لھا شخصیة. فیمكنھم التحدث وإجراء حوار.   
مما یدل علـى  الخاطئ،  140 یتوبیفرحون عندما   139شيء عن طبیعتھ ویمكنھم التجاوب برعدة.

 أن لدیھم مشاعر.

 
 

 .20:25 خروج  126
 .15:10 ؛6:1  حزقیال  127
 .30:22 متي  128
 .2-1:19 تكوین 129
 .4-2:28 ىمت 130
 .10:2 ؛30:1 ؛13:1 لوقا   131
 ؛ وشواھد أخرى كثیرة.12:19 الرسل أعمال ؛:1245؛ 16: 8 ىمت في  باألرواح  ا أیضً  الشیاطین تسمى ،14:1  عبرانین132
 .3:31 إشعیاء 133
 .6:1 أیوب 134
 .3:6 كورنثوس 1 135
 .7-4:38 أیوب 136
 .30: 20لوقا  137
 .20-18:1 لوقا  138
 .6:1  عبرانین 139
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، كمـا أنھـم  141 الفكریـة  لـدیھم القـدرةفھم خطة الخالص، ممـا یـدل علـى أن  لإنھم مھتمون بشدة  
 142الرب یسوع. حتفلوا بإعالن والدةا

ا المالئكة لیست كلھا متشابھة، ألن ھناك من یطلق علیھم كروبیم ومن یطلق علیھم سیرافیم. ھنـاك أ    یضـً
مستویات (رتب) من المالئكة، ألن الكتاب المقدس یتحـدث عـن المالئكـة وعلـى األقـل تحـدث عـن واحـد 

یشـار إلیـھ   مالسـلطة فیمـا بیـنھلـدرجات  ھنـاك نظـام    "كرئیس مالئكة ویذكر الكتاب "الشـیطان ومالئكتـھ
 143كرؤساء وكسالطین وكوالة العالم.

 ھودیة والمسیحیة، متجاوًزا ما نعرفھ عنھم من الكتاب المقدس.؟ كُتب الكثیر عن المالئكة في التقالید الی

لم یكشف الكتاب المقدس الكثیر عن االختالفات بین المالئكة. یُستخدم مصـطلح رئـیس المالئكـة مـرتین    
 ءفقط في الكتاب المقدس. یدعى میخائیل رئیس المالئكة، وسیكون ھناك صوت رئیس المالئكة عنـد مجـي

رئـیس المالئكـة". نحـن ال نعـرف كـم عـدد حرفیًا "" archangelیعني مصطلح " 144ي.الرب یسوع الثان
 رؤساء المالئكة.

كلمة سیرافیم. وكان لدیھم ستة أجنحة. ربما بدوا وكأنھم كالبشـر   6یذكر الكتاب المقدس فقط في إشعیاء     
 باستثناء أجنحتھم، ألنھم كانت لدیھم أیادي وأرجل ووجوه.

وضـع هللا الكــروبیم ولھیــب سـیف متقلــب لحراســة طریــق شـجرة الحیــاة فــي جنـة عــدن بعــد طــرد آدم    
من الواضح أن ھذا جعل من جنة عدن منطقة ال یمكن االقتراب منھا. وصف حزقیال الكروبیم   145وحواء.

مختلفـة وعـدة الذي رآه بأنھ مختلف تماًما عن أي كائن آخر نعرفھ. كان لدیھ أربعة أجنحـة وأربعـة وجـوه 
 146أیادي ووجھ مثل النار ولمعان وسرعة البرق.

ُوضعت صور للكروبیم على طرفي تابوت العھد وكرسي الرحمـة بینھمـا. یـذكر الكتـاب المقـدس علـى    
میزه ذلك علـى أنـھ إلـھ إسـرائیل الـذي كـان یُعبـد فـي الھیكـل،  147األقل ثماني مرات أن هللا بین الكروبیم.

 یمكن االقتراب الیھ إال بالطرق التي صرح بھا. وأظھر أیًضا أنھ ال

نرى قوة هللا وجاللتھ في نوع الخدام (العبید) لدیھ. إن الكروبیم مخلوقات تجعل الشخص الـذي یراھـا قـد    
 یظن أنھ یرى هللا ویمیل إلى عبادتھ (السجود لھ)، لكن الكروب ھو فقط مجرد خادم (عبد) �.

ظھر أیًضا جاللتھ. رأى الرسول یوحنا حشدًا مـن المالئكـة هللا تُ في حضرة  ئكة  حقیقة أن الكثیر من المال   
 148".َعدَدُھُْم َربََواِت َربََواٍت َوأُلُوَف أُلُوفٍ  عنھا “َكانَ ا عبرً محول عرش هللا 

 
 

 .10:15 لوقا  140
 .12:1 بطرس 1 141
 .14-13:2 لوقا  142
 .12:6 أفسس ؛16:1 كولوسي 143
 .414: تیموثاوس 1 ؛9:1 یھوذا 144
 .24:3 تكوین 145
 .15:10 ؛14-5:1  حزقیال146
 .15:19 ملوك 1 ؛:3716 ءإشعیا  ؛1:99 مزمور147
 .11:5 رؤیا  148
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ــال    ــي دانی ــل رســالة للنب ــد حم ــأخر بســبب الصــراع عن ــرأ أن واحــدًا ت ــا نق ــوة المــالك محــدودة، ألنن  ق

  149یمكن أن یمنحھم هللا القوة التي یحتاجون إلیھا في أي مھمة یقومون بھا، مثلما حدث ومع ذلك ،
  150جندي. 185.000عندما قتل مالك واحد 

ــا الكتــاب المقــدس أن هللا قــد أرســلھم لخدمــة أولئــك     ــدیھم مســؤولیات. یخبرن المالئكــة علــى مــا یبــدو ل
یمكننا أن نفترض أن العدید   152یخدمون هللا.تحیط المالئكة وتحمي الناس الذین       151 المخلصین.

یُدعى رئیس  153معنا طوال الوقت. قال الرب یسوع إن االطفال لھم مالئكة سمائیة. نمن المالئكة موجودو
ال یقول الكتاب المقدس أبداً أننا نصلي إلى   154المالئكة میخائیل "بالرئیس" الذي یدافع عن شعب إسرائیل.

بدًا أننا سنحاول التواصل معھم. إنھم لیسوا وسطاء بیننا وبین هللا. ھناك تحذیر حـول المالئكة. إنھ ال یقول أ
 155األشخاص الذین یعبدون المالئكة.

ا. إذا حاولنـا االنخـراط مـع المالئكـة بطریقـة ال     إذا ویشاركون في أشیاٍء في عالم الروح ال یفھمونھا حقـً
 یریدھا هللا، فإن األرواح الشریرة ستتجاوب معنا بدالً من مالئكة هللا.

 الشیطان والمالئكة الساقطة
 ؟ ما ھو أصل األرواح الشریرة؟

في التمرد ضد (على) هللا. حدث ھذا قبـل خلـق اإلنسـان، والكتـاب   األرواح الشریرة ھي مالئكة سقطت   
 المقدس ال یكشف الكثیر عنھ.

نحن نعلم أن جمیع المالئكـة قـد ُخلقـت فـي األصـل جیـدة ومقدسـة ویسـمیھا الكتـاب المقـدس "المالئكـة    
 156القدیسین".

عن المالئكـة التـي تركـت مركزھـا یتحدث یھوذا    157كان الشیطان ھو قائد التمرد، وتبعھ ثُلث المالئكة.   
 إدانتھا بالفعل بدینونة هللا. 159لقد تم 158األول.

-12:  28، حزقیـال  17-12:  14ھناك مقطعان في أسفاراألنبیاء یشیران إلى سـقوط الشـیطان (إشـعیاء     
). یتحدث كل مقطع منھما عن شخص ملك أرضي یبدو أنھ یعلن عن أشیاء تتحدث بمزید مما یتكلم بھا 19

 ملك أرضي. قد یقارن إشعیاء وحزقیال سقوط الملك بسقوط الشیطان.

 
 

 .13-12:10 دانیال  149
 .35:19 ملوك 2 150
 .14:1  عبرانین 151
 .7:34 مزمور 152
 .10:18 ىمت  153
 .1:12 دانیال 154
 .18:1 كولوسي 155
 .31:25 ىمت 156
 .4:12 رؤیا  157
 .6 یھوذا 158
 .4:2 بطرس 2 ؛11:16 یوحنا  159
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تكبًرا وأراد أن یستقل عن هللا. حـذر الرسـول بـولس مـن أن اإلنسـان یمكـن أن یصـبح أصبح الشیطان م   
التي جرب بھا الشیطان آدم  تجربةكانت تلك ھي نفس ال 160 في نفس دینونة ابلیس ویسقط متكبًرا

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

 األشیاء التي نعرفھا عن الشیطان؟؟ ما ھي بعض 

ى الشیطان "حاكم (والي)   161ما زال الشیطان یقود التمرد على هللا. یُطلق علیھ "رئیس سلطان الھواء". یُسمَّ
ٍد ضد هللا. إنھ یعلن بادعاء ملكیتھ لممالك العالم، ویعطیھا  162ھذا العالم" ألن شعوب ھذا العالم غالبًا في تمرُّ

یعتبر الخطاة    164 إنھ یعمي أذھان غیر المؤمنین لمنعھم من قبول اإلنجیل.  163ه.مؤقتًا لَمن یختار
ا. ــً یخطــف إبلــیس كلمــة هللا مــن أذھــان البشــر حتــى ال یكــون لھــا تــأثیر  165أســرى فــي ســجن إبلــیس حق

   166 .معلیھ

كما دخل الشـیطان   ،167لقد وضع إبلیس في قلب حنانیا وسفیرة خطة الكذب على الكنیسة والروح القدس   
إنــھ یختــرع العقائــد (التعــالیم  168یھـوذا برغبــة خیانــة الــرب یسـوع.

الكاذبة) الدینیة الخاطئة، والتـي تسـمیھا كلمـة هللا "تعـالیم شـیاطین" 
   169 ویشجع الناس على تعلیمھا.

لشیطان هللا، وبالتالي یكره اإلنسان، الذي ھـو مخلـوق علـى یكره ا   
صورة هللا وھو كائن من أعظم المحببین الـي هللا. یسـعى ابلـیس إلـى 
جلب أكبر عدد ممكن من الناس تحت نفس الدینونـة التـي تلقاھـا مـن 

 خالل التأثیر علیھم للتمرد ضد هللا.

لناس خداًعا في أولئك الذین یخدمون الشیطان عن وعي، ھم أكثر ا   
العالم، ألنھم في تمرد ال یمكن أن ینجح، وھم یخدمون سیدًا یكـرھھم 
ویھتم فقط بتدمیرھم. یقدم وعوداً لھم وھو یعلم بأنھ ال یستطیع الوفاء 

 بھا.

یتبع آخرون الشیطان دون وعي عندما یختارون العیش في الخطیة. ھـذا ھـو السـبب فـي أنـھ یخصـص    
الكثیر من الوقت والجھد لإلغراء والخداع. إنھ یرید أن یجعـل النـاس یرفضـون اإلیمـان بـا�، ویصـنعون 

ھ ما یقدمھ سوى إفسـاد أصنام ألشیاء مخلوقة بدالً من عبادة هللا. إن إغراءات ابلیس ھي خداع ألن لیس لدی
ا وال یمكـن للشـیطان أن  ما خلقھ هللا. لم یجلب الشیطان أي أفراح أو متع. لقد جعل هللا الفرح والمتعة جمیعـً

 یقدمھما إال بأشكال مسیئة خارجة عن إرادة هللا.
 

 
 .6:3 تیموثاوس 1 160
 .31:12 یوحنا  161
 .2:2 أفسس 162
 .6-4:4 لوقا  163
 .4:4 كورنثوس 2 164
 .26:2 تیموثاوس 2 165
 .15:4 مرقس 166
 .3:5  الرسل أعمال 167
 . 3:22 لوقا  168
 . 1:4 تیموثاوس 1 169

  امالكً یجعل الشیطان نفسھ "
الخاطئ.   ني ولسانلقلب وعی

ویجعل  ،ةییمأل قلبھ بحب الخط
حتى ال یرى  اء عیناه عمی

لذنب والھالك الذي ینتظره. ا
 " .الصالة یعیق لسانھ عنو

  الالھوت – كالرك(آدم 
المالئكة الطیبون  ،المسیحي
 ن)والسیئو
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طلـق یبدو أن بعض األرواح الشریرة تركز على مناطق جغرافیة أو مجموعات معینة من الناس. مثلما أُ    
على المالك میخائیل اسم الرئیس الذي یدافع عن شعب إسرائیل، كانت ھناك أرواح شریرة سمیت بـأمراء 

 أصبحت بعض األرواح آلھة األمم. 170بالد فارس ومادي.

تعمل األرواح الشریرة من خالل األدیان الكاذبة.      171 یرغب الشیطان العبادة والسجود لنفسھ.   
تسـتجیب    172 یخبرنا الكتاب المقدس أنھ عنـدما یعبـد النـاس األصـنام فـإنھم یعبـدون الشـیاطین.

الشیاطین لعبادة الناس الذین ال یعرفون ما یعبدون. مثلما یصبح عابد هللا أكثر شبًھا با� ویسر في القداسة، 
لشریرة أكثر شًرا ویُسر بالشـر. ربمـا كـان أسـوأ أشـكال العبـادة والتـي حـدثت علـى یصبح عابد األرواح ا

 173اإلطالق عندما ضحى الناس وقدموا أطفالھم للشیاطین.

یحاول إبلیس والشیاطین األخرى السیطرة الكاملة على عقول الناس وسلوكھم. وھذا ما یسمى "مسـكون    
وباختیـار المـتالك ابلـیس وتسـلطھ علـیھم. ربمـا سـمح بالشیطان". أخضع بعض الناس أنفسھم عن وعـي 

آخرون بذلك دون إدراك ما كانوا یفعلونھ. لقد مر بعض األشخاص خطوة بخطوة إلى ھذه الحالة، معتقدین 
أنھم كانوا یكتسبون قوة الستخدامھا ألغراضھم الخاصة. یصبح الشخص الذي یمتلكھ ابلیس عبداً لـألرواح 

یسـوع  الرب   174 دمیر ذاتھ ویعاني عذابًا مروًعا في الذھن والعواطف.الشریرة ویدفعھ إبلیس لت
 ھذا الشخص من ھذه العبودیة.  ھو وحده القادر على تحریر

 نصرة هللا

. نشـاط األرواح الشـریرة إخفاء (تنكـر)ما یتم    اإلنجیل على نطاق واسع، عادةً فیھا  شر  في البلدان التي نُ    
أي شـيء خـارق  على تھكمونفي ھذه البلدان "المتحضرة" ھم األكثر علمانیة وھم ی  بشرال  أقول ساخًرا إن

للطبیعة وینكرون وجود األرواح. في مثل ھـذه البیئـة، ال تعمـل األرواح الشـریرة بشـكل علنـي، ألنھـم إذا 
 .لحمایةوا تحررإلى هللا لل یلجؤونأرعبوا الناس الذین سمعوا اإلنجیل، فإن الكثیر من ھؤالء الناس سوف 

تعمل األرواح الشریرة عالنیةً (جھاًرا) في البلدان التي ال یُعرف فیھا اإلنجیل على نطاق واسع. ال یعلـم    
الناس في ھذه البالد أنھم یستطیعون اللجوء إلى المسیح من أجل تحریـرھم، وبالتـالي فـإن قـوى الشـیاطین 

خاطر وبفرح، ولكن بخوف. یـأتي اإلنجیـل  تخیفھم وتسود علیھم. ھؤالء یخدمون األرواح، لیس عن طیب
 كرسالة رائعة للتحریر والحریة.

نحن في حرب روحیة بسبب الھجوم المستمر إلبلیس علینا. لقد حذرنا الكتاب المقـدس مـن أن نتـذكر أن    
كما أخبرنا الكتاب المقدس بأن نلبس     175 حربنا ھي في عالم الروح ولیس ضد األعداء الجسدیین.

یمكننـا أن نكـون واثقـین مـن الغلبـة، ألن الشـیطان ال  176 الكامل، حتى نتمكن من حمایـة أنفسـنا.سالح هللا
 177یستطیع مقاومة قوة هللا الموجودة فینا، وعندما نقاوم الشیطان سیھرب منا.

 
 

 . 20، 13:10 دانیال 170
 . 9:4 ىمت 171
 . 21-20:10 كورنثوس 1 ؛17:32 قضاة 172
 . 37:106 مزمور 173
 .5-2:5 مرقس 174
 . 12:6 أفسس 175
 . 13:6 أفسس 176
 . 7:4 یعقوب  177



62 
 

 ؟ ھل الشیطان ضد هللا؟

الشیطان لھ قوة تفوق كثیًرا ما لدى البشر وھـم فـي حالـة الجسـد.    
إذا ما قورنت بقوة هللا. ال ینبغي أن یفكر   ءومع ذلك، فإن قوتھ ال شي

ابلیس في أن یكون ضد هللا أو أن یكون مسـاویًا � فـي القـوة. یعتقـد 
بعض الفالسفة أن قوى الخیر والشر في العالم متساویة تقریبًا، وھذا 
بعید جداً عن الحقیقة. لیس للشیطان وجود في كل مكان وال یعلم كل 
أمــر ویرتكــب أخطــاء. هللا ھــو خــالق األرواح وال یمكــن لــألرواح 
ھزیمــة خالقھــا. عنــدما تنتھــي حیــاة االنســان، ســتتم دینونــة جمیــع 

 األرواح الشریرة وتقییدھا ومعاقبتھا مع األشرار من البشر.

جاء الرب  178منذ فترة طویلة، كما وعد هللا بإرسال المخلص لسحق رأس إبلیس.وعد هللا بھزیمة إبلیس     
   179 ولیمنحنا الغلبة على الخطیة. یسوع لنقض أعمال إبلیس

بحیرة النـار والكبریـت ھـي  180لن یسمح الرب یسوع بموتھ وقیامتھ إلبلیس أن یكون لھ سلطان الموت.   
  181المصیر األبدي والنھائي إلبلیس وكل األرواح الشریرة.

ھذا یعنـي أنـھ ال یتعـین علینـا أن نعـیش فـي  182بالفعل یضع هللا حدودًا على ما یمكن أن یفعلھ الشیطان.   
یـف نتعامـل مـع خوف مما قد یفعلھ الشیطان بنا. ال یمكن أن یحدث شيء ما لم یسمح هللا بھ، وھو یعرف ك

 األحداث المسموح بھا. 

نحن ال ندافع فقط ضد ھجمات إبلیس. أعطى الرب یسوع تالمیذه، ولیس فقط للرسل، السلطان إلخـراج    
بینما نكرز باإلنجیل، یعطي هللا القوة للحق ویحرر من عبودیة إبلـیس كـل     183 األرواح الشریرة.

 من یستجیب لإلنجیل.

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

 خطأ للتجنب: ھذا النوع الخاطئ من االھتمام بعالم األرواح
یصبح بعض الناس مفتونین بعالم األرواح. یبدأون في دراسة المالئكة وقد یحاولون التفاعل (التواصـل)    

ة أو حتى نحاول إقامة عالقـة معھـم. یحـذرنا معھم. ال یخبرنا الكتاب المقدس مطلقاً بأن نصلي إلى المالئك
الكتاب المقـدس مـن أال نتعبـد لھـم أو نسـجد لھـم وال نحـاول أن نعـرف المزیـد عـنھم أكثـر ممـا نسـتوعبھ 

 184بفھمنا.

 
 

 . 15:3 تكوین 178
 . 8:3 یوحنا  1 179
 .18:1 رؤیا  ؛14:2 عبرانین 180
 . 41:25 ىمت 181
 . 2:6؛ 1:12یعقوب 182
 . 17: 10لوقا  183
 . 18: 2كولوسي  184

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

 للشیطان (بالرغم من جبروتھ)
الذي یستمر في   نسان بقھر اإل

یستطیع إبلیس  فلن مقاومتھ. 
 " .إجبار اإلرادة البشریة

المسیحي،   الالھوت –كالرك (آدم 
 ) الصالحون والسیئون  المالئكة
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إنھا أكثر خطورة إذا أصبح الشخص مھتًما جدًا باألرواح الشریرة. یصبح بعض الناس مفتـونین بقـوتھم    
 ھا. ھناك ألعاب تتفاعل مع األرواح.واألشیاء التي یقومون ب

(نتـورط) أبـدًا مـع  ھناك طرق یستخدمھا الناس للحصول على معلومـات مـن االرواح. نحـن ال نتعامـل   
 .األرواح الشریرة إال لمقاومتھا بقوة هللا

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

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

 قانون اإلیمان
خلق هللا كل األرواح. المالئكة القدیسون تعبد وتسجد � وتحمي وتحفظ المؤمنین. المالئكـة ھـي كائنـات    

خالدة وأشخاص یمكنھا التكلم والعبادة والتفكیـر. لقـد اتخـذوا خیـارات أخالقیـة. سـقط الشـیطان والمالئكـة 
 .ان وقد أدانھ بدینونة أبدیةاألخرون في الخطیة وھم أعداء هللا واإلنسان. حددَّ هللا قوة الشیط

یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قبل جلسة الصـف التالیـة، یجـب علیـھ قـراءة    
 .المقطع وكتابة فقرة حول ما تقولھ حول موضوع ھذا الدرس

  مقاطع للمھام التحریریة

: 8؛ لوقـا 15-13: 11رنثـوس كو 2، 45-43: 12؛ متى 11-7: 12؛ أعمال الرسل  9-8:  5بطرس    1(   
27-35.( 

یجب تذكیر الطالب أنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه الدورة یجب على كـل طالـب تـدریس درس أو    
جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقدیم تقریر إلى قائد الفصل فـي 

 .كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

 قراءةاقتراحات لل
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 األرواح 
 أسئلة للدراسة 

 متى ُخلقت المالئكة؟ .1

 

 كم من الوقت تعیش المالئكة؟  .2

 

 كیف نعرف أن المالئكة لیس لھا عادةً أجسام بدنیة؟ .3

 

 ما ھي األسباب التي نعلم منھا أن المالئكة شخصیات؟ .4

 

 ما ھي الكلمات المختلفة في الكتاب المقدس التي تشیر إلى المالئكة؟ .5

 

 ما ھو الشيء الذي تفعلھ المالئكة للمؤمنین؟ .6

 

 شریرة؟ما ھو أصل األرواح ال .7

 

 ماذا یعبد حقًا عابد األوثان؟ .8

 

 ما ھو المصیر النھائي للشیطان واألرواح الشریرة األخرى؟ .9
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 الدرس السابع 
 المسیح

 

 أھداف الدرس

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

 .اماذا یعني أن یسوع ھو المسی. 1

 ".في عبارة "الرب یسوع المسیح. قانون اإلیمان 2

 .وأھمیتھ یسوعالرب إنسانیة على دلیل . ال3

 .وأھمیتھ عیسو ألوھیة الرب على دلیل. ال4

 .ایاكفایة موت المسیح لمغفرة الخط. 5

 .لإلیمان المسیحيالقیامة بالنسبة أھمیة . 6

 .عن المسیح. قانون اإلیمان 7

من بعض الدیانات األخرى عـن  یعلنھ أشخاص  لھذا الدرس ھو أن یتعلم الطالب ماأحد األھداف العملیة     
 .المسیح

  مسیحال
 محاضرة مطبوعةمادة ال

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

 یسوع؟ الرب . ماذا یخبرنا ھذا المقطع عنامعً  14-11: 5نقرأ رؤیا یوحنا الالھوتي    

 ااسـأل طالبًـ    ا. عندما ترى؟ اطرح السؤال وناقش اإلجابة. عنـدما تـرىالمواد معً   ادرسوااآلن     
 .للبحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة

یضـع كذبة ویخـدعون الكثیـرین.  نبیاءأوُمسحاء كذبة ة، سیأتي  یتنبأ الكتاب المقدس أنھ في األیام األخیر   
ن مـن قابـل اثنـیْ . قـد تُ خالصـھم أو الوھمیین الذین ال یستطیعونالكذبة    حاءإیمانھم في المس  بشركثیر من ال
  .المورمون وشھود یھوهكذبة تتعرف علیھما عن طریق جماعة ال حاءھؤالء المس

 المورمونفي عقیدة یسوع   

 رالوسـیفلروح فـي الـ  (أخ)  الـذي ھـو شـقیق  واحد من المورمون، سیُحضر لك یسوع آخرقرع بابك    إذا   
 "أبینـا السـماوي"جلـبھم (أحضـرھم) . یسوع ھذا ھو واحد من بالیین األطفال الروحیین الـذین  (الشیطان)
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عـدة زوجـات،  یسوع وھو في االرض لمورمون، كان لديبحسب تعلیم ا .و"أمنا السماویة" إلى ھذا الكون
 .وفاتھ وقیامتھ، ذھب إلى أمریكا لیعظ الھنود وبعد إحداھن مریم المجدلیة

 شھود یھوه في عقیدة سوعی 

علـى  ماتو صار إنسانًارئیس المالئكة، أول كائن مخلوق،  یخائیلسیخبرك شھود یھوه بأن یسوع ھو م   
تحلـل  رئـیس المالئكـة مـرة أخـرى، بینمـایخائیل صبح مثم أ ،كمخلوق روح لقد نشأ من الصلیب. بدًال   وتدٍ 

 .غازاتإلى جسده  (تحول)

 یسوع الحقیقيالرب 

فـي  الـذي یسـوع الـرب عـن لدیھم یسوع مختلـف أصحاب الثقافات السابقةمتأكد من أنك تدرك أن    نينإ   
ع كثیــر مــن ال یســتطی شــرح الوصــف الكتــابي الحقیقــي للـرب یســوع؟الكتـاب المقــدس، لكــن ھــل یمكنـك 

 االمریكیین وصف ذلك.

 لكـن فقـط �، من األمریكیین یدعون الرب یسوع أنـھ ابـن  ٪80أظھر استبیان حدیث إنھ بالرغم من أن     
مـن . ھذا یدل على أن مالیین َمن یؤمنون أنھ بال خطیة٪ فقط 40وكذلك  أنھ ھو هللامنھم َمن یؤمنون ٪  40

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

 علمھ األدیان األخرى عن یسوع، راجع القسم في نھایـة الـدرس المعنـونلمزید من المعلومات حول ما تُ    
 ."ماذا تقول األدیان األخرىب"

 ایسوع المسی  
 ؟اعن المسیالكتابیة بعض التنبؤات  ما ھي؟   

. أمور كثیـرة عـن المسـیا تـم التنبـؤ بھـاسرائیل.  إل  رالمنتظ  اتقدم األناجیل األربعة یسوع باعتباره المسی   
ا. سـیخلّ  الملـك داود  من نسلسیكون    والعبودیـةلمذلـة ص شـعبھ مـن اوبالتـالي سـیكون مـؤھالً لیكـون ملكـً

 ".تعني كلمة المسیح "الممسوحینجز اإلرسالیة. وسیمسحھ هللا بمسحھ خاصة لیتمم و

تـب العھـد الجدیـد. المسیا في العھد القدیم بوضوح حتـى كُ عن لم یتم شرح بعض التفاصیل األكثر أھمیة    
 بل كانت  لم تكن مملكتھ قائمة على األرض،  185 ایاھم.شعبھ من خطأن یخلص كانت أولویتھ ھي 

 187.نھایة المطافا في تغطي األرض كلھس ھارغم أن،  186  روحیة وسماویة مملكة

والمنشقة منھـا كلمـة  Christos ھو كریستوس ةالیونانی وازي لھا فيالمالمعنى  كلمة عبریة.مسیا  كلمة     
Christ ایسوع ھو المسی" تجعل عبارة "یسوع المسیح ماستخدا. أي المسیح. 

  

 
 

 .75-74:1 لوقا  ؛21:1 متى 185
 .36:18 یوحنا  186
 .6:20 رؤیا  ،16-11:19 رؤیا  ؛21-10:2  فیلبي 187
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 یسوع ھو الرب السید
ن یسوع ھو القوة العلیا. عندما قالوا "یسوع ھو الرب"، أقول تاستخدمت الكنیسة األولى مصطلح الرب ل   

وإلھ الكون. أصبح ھذا بیانًا أساسیًا عن اإلیمان الذي یمیـز المسـیحیین، الخالق  نھ رب الكل،  أكانوا یقولون  
 .ا اإللھ الواحد على الجمیعیسوع الذي سار على األرض كان أیضً  إلنسانألنھم فقط آمنوا بأن ا

أیًضا هللا. كـل الكلمـات  وھو ان یسوع ھو المسیأ علندلي ببیان عظیم، ألنھ یی"الرب یسوع المسیح"  تعبیر  
في العالم  من جمیع یعترففیھ وقت  سیأتي ھ. تخبرنا ھذه اآلیات أن11-10: 2     الثالث موجودة في فیلبي
 .أن یسوع المسیح ھو رب

 خاصةثالثة أیام  
 .یمكن تقسیم معتقداتنا األساسیة عن یسوع إلى ثالث فئات، مرتبطة بثالثة أیام خاصة نحتفل بھا   

 نحتفل بعید المیالد بسبب التجسد
رغـم أن   188 .الروح القـدس  حبلت بھ من   أم عذراءمن  یسوع  الرب  یحتفل عید المیالد بمولد     

ً الرب   .)الذي دخلھالكون (العالم ألنھ ُولد من امرأة، فقد كان أیًضا هللا نفسھ، خالق  یسوع كان إنسانا

 .لقھااخ مریم تحمل العذراء ، كانت والدتھطفالً یسوع  الرب : بینما كانحقیقي ھذا مذھل لكن   

 190.فریـدةیسوع ھو ابن هللا بطریقة الرب ، لكن 189كلمؤمن والمالا للتعبیر عن  یستخدم مصطلح ابن هللا  
ــورة اآلب  ــھ ص ــة اآلب. إن ا طبیع ــً ــارك تمام ــذي یش ــد ال ــائن الوحی ــھ الك ــةإن ــن  الكامل ــو اب اوھ ــً  هللا تمام

  191 .اآلبك

یسوع. وھذا ما یسمى التجسد، وھو ما یعني أن هللا  الرب اإلنسان في شخص ةاجتمعت طبیعة هللا وطبیع   
ألنـھ  خلصـناالوحیـد الـذي یمكـن أن یكـون م  یسوع ھو الشـخصوأصبح إنساناً. الرب    أخذ الجسد البشري
 .لھ على حد سواءاإلواإلنسان الوحید في الكون 

 اإلنسان سوعیـ 
، امرأةفي رحم ُحبل بھ لیس من الصعب التعرف على یسوع في العھد الجدید باعتباره إنسانًا حقیقیًا. لقد    

البشر، باسـتثناء الخطیـة.  ا یفعلھكل م وفعل تقریبًا تعب ونام وُجربقد  ل    192 إنسان  ككبر وتعلم  
  193 . واحدًا منا بكونھحقًا بالجنس البشري ط مات. لقد ارتب حتى أنھ

 ؟إنسانًامھم أن یكون یسوع من اللماذا ؟   

 .ویموت كذبیحة تألم) یمكنھ أن ی1(إنسان یسوع ألن    
 

 
 .35-34:1 لوقا  188
 .6:1 أیوب ؛12:1 یوحنا  189
 .16:3 یوحنا  190
 .3-2:1  عبرانین 191
 .52:2 لوقا  192
 .14:1 یوحنا  193
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اآدم األول البشـریة جم یمثـل. شریرةحیاتنا التحل حیاة بره محل    )2(إنسان  یسوع  ألن       عنـدما أخطـأ یعـً
 .كل متطلبات هللا تممجمیع البشر. عاش یسوع حیاة خالیة من الخطایا ول  الموت ذلك  نفصل عن هللا. جلبوا

 .194آدم األخیر في الكتاب المقدسب الرب یسوع ویسمى یقبلون إلیھ وھو یعطي الحیاة األبدیة لجمیع الذین

نـھ لكإنھ ال یتواصل معنا فقـط، ، . كوسیط لناأمام هللاا یمثلنا یكون كاھنً یستطیع أن ) 3(إنسان یسوع ألن     
 كواحد منا. أمام هللا یمثلنا حقًا 

(یقدم)  ككاھن یسوع دور  195 .المصالحة بیننا وبین هللاب  یقومل  إنسانًالقد كان ضروریًا أن یكون     
 197ل.من اإلنجی اأساسیً  ایسوع جزءً  ةتعتبر إنسانی  196 .الخالص األبدي یوفر

نظر مربع "الدلیل الكتابي إلنسانیة یسوع" بـالقرب ا  إنسانًا،  على أن یسوع كانالكتابیة  لمزید من األدلة     
 .من نھایة ھذا الدرس

 یسوع ھو هللا 
 أنھ هللاب یسوع إعالن 

یسـوع ھـذا الـرب حدود). لقـد أعلـن   بالمحدود (  غیرالمجرد إنسان، لكنھ إلھ الكون    لیس  یسوع اإلنجیل   
  198.واحد"واآلب : "أنا ئالً . قااإلعالن بنفسھ

ھـذه  یسـوعقال لھـم نھ مساٍو �. ھل إنھ یقول ا أألنھم فھمو في رجمھ بالحجارة عندما قال ھذا  بدأ الیھود   
 علمعنھ.    یسوع تفسیرھمالرب  ، لقد قبل كال لم یقل ذلكلست حقًا هللا!"؟    . أنايفھم  أتملقد أس كال ..."  العبارة

 .ا � اآلبكان مساویً  یسوع أنھ

 14:3الخروج أھیھ الموجود في سفر أنھ  عنيكان ی  199"كائنأنا    یسوع "قبل أن یكون إبراھیم عندما قال   
 201.بسبب ھذا االدعاء أیًضا رجمھ بالحجارةحاول الیھود  200.إلھ الكون القائم بذاتھ

 إلھیة على األرض وأفعال یسوع بأعمالقام الرب    
 غفـر الخطایـاو   202 ة.  الحیـاة األبدیـوھب  إلھیة بینما كان على األرض.  بأفعال  یسوع    الرب  قام

 .هللالتي ال یمكن أن یفعلھا إال تلك ھي االمور  203والذنوب.

إلثبات أن لدیھ "قوة على األرض لمشلول. شفى الرب ھذا الرجل االرجل  یسوع خطایاالرب عندما غفر    
كمـا یقـوم  م بمعجزة الشفاءیسوع لم یقُ  الرب أنوأوضح  رعلى اآلخ(العملین) أحد  دلل   .204لیغفر الذنوب"

 
 

 .19-17: 5؛ رومیة 49-45، 22: 15 كورنثوس 1941
 .17:2  عبرانین 195
 .7-5:10  عبرانین 196
 .5:1 یوحنا  1 197
 .30:10 یوحنا  198
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 .14:3 خروج 200
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 لغفـرانعلـى حـد سـواء ل  القـوة والسـلطان اإللھـيیسـوع  امتلك الرب  نبي ممسوح من هللا.  أي  ببساطة    بھا
 .فاءوالش

ا مـن األمـوات  لعـازرالرب  قام  أ    القیامـة   ھـو  بعـد أن قـال: "أنـا  أیضـً
 . لیس غیر هللاإلھيیصحبھ إعالن  ا آخر  إلھیً حدثًا  كان ھذا    205.والحیاة"
التـي یمكنھـا ھي  بحق أنھ "القیامة" ألن قوة هللا فقط    علنأن ی  ھفقط یمكن

أنھ "مانح الحیـاة" أعلن الرب یسوع  أي شخص من بین األموات.  إقامة  
. القیامة التي سبق وأعلن عنھا  ر الحیاة، مما یدل على أنھثم أعطى لعاز
یسوع نفسھ بوضوح عن األنبیـاء اآلخـرین   الرب  میزقد    في ھذا الحدث

من بین األموات بقوة هللا. لـم یـزعم أي مـنھم أفراد    والرسل الذین أقاموا
 ببسـاطة أدوات  واالمعجـزات. لقـد كـانعمـل  على  ذاتھ  في    وةأن لدیھ الق
 قـیممـا یكالمـوتى قـیم یسـوع یإن  21: 5قال یوحنـا هللا.    ي ید(وسائل) ف

 .اآلب الموتى

كمـا  "المجـد 206مجـده"  أظھـر"  یسـوع معجزاتـھ  الرب  عندما أجرى   
كانـت ھـذه المعجـزات بمثابـة  207."انعمـة وحقًـ  مملوًءا  اآلبلوحیٍد من  

 ألوھیتھ.قوة ابن هللا المجید وإظھار ل

 

 والمعتني (الحافظ)یسوع ھو الخالق 
لـھ خلـق. بـولس وكـل شـيء ولین یوحنـا  ولرسـبحسـب أقـوال امعًا    األشیاءكل    حملیسوع والرب  خلق     
  208 .ال یمكن بكل تأكید أن یقال مثل ھذا الكالم عن أي أحد غیر هللا 

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

بمـا یكفـي  أزلیـةقیمـة  الھـ ةالمقدّسفذبیحتھ ) 1( یسوع ھو هللالرب     
ــا العــالم.  ــى ف) 2یســوع ھــو هللا (الــرب لمغفــرة خطای لدیــھ القــدرة عل

یجـب ف) 3( یسـوع ھـو هللالرب  ھو الطریق والحق والحیاة.  خالصنا ف
 .أن نعبده كما نعبد اآلب

ما ، وھذا هللافلن نكرمھ على أنھ كا� یسوع   الرب  إذا فشلنا في رؤیة   
ا مثلمـا یكرمـون  االبـن،"یجـب أن یكـرم الجمیـع    الـرب یسـوع  الق  یطلبھ منا الرب یسوع بالقیام بھ. تمامـً

 لن نخلص إن لم نكرم هللا كاألب واالبن.  209."اآلب
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ال   الذيعلى الوجود المستمر 
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المسیح ابن هللا الوحید  
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مخلوق مساٍو اآلب في 
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یسوع الفرید من نوعـھ.  الرب ولكن على شخص عمالھیسوع وأالرب  المسیحیة فقط على تعالیم    بنىتُ ال     
 ولیس سواه اإللھ المتجسد المنقذ الوحید. إنھ المخلص نفسھ ،رسالة الخالصلإنھ لیس فقط معلم 

 علـى ربوبیـة نظـر مربـع "دلیـل الكتـاب المقـدسایسوع ھـو هللا،  الرب لمزید من األدلة الكتابیة على أن  
 .یسوع" بالقرب من نھایة ھذا الدرس

 یسوع شخص واحد 
فھـو لـیس شخصـین  لدیـھ كـل طبیعـة هللا وكـل طبیعـة اإلنسـان،  كـان  یسـوعالـرب  ى الرغم مـن أن  عل   

 مجتمعین.

ما قـام بـھ الـرب وكل المتجسد  الوحیداإللھ وئام تام. یسوع ھو  وفين تشكالن شخًصا واحدًا طبیعتیْ الإن     
 .وألوھیتھ الكاملة فھم على ضوء إنسانیتھیجب أن یُ  من أفعال، یسوع

یسوع ال یمكن فصلھما عن بعضھما البعض ومع ذلـك فھـي غیـر الرب مت الكنیسة دائًما أن طبیعتي علَّ    
  210.تفقد خصائصھا تینمختلطة بطریقة تجعل أي من الطبیع

 ةإلھیـكلمـة هللا . )الكتـاب المقـدسكلمة هللا (یسوع وطبیعة  الرب  قد یكون من المفید المقارنة بین طبیعة     
، فإنھ یحتوي علـى خصـائص أي كتـاب )إنساني( بشرى  كتابكونھ  یسوع.  كالرب    بالكامل  ةتماًما وإنسانی

ر الخصائص اإللھیة التي ال یمكن ألي كتـاب إلھي، فإنھ یُظھِ وكونھ    .اءخطأبشري آخر باستثناء أنھ بدون  
 یة.یسوع الصفات اإلنسانیة واإللھ الرب ر. بنفس الطریقة، یُظھِ ظھرھاآخر أن ی

 حقیقـة أنھكـذا كتـاب إنسـاني.   أي  حقیقة أن الكتاب المقدس یُظھر الخصائص اإللھیة ال تجعلھ أقل مـن   
فـي جعلـھ أقـل تإنسـانیتھ ال ب. وحقیقة أن یسـوع یعمـل تھإنسانی في جعلھ أقلتال    بالھوتھ  یسوع یعمل  الرب

 .ألوھیتھ

 تعلیماألخطاء الشائعة في ال 
) إنكـار أن 1التي یرتكبھا الناس عنـدما یتحـدثون عـن المسـیح ھـي: (  تعلیمشیوًعا في الاألخطاء األكثر     

 ة الرب یسوع كما لو كان ذلك أمًرا أو إنسانی  ألوھیة) التقلیل من  3(  إنسان) إنكار أن یسوع  2یسوع ھو هللا (
 .شخص المسیح انیة) إنكار وحد4م (ھاغیر 

ر للتجسد. كان التجسد ضروریًا لخالصنا، لذلك إذا أنكر شخص أي من ھذه األخطاء ھو في الحقیقة إنكا   
 .ما التجسد فسوف ینتھي بإنجیل كاذب وسبل زائفة للخالص

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

 
 

 .23:5 یوحنا   209
 .ینفصالن وال تتجزأ وال تتغیران ال یسوع الرب طبیعتي أن) 451. د. أ( الخلقیدونیة العقیدة تقول  210
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 األدیان األخرى ھقولت  ما
عاش على اإلطالق، لكنـھ ال شخص  . إنھم یعتقدون أنھ كان أعظم  إنسانًا  یقول شھود یھوه إن یسوع كان   

الخالص عبارة عن خالصنا. إنجیلھم لأن موتھ ھو ذبیحة كافیة  ؤمنون. ولھذا السبب ال یإنسان  یزال مجرد
 .ةمختلف ةنادی أصحاب ، لكنھمؤمنونیزعمون أنھم م فھم من خالل األعمال.

لیولـد علـى  ھ هللارسـلأ. هللا كأخیـھ لوسـیفاریؤمن المورمون أن یسوع كان في األصل روًحا مخلوقة من    
 .ال یؤمن المورمون أن یسوع ھو هللا .اإلنسان األرض كیسوع

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

معجزات. إنھ لیس مھًما لدینھم. إنھم ال یؤمنـون صانع    مقدسٌ أنساٌن  یعتقد الھندوس والبوذیون أن یسوع     
 .هللا الظاھر في الجسد ال یؤمنون أن یسوع ھو والرب لذلكبا� الخالق 

 لكفارة  الجمعة العظیمة بسبب ا بنحتفل 

الصلیب في ھذا الیوم الرھیب  على  وع. أخذ یسوع خطایانالب فیھ یسالجمعة العظیمة ھي الیوم الذي صُ    
 لنا خطایانا. غفرتُ . مات كذبیحة من أجل خطایانا حتى عجیبوال

 حتمیة الذبیحة 

ً من أجل أن یغفر هللا لنا وأن یظل عادًال تقدیم ذبیحة بد من   كان ال    . تم تعلیم ھذا المبـدأ فـي العھـد وقدوسا
 211.التي طلبھا هللا ذبائحالقدیم بال

 ولیست رھیبـة خطیرة غیر أنھ لیس عادًال وأن الخطیة ذلك على بال أساس، فسیشیر ایاإذا غفر هللا الخط   
ت . لقـد قـدمرھیبـةب ویقول إن الخطیة لیست یالصلفي جدًا. لكن ال أحد یستطیع أن ینظر إلى موت یسوع 

  .اً لغفران خطایاناأساس ذبیحتھ على الصلیب

 كافیةالذبیحة الیسوع ھو وحده  الرب 

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

"لقد أخطأنا ضد هللا   212 ق. أكبر من أي شيء مخلوذبیحة الخطیة تتطلب   رھبةإن عدالة هللا و   
 .ا أبدیًاذنبً ألنفسنا  سرمدي وجلبناال

فـي ھـو هللا  ألنـھ . كـان مـؤھًال الذبیحـةیسوع وحده ھو الذي یمكن أن یكون   الرب  ھذا ھو السبب في أن   
مـن  تـھمكن . إنسـانیتھعظیمة لنفس السببقیمة  ذبیحتھل توكان ألوھیتھإنسان. كان بال خطیة بسبب صورة  

  ھ نیابةً عنا وأخذ مكاننا في الصلیب.لنا وموتیمثت

 
 

 .22:9 عبرانین 211
 .4:10 عبرانین 212
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 كفاريدم یسوع یمثل موتھ ال  
وضح لت اھءوقدموا دما الكھنة الحیواناتذبح . لقد الذبائح  عن طریق تقدیم  موضوع الكفارةهللا الناس    لمع   

 213ا.مغفرة للخطای  تحصلدم ال سفك نھ بدونإالعبرانیین رسالة قول ت. اموتھوتعلن 

الـذبح  الـدماء" یعنـي"سـفك  214.الدم بطریقة خاصة ألنھ یمثل حیـاة المخلـوقأن یتعاملوا مع  أمرھم هللا     
 أن الحیوان قد ذُبح.یعني ھیكل استخدام الدم في ال 215(القتل).

  216 كل العصور واألوقات.التي أتاحت الخالص للجمیع في الذبیحة النھائیة  المسیحموت  كان     
مـات یسوع الخالص ألنھ الرب یقدم لنا دم    217 الكفاري.  ثل موتھ  لیمسماء  في ال  دمھ  المسیح  قدم

 .كذبیحة حتى نخلص

فـي  خشـبةشـخص علـى  كـان تعلیـقخرى؟ األطرق أي ال من یسوع على الصلیب بدًال   الرب  لماذا مات   
هللا علـى  تنـا مـنیسـوع أخـذ لعن الـرب یخبرنا الرسول بولس أن 218.العھد القدیم عالمة على لعنة هللا  زمن
 .بانھ عُلّق على خشبة نفسھ

 یسوع هللا واإلنسان معًا صالح الرب 
ل كـال الطـرفین فـي یمثتیسوع  الرب طرفین منفصلین هللا واإلنسان. كان على یصالحیسوع ل  الرب  جاء   

 لقد جمع بینما كان یمثل اإلنسان أمام هللا لكونھ إنسانًا.  ،كان یمثل هللا لإلنسان لكونھ إلًھانفس الوقت كوسیط.  
 .د فعل ما كان على كل جانب فعلھ لتحقیق المصالحةیسوع بین اإلنسان وهللا. لق الرب

 نحتفل بعید القیامة بسبب القیامة 
، لكن الكثیر من النـاس ال یـدركون معنـى األشـیاء قیامةھناك العدید من الطرق التقلیدیة لالحتفال بعید ال   

یـوم قبـر فـي صـباح المسـیح مـن ال قـام یسوع. الرب قیامةھام في التي یقومون بھا، وقد ال یعرفون ما ھو 
مت الرب على الخطیة والموت والشیطان. لم ی سلطانلب. أظھر أنھ لدیھ  في الیوم الثالث. بعد أن صُ القیامة  
 !وظافًرا ألنھ كان منتصًرا منتصرینأیًضا بالحیاة. یمكننا أن نكون بل قھر الموت فحسب 

 ة جسدی یسوع بھیئة  الرب قام
" على الـرغم مـن أن الیھـود أقیمھوفي ثالثة أیام   ھیكلھذا ال  انقضوا"  یسوع للیھود ذات مرة:  الرب  قال   

یسوع كان یشیر الرب ، فإن إنجیل یوحنا یشرح أن لھم  الذي بناه ھیرودس  ھیكلاعتقدوا أنھ كان یشیر إلى ال
 ًغا بعد ثالثة أیام من دفنھیسوع كان فار  الرب  تسجل جمیع األناجیل حقیقة أن قبر  219.جسدهھیكل  فعلیًا إلى 

 
 

 .22-18:9 عبرانین 213
 . 14،11: 17 الویین 214
 . 6-5:9 تكوین 215
 .12،4: 10عبرانین 216
 .24،12: 9 عبرانین 217
 . 23:21 تثنیة 218
 .21-19:2 یوحنا  219
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لحم وعظام كما 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  220ترون لي."

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

   221 . الجسد انتصاره التام على الخطیة والموتبیسوع  الرب أظھرت قیامة   

الناس الذین  ثبت أیًضا اإلنجیل.أھكذا و 222بكل ما قالھ عن نفسھ. الجسد أنھ ھوبیسوع  الرب  ثبتت قیامة  أ   
    223 .من بین األموات ینكرون أیًضا اإلنجیل ة الربامیینكرون ق

 قیمیسـوع بأنـھ سـی الـرب وعـدقـد  قام أیًضا من بین األمـوات.أننا سنُ تمنحنا یقینیة یسوع   الرب  قیامةإن     
یسـوع  الـرب أجسـاد مثـل جسـدبم اسنق  224من الموت.  نفسھ  الرب  ذلك ما لم یقم  ولن یصدق الناس  الموتى

   225مجدالمُ 

 ایسوع إنساًن  الرب ال یزال  
. لقد أضاف هللا الطبیعـة البشـریة اا وإلھً یسوع دائًما إنسانً   الرب  التجسد دائم. سیكونر لنا القیامة أن  ظھِ تُ    

شفع یت ا وإنسانًاإلھً  یسوعالرب نفسھ. ال یزال لحب  العالقة  لكي یسترد خالئقھ ل  األبد،  اإللھیة إلىإلى طبیعتھ  
 227فنا للسماء.االختط، وسیعود یوًما ما 226اآلب عنداآلن لنا 

 اھیتھ وعملھسوع بسبب مبی  خضع للربن 
في السماء، لكنھ  ًھالإفقط  یًا ولیستاریخا لیس فقط شخصً فھو في عالقة یومیة مع المسیح.   حیان نیكمؤمن   

 228كل االیام والي انقضاء الدھر.كون مع تالمیذه سی ھمعنا. لقد وعدنا بأنموجود وحاضر طول الوقت 

یرشـد الكنیسـة   229.الكنیسـة جسـده  دعىالكنیسـة وتُـ   أسالكنیسـة. إنـھ رإنھ موجود بطریقة خاصـة فـي     
   230 عولھا.ویحفظھا معًا وی

الحق باإلیمـان  اھذ للتجاوب تجاهیسوع  عن الربیحتاج الشخص الذي یقبل الحقائق التي شاركناھا للتو    
 .ضحة أدناهصالة مثل تلك الموبالصالة. والطاعة. یمكنك مساعدة اآلخرین لیصبحوا مؤمنین 

 أن أؤمـن. يعلى حبك لي بما یكفي إلرسال ابنك یسـوع إلـى العـالم مـن أجلـ السماوياألب أشكرك أیھا     
د رخطایاي وأن یان غفرلمرة أخرى  قامالذي مات و الظاھر في الجسد، البار بال خطیةیسوع ھو هللا  الرب

 
 

 .39:24 لوقا   220
 .15-14:2 كولوسي ؛18-17:1 رؤیا  221
 .23-22:17 ىمت ؛21-18:2 یوحنا   222
 .17:15 كورنثوس 1  223
 .29-28:5 یوحنا   224
 .2:3 یوحنا  1  225
 .34:8 رومیة 226
 .17-16:4 تسالونیكي 1 227
 .20: 28متى  228
 .23-22:1 أفسس 229
 .19:2 كولوسي 230
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 الـرب سـمَّرت قـد أن خطایاي علمالتي ارتكبتھا. أخطایاي جدًا على كل  نادم  أنا  .والشركة معك  عالقةال  لي
من  قُدنيیسوع ربي ومخلصي.  الرب ستقبلا، وشر أنھ كل ما أعرفھ خلي عناآلن أت  یسوع على الصلیب.

 أمین. .، أنا أحبكغفرانك ليمن أجلك إلى األبد! شكرا لك على  حیاا، سأاآلن فصاعدً 

 .معًا مرتین على األقل "قانون االیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

 قانون االیمان
طبیعـة ومـا للطبیعـة البشـریة لل مـا كـللـھ یسوع ھو المسیح ورب الجمیع، ابن هللا المولود من عـذراء،    

اإللھیة في شخص واحد. لقد عاش حیاة خالیة من الخطایا ومات كذبیحة حتى تُغفر خطایانـا. قـام مـن بـین 
 .)عالمي بال نھایةملكوتھ ممتد وبال حدود (. مجیئھ ثانیة المؤمنین عنداألموات وسیقیم جمیع 

علیـھ قـراءة  ویجـبیجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قبل جلسة الفصـل التـالي    
 .المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس

 للمھام التحریریة مقاطع 

أعمـال  ؛18-12: 1رؤیـا  ؛59-51: 8یوحنـا  ؛51-44: 6یوحنا  ؛26-19: 5نا یوح ؛12-1:  1مرقس  (   
2 :22-36.( 

یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه الدورة، یجب على كل طالب أن یقوم بتدریس    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقـدیم تقریـر إلـى قائـد 

 .لفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمةا

لھـذه البـراھین الكتابیـة تغطیتھا إذا أرادوا المزیـد مـن للفصل  المعلومات أدناه اختیاریة. یمكن  مجموعة     
 .النقاط

 یسوع  الرب إلنسانیة يدلیل الكتابلا

) المولود مـن 25: 3مع أعمال  18: 22) نسل إبراھیم (تكوین 15:  3كان یسوع من نسل حواء (تكوین     
مي) و25-21: 1(متـى العـذراء ) المولود من مریم4:  4امرأة (غالطیة   ) 37: 13 بن اإلنسـان (متـىبـا سـُ

 ).52،40: 2(لوقا  حیاة إنسانیة طبیعیةوخضع ل

 ).56-54: 13مسقط رأسھ أن طفولتھ كانت طبیعیة (متى  ةرلزیا عندما عاد ظھر رد فعل الناسأ   

ا (عبـرانیین لحًما ) أصبح 9-5:  10كان لدیھ جسد لكي یطیع كإنسان (عبرانیین      كـان لقـد  )؛14: 2ودمـً
) 10-9: 2     (عبـرانیینكُمـل بـاآلالم ) لقد 18-10: 2(عبرانیین  مثلنا مثلنا تماًما حتى یتمكن من المعاناة

 ).15: 4بشریة (عبرانیین للتجارب ال خاضعًا وكان

: 1وعـاش علـى األرض (یوحنـا  زلیة وصـار جسـدًاكلمة هللا األ  ھو  .)8-6:  2(فیلبي    صورة البشر  أخذ   
14.( 

 ).3-2: 4؛ 14: 1ا یوحن 1( ساسي لإلیمان المسیحياألبیان الیسوع ھي الرب إنسانیة    
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 یسوع  أللوھیة الرب يالكتابالدلیل 
) یظھـر فـي 3هللا () یظھر أنھ یمتلك صفات 2هللا () یُدعى  1ثبت أن یسوع ھو هللا: (تھناك ثالث طرق     

 .أدوار هللا

 �بایسوع یُدعى الرب 
 یسـوع.الـرب رأى أشعیاء قـد یخبرنا أن  41: 12هللا. یوحنا  وھ األزلیةأن الكلمة    14،1:  1یقول یوحنا     

ن المسـیح جـاء، إ 5: 9رومیـة فـي رسـالة  بدمھ.    قد اقتناھا  ن كنیسة هللاأ  28:  20سفر األعمال    یقولبینما  
أنـھ إلھنـا ومخلصـنا یسـوع المسـیح. إلى الرب یسوع ب  13:  2تیطس  شیر  تالذي ھو هللا المبارك إلى األبد.  

 أن اسمھ یعني "هللا معنا". 14: 7 ءشعیاإیقول 

فـي الجسـد ظھـر أن هللا نجـد  16: 3تیموثـاوس    1سیدعي قدیراً. بینمـا فـي    اسمھ  نإیقول    6:  9  ءشعیاإ   
 18-17: 5       . في یوحناواآلب واحد یسوع إنھ ھو  الرب قال  33،30:  10     . في یوحناوُمجد  وكُرز بھ

 .هللا  معمساوٍ  إنھ قولھالیھود  عرف

رأى توما جروحھ وقـال: "ربـي  ،28: 20 وحنااآلب". في ی  ىرأ  رأني فقد  َمنقال: "  ،9:  14في یوحنا     
الیھـود أنـھ وعلـم  كـائن  ھأنبدعا نفسھ    58:  8یوحنا  یسوع أولئك الذین یؤمنون. في    الرب  "، وباركإلھيو

ن ھـذا أ 6: 44خـر ویظھـر إشـعیاء أنـھ األول واآل أعلـن ،18-17 ،11 ،8: 1رؤیا . في لھٌ إعي أنھ  كان یدّ 
 8: 1في عبرانیین و  الكاملة  هللا اآلب  صورة  بأنھ  3-2:  1عبریین  تخبرنا رسالة ال.  علي هللا  ینطبق  مصطلحال

 .بوصفھ هللالرب یسوع  یُخاطب

 یسوع صفات هللاللرب 
 متى ووعد في اثنان أو ثالثة من المؤمنین معًا. اجتمع أینما  یحضرنھ  إیسوع    الرب قال  20:  18في متى     

حامل كل األشیاء بكلمة قدرتھ. نھ إ 3: 1قول عبرانیین ت إلى انقضاء الدھر.یكون مع المؤمنین   ھأن 20:  28
 .لنفسھ خضع كل شيءٍ یُ  أنھ 21: 3 يفیلبتُعلن رسالة 

، أبـديأنـھ  12: 1كما تعلن نفس الرسالة في نفسھ إلى األبد.  ھو  أنھ ھو  8:  13  رسالة العبرانیین  خبرنات   
 .عن هللا 27-25: 102 اقتباس من مزمور ذلكو

نھ یعرف قال إ 15: 10ما في قلوبھم. في یوحنا  لم كلعیو  البشركل    یعرفأنھ    25-24:  2یخبرنا یوحنا     
 .اآلب كما عرفھ اآلب

 إلھیة (مثل هللا) رادوأیسوع للرب 
 ).10:1عبرانیین  ؛16: 1یسوع ھو الخالق (كولوسي الرب    

 ).10: 2 مرقس ؛24-20: 5(لوقا یسوع الخطیة الرب غفر    

 ).10: 5 كورنثوس 2 ؛46-31: 25(متى ویحكم في یوم الدینونة النھائي یسوع سیدین الرب    

 ).13-12: 5رؤیا  ؛6: 1عبرانیین  ؛23-22: 5اآلب (یوحنا ك ویُسجد لھ تماًما عبدیسوع یُ الرب    
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 لدرس الثامن ا
 خالصال

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

 .لكثیر من الناس عثرةلماذا الصلیب . 1

 . حالة الخاطئ. 2

 . حتمیة الكفارة للغفران. 3

 .معنى التوبة. 4

 إیمان الخالص). (اإلیمان الُمخلِّص  عناصر. 5

 كل العالم. تعتبر الكفارة كافیة لخطایا لماذا. 6

 یقینیة الخالص الشخصي.أساس . 7

  .بشكل عام یقةالخل. عتق (فداء) 8

 .عن الخالص. قانون اإلیمان 9

 .توبةالدون بدین تأحد األسباب العملیة لھذا الدرس ھو أن یفھم الطالب خطأ ال   

 خالصال
 محاضرة مطبوعةمادة ال 

ثـم ، بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھـذا الـدرس لطـرح أسـئلة المراجعـة   
 .انتقل إلى المقطع الموجود أدناه

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن الخالص؟ 85المزمور  نقرأ   

اطلـب مـن    عنـدما تـرى .لجـوابااطرح السؤال وناقش  . عندما ترى؟االمواد معً   ادرسوااآلن     
 . الطالب البحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة

 الصلیب
المسـیحیة. إنـھ یمثـل (التعـالیم)   رمز المسیحي األكثر أھمیة. یمثـل الصـلیب أھـم المعتقـداتال  ھو  الصلیب

 الصلیب لغز .األخرى األدیان اإلیمان المسیحي وجمیعیمثل الفرق بین  كل التاریخ. مركزو الحدث الذي ھ
 لكثیر من الناس.  ُمحیر
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ألنـھ مـات حتـى لـو سـمعوا أنـھ ؟ إنھم ال یفھمون لماذا مات یسـوع
ذلـك.  (فعل)، فھم ال یفھمون سـبب حـدوثیُخلصناویرید أن    ھمیحب

بنفســھ  یتسـاءلون: "إذا أراد هللا أن یغفــر لنــا، فلمــاذا لـم یفعــل ذلــك
 ؟"(بدون صلیب)

عنـدما بـدأ   البدایـة،ذ  حـول الصـلیب منـ  لحیرة وااللتبـاسا  تبدأ   
اعتقـد الیھـود    231 .باإلنجیل  بالكرازة  المسیحیون األوائل

سلطة. لقد ظنوا أن الخـالص الـذي یحتـاجون بأن هللا سیظھر نفسھ 
أنـھ علـى    الصـلیب لھـم  لیھ ھو الخالص من االضطھاد، لكـن بـداإ

حكمة. ظنوا بالوفشل. اعتقد الیونانیون أن هللا سیظھر نفسھ    ضعفٌ 
أن الخالص الذي یحتاجون إلیـھ ھـو شـرح حـول كیفیـة الحصـول 

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

 ؟للتعثر بالصلیبلماذا یتعرض بعض الناس ؟ 

مسـتعدون كثیر من الناس  فلكثیر من الناس.    عثرةیمثل الصلیب     
دینیة والحصول  (طقوس) وممارسة عادات معینة مادیة أشیاءب لإلیمانإنھم على استعداد   ،یكونوا متدینینل

 الصـلیب لغفـران وجـوب حتمیـة حـدوث قصـة  لدرجة  خطاةعلى المشورة. لكنھم غاضبون من فكرة أنھم  
 خطـاةأنھـم  لھـم ألنـھ یعنـيیعثـرھم الصـلیب  232 مبـررین كمـا ھـأن یكونوا مُ   ن. یریدوخطایاھم

 للغفران.  یحتاجونو

ة نا أن نفھم أن حالة اإلنسان الخاطئ وطبیعـعلى الصلیب، علیالنیابي (الكفاري) یسوع الرب لفھم موت    
 إمكانیة غفران هللا لنا عن طریق الكفارة.كبیرة. علینا أن نفھم مشكلة المقدسة قد تسببت في  هللا

 الحالة البشریة
تمحور حول انسان موھذا یعني أن كل  233.بالفعل عن هللا عندما ولد بسبب خطیة آدم صفصل كل شخان   

 .بطریقتھ الخاصة یتصرفو (أناني)ذاتھ 

) مـذنب 1(إنسـان خـاطئ ھـو في اتخاذ الخیارات، یبدأ في ارتكاب الخطیة. كـل   النسانبمجرد أن یبدأ ا   
  234 .عدید من أفعال الخطیةبال

 انسان  كل دینونةألن هللا عادل تماًما، فھو ال یبرر الخطیة وسیتم   235.هللا  التعدي على ناموسالخطیة ھي     
دان بالفعـل. كـلسـتحقھا. ی تـيال الدینونة أوانسان ال یوجد أي شك في ذنب أي   236ما فعلھ.لى  ع  خـاطئ مـُ

  237 

 
 

 . 23-22:1 كورنثوس  1  231
 .24-18:10 لوقا  232
 .12:5 رومیة 233
 .23:3 رومیة 234
 .11-10:2 بیعقو ؛4:3 یوحنا  1 235

للخاطئ أن    كیف یمكن موضوع"
أھمیة   وذأمر   وھ  ،أمام هللا یتبرر

ألنھ ال یمكن أن  .لكل إنسان
حقیقي   وأمان  یكون ھناك سالم

سواء في الحیاة  أو فرح
 الحاضرة او في األبدیة طالما

ذلك،   نحن أعداء �. ومع 
  مرھذا اال  وافھم ون ھم منقلیلف

المھم! ما ھي األفكار المشوشة 
 !"آنذاك نیكثیرال ت عندالتي كان

عظة بعنوان  وسلي فيون چ(
 ) التبریر باإلیمان
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 .ضد هللاتعدیاتھ تم إزالة یأن یدخل في عالقة مع هللا ما لم  للخاطئال یمكن  238.) عدو هللا2الخاطئ ھو (   

 239شـھواتھ.) فاسـد فـي 3(الخاطئ لعالقة مع هللا.   غیر مؤھل)(الئق  ا في حالة تجعلھ غیر  الخاطئ أیضً   
  240 .) عاجز عن تغییر حالتھ4، الخاطئ ھو (عبدٌ للخطیة ألنھ

مـذنب. الخـالص یعنـي ھ  ألنـان للخاطئ  ما ھو الخالص الذي یحتاجھ الخاطئ؟ الخالص یعني الغفر  اإذً    
فـك القیـود  ھ فاسـد. الخـالص یعنـيألنـ للخـاطئ  یعني التطھیـر  الخالص  عدو هللا.  ألنھ  للخاطئ  المصالحة

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

 (المأزق) (الورطة) المعضلة
السـبب . هللاھو ملـك  بالفعل ما یملكھ االنسان  ن كلیرجع ذلك أللم یستطع اإلنسان أن یدفع ثمن خطیتھ.     

لإلنسـان  وملـك متـاحعالیـة قیمـة   ذو  لیس ھناك ما ھوو  الغیر محدوداألكثر أھمیة ھو أن الخطیة ضد هللا  
 لیدفع ثمن خطایاه.

  تجاه ما یحتاج.فعلھ  النسانلم یكن ھناك شيء یستطیع ا   

ان أن إذا كان من الممكن لإلنسـ   241 ھ الخالص.لیُمكن أن تحقق    متطلباتلذلك ال یمكن تحدید     
  242 . یسوع على الصلیب الرب من الضروري موتبنفسھ فلیس إذًا  خالصھیُتمم 

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

تخیل لو أن ذبیحة المسیح لم تحدث. ماذا لو أن هللا غفر   243.لحق والعدلبا  دینألن هللا قدوس، یجب أن ی   
 ؟عمل كفاري كالصلیبالخطایا بدون 

ولیس قدوًسا (إن جاز ظالم لنا كأنھ  هللا یبدوو ھینة، وكأنھا  الخطیةلنا  بدو  ة، تركفاإذا غفر هللا الخطیة دون  
والشخص الذي یفعل یفعل الحق  بین الشخص الذي  بسیط  اختالف  بوجودفي نظر هللا   األمر  یبدوالتعبیر)، و

 طیة.الخ

 كفارةھو علیھ. الغفران بدون  كما قدوسلھ عادل وإعبد هللا ك، فال یمكن أن یُ كفارةإذا كان الغفران بدون     
 وشكره وال یمكننا أن نفعل ذلك. سیؤدي في النھایة إلى إھانة هللا بدالً من تكریمھ

 یرة الفاسـدة وللھـالك األبـديشرالحالة الالبشریة في كل ترك  فيغب هللا هللا محب ویرید أن یغفر. لم یر   
 استحقاقھا لذلك المصیر.على الرغم من 

 
 

 .13-12:20 رؤیا  ؛10:5 كورنثوس 2 236
 .19-18:3 یوحنا  237
 .10:5 رومیة 238
 .3:2 أفسس 239
 .23:7؛ 20:5 رومیة 240
 .21:3 غالطیة 241
 .21:2 غالطیة 242
 .6-5:2 رومیة 243
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تأھـل  .الالنھائیة والتي كنـا فـي احتیـاج الیھـاقیمة ذات ال الذبیحة یسوع على الصلیبذبیحة الرب قدمت     
كونھ هللا ب) 2یسوع (الرب  وتأھلوال یحتاج إلى خالص نفسھ)    كامل(  244كونھ بال خطیةب)  1(الرب یسوع  

 .واإلنسان

  لشخص الذي یتوب ویؤمن بوعده.لأن یغفر اآلب .  یمكن � غفرانما ھو مطلوب كأساس لل  ةرقدمت الكفا
 .�بسیطة ولیست شنیعة في نظر الخطیة ویعتقد أن الصلیب ذبیحة ال أحد یستطیع أن یفھم 

   245  .مبرًرا ریقة یمكن أن یحسب بھا هللا الخاطئ الذي آمن بالوعدطالكفارة  تقدم

 تتمیم العمل الكفاري. ا لكیفیةا منطقیً یعطي تفسیرً  26-20: 3رومیة    

 نسـانالطریقـة الوحیـدة. إذا رفـض اال  وھـي  الخـالص التـي قـدمھا هللابوسـائط  یخبرنا الكتـاب المقـدس     
  246 نجو. الخالص بالنعمة من خالل اإلیمان بالمسیح فال یمكن أن ی

. فقطاإلیمان والذي نقبلھ ب الخالص بالنعمة وحدھاب  التعلیم الخاصھذا ھو السبب في أنھ من المھم معرفة     
 فقط باإلیمانإنھ  .نوال الخالصل  عملھیمكننا    ءنستحق علیھ أو شي  ألنھ ال یوجد شيء  فقطالخالص بالنعمة  

 اإلیمان فـي. یمكننا لنحصل علیھ ألنھ ال یوجد شيء یمكننا القیام بھ
 .وعد هللا

ــى نحــو خــالص ا؟  ــذي یتخــذ الخطــوة األول ، هللا أم النســانمــن ال
 نفسھ؟ نساناال

 النعمة األولى
الخـاطئ إلـى  جلب (إحضـار)لقد اتخذ هللا الخطوات األولى نحو     

 بتقـدیم ذبیحـة غفران خطایـا اإلنسـاناستعداده لأظھر هللا  الخالص.  
 خاطئیسوع على الصلیب. واآلن، تصل نعمة هللا إلى قلب الالرب  

   247 ان.الغفر تجعلھ یرغب فيخطایاه و بكتھ علىوتُ 

یعطـي هللا  248.ترك خطایاه دون مسـاعدة هللا  عاجز عن  خاطئال   
 اإلنسـان یخلـص  إلنجیـل. إذا لـمتجاوب مـع االخاطئ القدرة على ال

 ب للنعمــةیسـتجِ  لــمبــل ألنـھ  فـذلك لـیس ألنــھ لـم یكــن لدیـھ النعمـة
 إیاھا. هللا منحھي تال (یتجاوب مع النعمة)

وهللا یریــد أن الجمیــع  خطایــا العــالم كلــھمــات یســوع مــن أجــل    
نعمـة هللا كـل شـخص القـدرة علـى   تمـنح   249 ون.  یخلص

 
 

 .21:5 كورنثوس 2 244
 .26:3 رومیة 245
 .3:2  نیعبرانی ؛:412 الرسل  لأعما  ؛16-15:16 مرقس246
 .20:1 ةمیور ؛:19 یوحنا  ؛11:2 تیطس  247
 .44:6 یوحنا   248
 .10:4 ستیموثاو 1 ؛:22 یوحنا  1؛ 9:3 بطرس 2 249

مقطع جمیل یصف نعمة   ھناك
العمل   هللا قبل سنوات من حدوث

. یصف  85. مزمور الكفاري
هللا الخطیة. إنھ   كیف یغفر

یتحدث عن غضبھ الذي انتھى.  
مثیر  بتصریح ثم یتعلق األمر 

الرحمة  " :قولیلالھتمام للغایة. 
والحق التقیا. البر والسالم  

ھذه صورة رائعة   ".تالثما
كفارة (العمل  للخالص من خالل ال

 لعمل الكفاري،. بدون ا الكفاري)
ستقتصر رحمة هللا على حقیقة 

لنا بر هللا سیجع .أننا مذنبون
 . بالسالم تمتعنا من بدالً  أعداء 
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توب أن ی  الخاطئ لیختار. لھذا السبب یدعو هللا إنسان لكنھ ال یجبر أيو  (التجاوب) مع ھذه النعمة  االستجابة
 250.منؤوی

 توبةال

   ما ھي التوبة؟؟ 

(علـى اسـتعداد أن  مسـتعد لتـرك خطایـاه وأنـھ مذنباً ویستحق العقاب  یري نفسھ  التوبة تعني أن الخاطئ   
 یترك خطایاه).

ّبِ فَیَْرَحَمھُ، َوإِلَى إِلِھنَا ألَ "    یُر َطِریقَھُ، َوَرُجُل اِإلثِْم أَْفَكاَرهُ، َوْلیَتُْب إِلَى الرَّ ّرِ ُر ِلیَتُْرِك الّشِ ھُ یُْكثـِ َراَن." نـَّ اْلغُفـْ
 )7:55إشعیاء (

 أمر لھ. ھذا غفران هللاویجعل نفسھ مستقیًما قبل  بنفسھ التوبة ال تعني أن الخاطئ یجب أن یصحح حیاتھ   
 .یخلصھ من خطایاه أن هللا مستحیل، لكن الخاطئ یجب أن یكون على استعداد

 فلماذا التوبة ضروریة للخالص؟ .الخالص بالنعمةیتم قبول    

بـدون توبـة. إذا كـان الشـخص غیـر یـتم  ، لكن اإلیمان بـالخالص ال  فرانغاإلیمان ھو المطلب الوحید 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    

المتناعـھ عـن  اسـببً  الخطیـة. إذا لـم یـرَ  بشاعةترف بفھو ال یعلم یتب االنسان  التوبة ضروریة، ألنھ إذا   
 غفران.احتیاجھ للفي  االخطیة، فلن یرى سببً  عمل

ویستحق العقاب، فلن یتوب. إذا اعترف بأنھ خـاطئ ر ا، دون عذا مذنبً إذا كان الشخص ال یرى نفسھ حقً    
 اب، ألنھ یرید االستمرار في فعل ما جعلھ مذنبً یسمح لھ بمواصلة الخطیة، فھو لم یتُ   طقًسا دینیًاولكنھ یرید  
 (الخطیة).

 الخالص  یمانإ

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

 یرى أنھ ال یستطیع فعل أي شيء لتبریرنفسھ )1(

َر ألَنَّكُْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاِإلیَمانِ "    ْیالَ یَْفتَخـِ ال كـَ دٌ." ، َوذِلَك لَْیَس ِمْنكُْم. ھَُو َعِطیَّةُ هللاِ. لَْیَس ِمْن أَْعمـَ أَحـَ
 )9-8:2أفسس (

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

 خطایاه. لغفران كافیة (العمل الكفاري) المسیحذبیحة أن یؤمن  )2(

 
 

 .15:1 مرقس 250
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 )2:2یوحنا  1(."  َكفَّاَرةٌ ِلَخَطایَانَا. لَْیَس ِلَخَطایَانَا فَقَْط، بَْل ِلَخَطایَا كُّلِ اْلعَالَِم أَْیًضاَوھُوَ "   

ا. ال شـيء ضـروري بالذبیحة  تعني  الكفارة      لغفـران هللا المسـیح ذبیحـة  جانـبالتي تجعل غفراننـا ممكنـً
 لخطایانا. 

 فقط.بشرط اإلیمان  خطایاه یؤمن أن هللا یغفر لھ )3(

َرنَا ِمْن كُّلِ "  )9:1یوحنا  1(إِثٍْم." إِِن اْعتََرْفنَا بَِخَطایَانَا فَُھَو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغِفَر لَنَا َخَطایَانَا َویَُطّھِ

 .النعمةالتام بمن خالصھ بدالً اً جزئیباألعمال  خالصھ أن ھناك شروًطا أخرى، فإنھ یتوقع أحد عتقدإذا أ   

 الیقین

 ؟خلصكیف یمكن للشخص أن یعرف بالتأكید أنھ ؟ 

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

 فـيیقـین  قد خلصنا. وأننـا لنـاأننا  (بالتأكید)یخبرنا الكتاب المقدس أنھ یمكننا أن نعرف على وجھ الیقین   
  251صرنا أبناء هللا. علینا أن نعیش في خوف، ألن روح هللا یؤكد لنا أننا (یتحتم) . ال یتعینهللاقبولنا عند 

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

أن الخالص  ؤمن. ال یكفي أن نلنا ضمانًا أفضل ، لكنالسماءفي  یتمنون أن یكونوا مقبولین  بعض الناس     
 تیقن (یتأكد) كل انسان من خالصھ بنفسھ.یجب أن ی بلللبشریة عموًما ُمقدم 

. للخالص اللحظة األولى في، لكن ھذا الدلیل غیر موجود ُمخلصدلیل على أن الشخص  والحیاة ھتغییر     
ً أساسـ التوبـة لـیسفي وقت تغییر الحیاة  تظھر. لذلك فإن  كي  الوقت ل  نتائج الخالصللم یتح   لیقـین وتأكیـد  ا

 الخالص.

یمكن للمؤمن أن یكون متأكداً من خالصھ بمعرفتھ أنھ اتبع الطریقة الكتابیة للخالص. إذا تاب أحدھم حقًا    
ویؤمن، فإن هللا االنسان . عندما یتوب خطایاه أن هللا غفر ؤمنالكتاب المقدس، فیحق لھ أن ی  كما یأمر  أمنو

 .ابن هللایعطي شھادة لروحھ أنھ أصبح 

ً بأنھ    نفسھ  إذا حاول شخص ما أن یشعر    یشـعر باالرتبـاك ویخـدع  فسوف خلص في حین انھ لم یتب حقا
  نفسھ.

خـدع. الـروح، فلـن یُ  ةدا) قبـل شـھ3( ثق بوعد هللا في الكتاب المقـدسو) 2حقًا (  ) تاب1(إذا شخص ما     
 .اهللا یحفظ وعوده دائمً حیث أن ا. تمامً والموثوق بھا كلمة هللا على  لیقین ویُبنىیستند ھذا ا

 كلمات لجوانب الخالص 10

 
 

 .16-15:8 رومیة 251
 .17:4 یوحنا  1 252
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مـرة أخـرى. فـي الخـالص مـع هللا السالم  لھمھذه الكلمة أن أولئك الذین كانوا أعداء تعني   المصالحة: .1
 .253نصنع السالم مع هللا

  254 خطایانا.  یتم مسح سجل الخالص تعني ھذه الكلمة أنھ تم مسح السجل. في محو الصك: .2

 یسـوعذبیحـة ما. فـي الخـالص،  تشیر ھذه الكلمة إلى شيء تم إعطاؤه إلبعاد غضب شخص  الكفارة: .3
  255 نا. غضب هللا الذي كان ضدتصد (ترد) 

إخراجنا من  الخالص یتمشخص ما من قوة شخص آخر. في  خالصتعني ھذه الكلمة أنھ یتم   :تحریرلا .4
  256 یة. والخطالشیطان  (سلطان) سلطة تحت

الرب حتى یمكن لشخص ما أن یكون حراً. في الخالص موت   ثمنتعني ھذه الكلمة أنھ تم دفع ال  الفداء: .5
  257 . یسوع ھو الثمن حتى نتحرر من عبودیة الخطیة

. في الخالص، یُعتبر الخاطئ المـذنب وبال ذنب ررمبتعني ھذه الكلمة أن شخًصا ما یُعلن أنھ   التبریر: .6
   258 . بدالً منھتألم (ُصلب) یسوع  الرب باًرا ألن

ا مــا التقــدیس: .7 �.  مقــدس البــنس. فــي الخــالص یتحــول الخــاطئ قــدّ مُ  ھــذه الكلمــة تعنــي أن شخصــً
  259 

. هللا في الخـالص نصـبح أبنـاءشخص آخر. ل اشرعیً ابنًا تعني ھذه الكلمة أن شخًصا ما یصبح   التبني: .8
  260 

المـؤمن  الخـالص یبـدأ جدیـدة. فـيني ھذه الكلمة أن شخًصا ما یبدأ حیاة تعالتجدید / الوالدة الجدیدة:   .9
   261 . حیاة جدیدة

الروح القدس یشھد ختم الخالص  إلظھار مالكھ. في  علیھ عالمةتعني ھذه الكلمة أن ھناك شيء   الختم: .10
    262 ملك �. أننافینا 

 .الموجودة في المربع أدناهیمكن اختیار عضو من الفصل لشرح المعلومات    

  

 
 

 ).والمصالحة التبریر من  كل عن تتحدث اآلیات ھذه(  1:5 رومیة ؛19:5 كورنثوس 2 253
 .12:8 نی عبرانی 254
 . 2:2 ا یوحن 1 255
 .18-12، 6:6 رومیة ؛74:1 لوقا  256
 .14:2 تیطس ؛7:1 أفسس 257
 .والمصالحة التبریر من كل عن تتحدث اآلیات ھذه(1:5 رومیة ؛19:5 كورنثوس 2 258
 .)1:1 ي، فیلب:11يكولوس ؛1:1أفسس( مقدسون أنھم على المؤمنین  إلى الرسائل من العدید تشیر 259
 .15:8 ةرومی ؛12:1یوحنا  260
 .5:3 یوحنا  ؛29:4 غالطیة ؛39-38:7 یوحنا  ؛1:2 أفسس 261
 .13:1أفسس 262
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 دین دون توبةت : الیجب تجنبھخطأ 
 الخالص بالنعمة من خـالل اإلیمـان.بمجرد سماع أن الذي یعتقد أنھ خلص بسھولة  البشر  ھناك نوع من   

یعتقـد أن فھـو هللا. دینونة یستحق  خاطئ ب حقًا، ألنھ لم یر أنھ بحاجة إلى ذلك. لم یر نفسھ أبداً أنھلم یتُ إنھ  
، علـى ؤمنالمسیحي، فھـو یعتقـد أنـھ مـ  الحق. ألنھ یقبل  ةطرقھ الخاصبالنعمة تعني أنھ یستطیع أن یسلك  

من ذلك، قبل هللا كجزء من حیاتھ وال یزال یعیش  وبدًال ا إرادتھ الذاتیة أبدً  یُخضع. لم یتغیرالرغم من أنھ لم  
 .القة الخالص مع هللا، وفقًا للوصف الكتابيفي الغالب وفقًا إلرادتھ الخاصة. ھذه لیست بدایة لع

 ." معًا مرتین على األقلقانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

 قانون اإلیمان
عن خطایا العالم. كل شخص مذنب بالخطیة وعاجز   كفارةال  قدم لنایسوع وموتھ وقیامتھ تحیاة الرب  إن     

مـن  تحـرروی خطایـاه مـؤمنللغفـر تُ  كل مـن یتـوب مـن الخطـاة. نعمة هللا باإلیمانیقبل . خالص نفسھعن  
�. ال توجـد وسـیلة أخـرى   ا وسـاجدًادً بـمـؤمن عال. یغیر الروح القـدس الخـاطئ  ودینونتھاالخطیة    سلطان

  لمطاف.في نھایة افدى هللا الخلیقة بشكل عام وسیعتقھا   للخالص.

یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قبل جلسة الفصـل التـالي، یجـب علیـھ قـراءة    
 .المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس

 للمھام التحریریة مقاطع

 ).26-20: 3رومیة  ؛25-19: 8    رومیة ؛51مزمور  ؛18-11: 1 ءشعیاإ ؛10-1: 2أفسس (   

یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه الدورة، یجب على كل طالب أن یقوم بتدریس    
 درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقـدیم تقریـر إلـى قائـد

 .الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

ختیاریتان للمعلومات. یستطیع الفصل تغطیة ھذه األمور إذا كان األعضاء مھتمین مجموعتان افیما یلي     
 .بھذه الموضوعات

 الخالص في العھد القدیم
یسوع. الرب الخالص بنفس طریقة موت  ذبائح. لم تقدم الالذبائحعبادة مع الفي العھد القدیم، قدم هللا نظام     

لقـد  الذبائح؟فلماذا تم تقدیم  263.""ألَنَّھُ الَ یُْمِكُن أَنَّ دََم ثِیَراٍن َوتُیُوٍس یَْرفَُع َخَطایَایخبرنا الكتاب المقدس أنھ  
 264.المستقبل المسیح في ذبیحة إلى شیرتالتي كانت أشكاًال من العبادة 

تعلـیم یكن متاًحا حتى عھد العھد الجدید. عندما كـان الرسـول بـولس یشـرح   ھذا ال یعني أن الخالص لم   
الـرب قـال  265.إلظھار أنھا لـم تكـن فكـرة جدیـدة داودإبراھیم و عناإلیمان، أعطى أمثلة بالتبریر بالنعمة 

 
 

 .4:10 نیعبرانی  263
 .1:10 نیعبرانی  264
 . 8-1:4 ة رومی  265



86 
 

ر أخبـ 266العھد القـدیم.معلم یجب أن یعرف بالفعل عن الوالدة الجدیدة ألنھ كان    كان  ن نیقودیموسإیسوع  
ا فـي  267.الخالص تعلیم بولس تیموثاوس أن كتاب العھد القدیم سیجعلھ حكیماً في لذلك كـان اإلنجیـل متاحـً

 .العھد القدیم

، تـتمأو كیف  كفارةالعھد القدیم الذین فھموا النعمة. لم یعرفوا تفاصیل الزمن  في    الناس  كان ھناك بعض   
مجرد شكل للتعبیر عن ھذا اإلیمان، تماًما  ذبائح. كانت الغفرانلاأن هللا بطریقة ما یوفر أساس    أمنوالكنھم  

ال قیمـة لھـا إذا لـم یـأتوا  ذبائحمثلما لدینا أشكال من العبادة الیوم (عشاء الرب على سبیل المثال). كانـت الـ
  .�خاضعة قلب وحیاة  تإذا لم تكن تعبیرا أشكال العبادة لدینا ال قیمة لھافي باإلیمان والطاعة، تماًما كما 

بـد أن یطلـب االعھد القـدیم، وأن علـى العزمن مھمین في  ناھناك مقطعان یظھران أن التوبة واإلیمان كا   
 .۱۸-۱۱: ۱ وإشعیاء 51والتطھیر ھما مزمور  غفرانال

 

 یقةخالص كل الخل
عتـق  میتعنـد اكتمـال الخـالص، سـ 268یقـة.لخلاجلب ذلك لعنة على كـل  ،  االنسان في البدءعندما أخطأ     

 .لكننا لم نر ذلك بعد الخلیقة،

فـي  یحیـواالمـؤمنین مـن الخطیـة، وخـالص یبدأ الخالص بالتجدید الروحي لألشخاص المخلصین. یـتم    
د أجسالعنة الخطیة. ال یزال لدیھم ل  جسدیةمن الجوانب ال  النھائي  ك، لم یختبروا الخالصذلومع    بركات هللا.

 یتحكم فیھا السن والموت.

ھا كما خلقھا هللا أصالً. نـرى طبیعـة ملیئـة بالمخلوقـات الم نرفنحن  الطبیعة ال تزال تحت لعنة الخطیة.     
مع بعضھا البعض، حیث یجب أن یموت العدید من الكائنات من أجل أن   عارصالضارة والمخلوقات التي تت

 .یعیش اآلخرون

 269لخلیقة.لعتق كل احان الوقت    

 .المسیحي في عالم ال یزال تحت لعنة الخطیة رجاءمقطع یصف ال 25-19: 8رومیة    

  

 
 

 . 10:3 یوحنا   266
 . 15:3 تیموثاوس 2  267
 .17:3 تكوین 268
 . 12-10:1 ینیعبران ؛1:21 رؤیا  269
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 خالصال
 أسئلة للدراسة 

 لكثیر من الناس؟ عثرة عتبر الصلیبلماذا یُ  .1

 

 لحالة الخاطئ؟ ةربعاأل جوانبال ما ھي .2

 

 یھین هللا؟ كفارة دونالغفران ب لماذا  .3

 

 ما ھي التوبة؟  .4

 

 ؟مؤمن، فماذا یعني أنھ إیمان الخالصإذا كان لدى الشخص   .5

 

 ؟ذبیحةیسوع لیكون ھو الالرب لماذا تأھل  .6

 

 ُمخلص؟ أنھیتیقن كیف یمكن للشخص أن  .7
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 :   شروط الخالص بالعبارات الصحیحةِصل   .8

 ثمنالدفع  الفداء

 یُحسب باًرا التقدیس

 عالمة تعریف الكفارة

 السالم التحریر

 الغضب (رفع) تحول الختم

 نظیفسجل  المصالحة

 الخالص الكفارة

 یصبح مقدًسا لتبنيا

 تصبح االبن تجدید / والدة جدیدةال

 حیاة جدیدة تبریرال
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 التاسع الدرس 

 قضایا الخالص 

 أھداف الدرس
 :شرح قادًرا علىفي نھایة ھذا الدرس، یجب أن یفھم الطالب ویكون    

 .وأھمیة انتصار المؤمن على الخطیة. امتیاز 1

 للمؤمن لحیاة الغلبة والنصرة. ا هللاقدمھالنعمة التي ی. 2

 .الحیاة الروحیة التي تأتي من العالقة مع المسیح. 3

 .النعمة التحذیرات الكتابیة من السقوط من. 4

 .معینة خالصیةحول قضایا . قانون اإلیمان المسیحي 5

 ن لدیـھ توقـع عـاٍل (شـدید) للحیـاةأن یكـوأحد األھداف العملیة لھذا الـدرس ھـو مسـاعدة الطالـب علـى     
 .على الخطیة المنتصرة

 صقضایا الخال 
 محاضرة مطبوعةمادة ال

بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھذا الدرس لطرح أسئلة المراجعة. ثم انتقل    
 .قراءة أدناهالإلى مقطع 

 الخالص؟أثیرات تا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن معً  6رومیة  نقرأ  

ــً     ــواد مع ــة الم ــرىاآلن دراس ــؤال  ؟ا. عنــدما ت ــرح الس ــواباط ــدرس ال یســتخدم ونــاقش الج ــذا ال . ھ
 . ألن معظم اآلیات المستخدمة مطبوعة في الدرس   الرمز

 لیل الخالصد
كـان  ن ذاكھو أحد الموضوعات الرئیسیة لرسالة یوحنـا األولـى. قـال یوحنـا إ  الشخصي  لخالصیقین ا   

ةً، وَ "  :للرسالة  سبب كتابتھ اةً أَبَِدیـَّ ْم َحیـَ وا أَنَّ لَكـُ ْي َكتَْبُت ھذَا إِلَْیكُْم، أَْنتُُم اْلُمْؤِمنِیَن بِاْسِم اْبِن هللاِ، ِلَكْي تَْعلَمـُ ِلكـَ
 ).13: 5(هللاِ." تُْؤِمنُوا بِاْسِم اْبِن 

 ؟خالصھإذا كان لدیھ شكوك حول  النسانماذا یجب أن یفعل ا؟ 

. یوضح أنھ مـن الصھأنھ ستكون ھناك أوقات یحتاج المؤمن فیھا إلى التأكد من خ  یوحنا  عرف الرسول   
بعض األمثلة على  الرسول دمقُ  رسالتھ . خاللیقینیة الخالص المناسب للمؤمن أن یبحث عن أدلة تستند إلى
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اهُ األدلة، قائًال  دْ َعَرْفنـَ ا قـَ ِرُف أَنَّنـَ لتثبیـت ن المـؤمنین یمكـنھم اسـتخدام ھـذه األدلـة أعلـن أ  270". "َوبِھذَا نَعـْ
 271.قلوبھم

 وضـععلـى الخطیـة. ال والغلبـة ھـي االنتصـار األولـي یوحنـاالمؤكد علیھـا فـي رسـالة المؤمن سمة إن     
ْي الَ 1الرسول “حرر من الخطیة المتعمدة. قال  تالالطبیعي للمؤمن ھي حیاة   ْیكُْم ھـذَا ِلكـَ یَا أَْوالَِدي، أَْكتُُب إِلـَ

ویقـول إنـھ  ). بھذا البیان، یوضح الرسول أن المؤمن یجب أن یعیش بدون خطیـة متعمـدة1:  2("تُْخِطئُوا.  
 حیاة الغلبة.ن لھم أھمیة یبییكتب ل

.َوإِْن أَْخَطأَ أََحدٌ فَلَنَا شَ "    مـن أجـل  تعـن خطایانـا: لیسـ ھذه الكفارةو "ِفیٌع ِعْندَ اآلِب، یَسُوعُ اْلَمِسیُح اْلبَارُّ
 )2-ب 1: 2( ".ولكن أیًضا من أجل خطایا العالم كلھ فقط،خطایانا 

. إنـھ الحـدوث أن الخطیة قد تحدث، على الرغم من أنھـا لیسـت ضـروریة  الرسول في ھذا النص  یدرك   
كفر عن تلك الخطیـة. ھـذا ال یعنـي أن المـؤمن المسیح یمكن أن تُ ذبیحة  فإن    أخطأ المؤمن،یؤكد لنا أنھ إذا  

متاحة، كما ھي للعالم   لذبیحةتوبة. تقول اآلیة ببساطة أن ا  تلقائیًا دون  لھ  یغفر هللا  وأن  یعود للخطیةیمكن أن  
، سـواء لغفـران أیـھ خطیـة ةریضرو  وبةتلقائیًا. الت  غیر ُمخلص (غیر محرر)  كلھ. نحن نعلم أن العالم كلھ

 .أم ال. إذا أخطأ المؤمن، فعلیھ أن یتوب من أجل عالقتھ با�یوماً ما  مؤمنًا الشخص كان

علـى  اتأكیـدھ االولـي یوحنا رسالةتوضح اآلیات التالیة من     
للمؤمن. ھي السلوك البارز أن االنتصار على الخطیة المتعمدة  

 تعلیقاتقوسین البین التي ف العبارات یتض

ایَاهُ [الشـخص "    ا َوصـَ اهُ: إِْن َحِفْظنـَ َوبِھذَا نَْعِرُف أَنَّنَا قَدْ َعَرْفنـَ
َو ُمفتقر لالذي یعصي هللا  ھُ» َوھـُ ھذا الدلیل] َمْن قَاَل: «قَدْ َعَرْفتـُ

 )4-3:2" (الَ یَْحفَظُ َوَصایَاهُ، فَُھَو َكاِذٌب َولَْیَس اْلَحقُّ فِیھ

لُ "    ْن یَْفعـَ َي كُلُّ مـَ ةُ ھـِ ا. َواْلَخِطیـَّ َي أَْیضـً دِّ ُل التَّعـَ ةَ یَْفعـَ  اْلَخِطیـَّ
ْیَس فِیـِھ  ي. َوتَْعلَُموَن أَنَّ ذَاَك أُْظِھَر ِلَكْي یَْرفََع َخَطایَانَا، َولـَ التَّعَدِّ
ْرهُ  ْم یُْبصـِ ُئ لـَ ْن یُْخطـِ َخِطیَّةٌ. كُلُّ َمْن یَثْبُُت فِیِھ الَ یُْخِطُئ. كُلُّ مـَ

 ).6-4:3(ھُ" َعَرفَ َوالَ 

، َكَما أَنَّ "    أَیَُّھا األَْوالَدُ، الَ یُِضلَّكُْم أََحدٌ: َمْن یَْفعَُل اْلبِرَّ فَُھَو بَارٌّ
. (لیسذَاَك    ھو مستمر فـي فعـل شخًصا ما یُعتبر باًرا بینما بَارٌّ

دِْء   )الخطیة َمْن یَْفعَُل اْلَخِطیَّةَ فَُھَو ِمْن إِْبِلیَس، ألَنَّ إِْبِلیَس ِمَن اْلبـَ
یسَ  اَل إِْبلـِ ْنقَُض أَْعمـَ ْي یـَ ُن هللاِ ِلكـَ َر ابـْ " یُْخِطُئ. ألَْجِل ھـذَا أُْظھـِ

)7:3-8.( 

ھُ یَثْبُـ " ةً، ألَنَّ َزْرعـَ ُل َخِطیـَّ َن هللاِ الَ یَْفعـَ ودٌ مـِ ُت كُلُّ َمْن ھَُو َمْولـُ
 ). 9:3(هللاِ" فِیِھ، َوالَ یَْستَِطیُع أَْن یُْخِطَئ ألَنَّھُ َمْولُودٌ ِمَن 

 
 

 18،2: 5؛ 24،14،10: 3 ؛ 29:2؛ 2:2یوحنا  1 270
 . 9:1 یوحنا  1 271

أشیر ھنا إلى الخطیة  بالخطیة،"
وفقًا لالستخدام المشترك   الخارجیة،

(بإرادة   طوعيتعدي للكلمة: 
هللا المكتوب  ناموس ل االنسان)

  یكون �، ایاهمن وص ُمعلن أليوال
كل  " في وقت تعدیھ. )ئكذلك (خاط

في   حیان ولد من هللا" بینما یمَ 
ب، وبروح الصالة  حاإلیمان وال

والشكر، فانھ ال یقتصر األمر على 
   ال یمكنھ ارتكاب الخطیة، بل

ارتكابھا بھذه الطریقة. طالما ھو  
یؤمن با� من خالل المسیح ویحبھ 

قلبھ أمامھ ال یستطیع أن  ویسكب
من   وصیة على أيباختیاره عدى یت

 ".هللا
في عظة بعنوان  وسلي،ون چ(

االمتیاز العظیم ألولئك الذین ولدوا  
 )من هللا
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یخطئ. إذا أخطـأ، فسـلمسـیح،  فـي ا  ثباتعن الاالنسان  َوَمْن یَْحفَْظ َوَصایَاهُ یَثْبُْت فِیِھ َوھَُو فِیِھ. [إذا توقف  "
وحِ الَِّذي  في المسیح] َوبِھذَا نَْعِرُف أَنَّھُ یَثْبُتُ  الثباتتوقف عن   ).24:3(أَْعَطانَا" فِینَا: ِمَن الرُّ

ةُ " ایَاهُ. بِھذَا نَْعِرُف أَنَّنَا نُِحبُّ أَْوالَدَ هللاِ: إِذَا أَْحبَْبنَا هللاَ َوَحِفْظنَا َوَصایَاهُ. فَإِنَّ ھِذِه ِھَي َمَحبـَّ َظ َوصـَ  هللاِ: أَْن نَْحفـَ
 ). 3-2: 5" (]عدم الحب العصیان بینیُ  بینما حقیقي الطاعة[یحفز الحب ال َوَوَصایَاهُ لَْیَسْت ثَِقیلَة

ا إغراءات العالم)واْلعَالََم. (روح  ألَنَّ كُلَّ َمْن ُوِلدَ ِمَن هللاِ یَْغِلُب  " الََم: إِیَمانُنـَ ". َوھِذِه ِھَي اْلغَلَبَةُ الَّتِي تَْغِلُب اْلعـَ
)5 :4( 

یُر الَ  )حرس(ی یُْخِطُئ، بَِل اْلَمْولُودُ ِمَن هللاِ یَْحفَظُ نَْعلَُم أَنَّ كُلَّ َمْن ُوِلدَ ِمَن هللاِ الَ " ّرِ ھُ، َوالشـِّ ھُ". (نَْفسـَ : 5یََمسـُّ
18( 

 للمؤمن؟    ما ھي السمة الواضحة في ھذه اآلیات الممیزة ؟ 

علـى ر اصـتنا أن السمة الممیزة للمـؤمن ھـي أنـھ یعـیش فـي طاعـة هللا. االھذه اآلیات، یبدو واضحً في     
 272.للمؤمن عظیم الخطیة ھو امتیاز

 ةنعمة هللا من أجل حیاة النصر
المـوروث  بسـبب الفسـاد  ة على الخطیة (الحیاة المنتصـرة)عیش في النصرنن  ألیس باألمر السھل دائًما     
الكثیر من الناس أن العیش دون ارتكاب خطیة متعمـدة أمـر مسـتحیل.   ھذا یعتقدالبشري. بسبب    ضعفوال

 ؟المشكلتینھاتین ة هللا لدیھا الجواب على لكن نعم

 ما ھو الفساد الموروث؟؟  

، جدیـدالفساد الموروث ھو فساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان الذي یمیل بھ نحو الخطیة منذ الوالدة. بعد الت   
الفساد  من لتطھیرلالیومي، ولكن  نتصارلخطیة. لكن هللا یمنح نعمة لیس فقط لالل  المیلیصارع المؤمن ھذا  

  األرضیة.حیاتنا  طیلة ھانتعایش معحالة لیست  شریرةالطبیعة ال 273.الموروث

الذین ینكرون أن المؤمن یمكن أن یعیش في انتصار على الخطیة المتعمدة في بعض   یقتبس بعض الناس   
 "لنـاْن قُْلنَا: إِنَّھُ لَْیَس لَنَا َخِطیَّةٌ نُِضلُّ أَْنفَُسنَا َولَْیَس اْلَحقُّ فِینَا." ولكن ماذا یعني ذلـك بالنسـبة لنـا إِ األحیان: "

ا مـع  خطیة"؟ ھل یعني ذلك أنھ حتى المؤمنین مستمرون في ارتكاب خطیـة متعمـدة؟ لـن یكـون ذلـك متفقـً
 أدلى بھـذه التصـریحاتیوحنا رة أعاله. كیف یمكن أن یكون الثالث المذكو  األصحاحالعبارات الواردة في  

ارتكاب مستمر في بما في ذلك كل مؤمن  شخصكل قبل “الثالث إذا كان قد قال من    األصحاحفي    (اآلیات)
 .الخطیة"؟ ھذا لن یكون لھ معنى

ر مخصص ألولئك ھذا التطھیو. ایاالخطمن التطھیر  ب  ھناك وعد  اآلیة السابعة  المعنى. في  السیاق  یظھر   
طاعة هللا. أولئك الذین یعیشـون اآلن فـي في    لحقبحسب ا  لسلوكما یعني ا  " وھوفي النور  "یسلكونالذین  

 . طاعة هللا یتم تطھیرھم من آثامھم الماضیة بدم المسیح

 
 

 8: 1 یوحنا  1 272
 .9: 15 الرسل أعمال ؛7: 1 یوحنا  1 ؛23:5 تسالونیكي 1 273
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لكن قد یكون ھناك بعض األشخاص الذین ینكرون أنھم أخطأوا ویحتاجون إلى التطھیر. ھؤالء ھم الذین    
أو أنھم حلوا مشـكلة  أبدًا یةخط یفعلوا  و "یخدعون" أنفسھم. یزعمون أنھم لم  خطیة"  ناقولون إنھم "لیس لی

 ح.خطیتھم بدون المسی

ن الـذین إوالتطھیر. في اآلیة العاشرة، یقول مـرة أخـرى  لغفراناب هللا مرة أخرى في اآلیة التاسعة، وعد   
 .ھ"لم یخطئوا" یناقضون هللا نفس إنھمیقولون 

 ذيال غفرانأولئك الذین لم یظنوا أنھم بحاجة إلى التطھیر وال  (سوء فھم)  یكتب لتصحیح خطأیوحنا  كان     
نھ حتى المؤمنین یواصلون إالذین اعتقدوا أنھم ال یحتاجون إلى الخالص. لم یكن یقول  المسیح. أولئك قدمھ

 .في ھذه الرسالة واآلیات المباشرة ساسيارتكاب الخطیة، ألن ذلك یتعارض مع تأكیده األ

فیھا قلبھ تماًما �، دون تحفـظ. فـي یستودع  المؤمن إلى أن یصل إلى النقطة التي    لحیاة منتصرة، یحتاج   
 .ذلك الوقت یطھر هللا قلبھ حتى یتمكن من حب هللا تماًما

 ؟ ما ھو الضعف؟          

یة. بسبب سقوط آدم في الخطیة وانحدار البشریة من خالل القیود أو العیوب الجسدیة أو العقل وھ  ضعفال   
 عما خلقنا هللا لنكون علیھ.ا ا وعاطفیً ا وجسدیً الخطیة المستمرة، نحن أضعف عقلیً 

یعني أننا سوف نخطئ. ال نعرف ما ھو الشيء الصحیح الذي ینبغي عملھ في الموقف. قد تكون   ضعفال   
ا لدینا آراء خاطئة حول فئات معینة من ا لناس أو الجماعات العرقیة. ال یتم تصحیح األفكار الخاطئـة تلقائیـً

  یصبح االنسان ُمخلًصا. عندما

ة ألنھ إذا أخطأ الشخص بشأن ما یجب علیھ فعلـھ، فسـوف یفعـل ئاألفكار الخاطئة تتسبب في أفعال خاط   
 .الشيء الخطأ

 كیفیة تطبیق المبادئ الكتابیة. ربما لـم الشخص لعدة أسباب. ربما لم یتعلمصراع  في    ضعفقد یتسبب ال   
. ربما ال اقویً أن یبقي   ه. ربما لیس لدیھ العادات الیومیة التي تساعدیضبط سلوكھ لیساعده في مقاومة دوافعھ

 .في الروحالسلوك یفھم أھمیة 

عمـد. یفعـل في الحكم على اآلخرین، ألننا ال نعرف دائًما متـى یخطئـون عـن متسرعین  یجب أال نكون     
 .خاطئة غالبًا بسبب قلة المعرفة والنضج الروحي الناس أشیاءً 

؟ ھل تساءلت یوًما ما إذا كان من الممكن حقًا ھل عمرك فكرت في أن تجربتك لم یُجرب بھا أحد من قبل   
في  عفنالض ضالتعوی بھا مزید من على الخطیة؟ لقد وعد هللا بتمكین النعمة التي  ةكامل  ةأن تعیش في نصر

 لتجربة.ا

بُوَن فَْوَق َما تَْستَطِ "    یعُوَن، بَْل َسیَْجعَُل َمَع لَْم تُِصْبكُْم تَْجِربَةٌ إِالَّ بََشِریَّةٌ. َولِكنَّ هللاَ أَِمیٌن، الَِّذي الَ یَدَعُكُْم تَُجرَّ
 ).13:10كورنثوس  1(تَْحتَِملُوا" التَّْجِربَِة أَْیًضا اْلَمْنفَذَ، ِلتَْستَِطیعُوا أَْن 

 ما ھي بعض األشیاء التي نعرفھا من ھذه اآلیة؟

 :تخبرنا ھذه اآلیة بعدة أشیاء مھمة   

 . لیست فریدة بالنسبة لك صراعاتك بسبب إنسانیتنا. ھذا یعني أن لتجربةأتي ات) 1( أوالً:
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ا مقـدار مـا عـرف حقًـ ن نحـن ال .التحمـل ) هللا یعرف حدودنا. إنھ یفھم مدى قدرتنا على2خبرنا أن (ت  ثانًیا:
 .ذلكیعرف  هللا یمكننا تحملھ، لكن

ممكـن فـي  اآلیة النصر. وفقا لھذه غلبة التي تأتي إلینا. یریدنا أن نعیش فيالتجارب هللا من   دّ حِ ) یَ 3(  ثالثًا:
 .كل وقت

لنا أن   رید" هللا یطریق للھروب (المنفذ)نھ یجعل "إر.  اصتنما نحتاجھ لتحقیق اال لنا كل  ) یوفر هللا4(  رابعًا:
 حیاة منتصرة.نھ یعطي نعمة لإ. ةالنصر حیاةنعیش 

 الروحالحیاة في 
 ا االصحاح.اآلیات المستخدمة في ھذوالتأمل في  8إلى رومیة التوجھ یجب على الطالب    

ا لعمـل الـروح فـي حیـاة المـؤمن. یخبرنـا یقدم األصحاح الثامن من الرسالة إلى أھل رومیة     وصفًا رائعـً
 فینا.المقدس أننا ال نعرف حتى كیف نصلي كما یجب، لكن الروح القدس یصلي الكتاب 

). ۱الجسـد (آیـة ب ولـیسالروح نسـلك بـإذا كنـا ال دینونة  .  ةحیاة النصر  حیایخبرنا كیف ن  ألصحاحھذا ا   
 ).٤تعمل فینا (آیة  القدس الذي یتوقعھ هللا منا، ألن قوة الروح یمكننا تحقیق البر

 )۱(آیـة  تسـبب إدانتـھ) و۸(آیـة    یـھعل  سـیطرت  شـریرةالطبیعة ال  تإرضاء هللا إذا كان  للشخص  ال یمكن   
 ).۱۳موت" في آیة ال"وھي ( هللابدینونة 

 ).۱٤-۱۳(آیة هللا  روح  إرشادو قوةشریرة بالوضع نھایة وحدًا لألفعال یمكننا    

 على الخطیة ةالنصرحتمیة 

علـى  ةفـي نصـر حیـاأن ی للمؤمن) ھل من الضروري حقًا  1مثل: (  األسئلة  ي بعض األحیان یتم طرحف   
ا نـال شخصـً أن ) ھـل مـن الممكـن 3؟ (للتجربـة) ماذا یحدث لعالقـة المـؤمن بـا� إذا استسـلم 2الخطیة؟ (

 خالصھ؟یفقد  الخالص (آمَن)

. حذر القساوسة بإرادتھ یسقط من الخالص إذا كان متمردًا ضد هللا  نسانكان إجماع الكنیسة األولى أن اال   
ألن الكتاب المقـدس یحتـوي  .باإلیمان ةالمنتصر حیاةمن ضرورة االستمرار في ال  وب كنائسھماألوائل شع

 .على العدید من ھذه التحذیرات

تغییرات أخرى یحتاج إلـى  كھنا، یتوب عن الخطایا التي یدرك أنھ ارتكبھا. جدیدتعندما ینال الخاطئ ال   
أو كلمات ال ترضي هللا. یقـول تسلیة في عالقة مع هللا. قد تكون ھذه أفعال أو عادات أو   حیاألنھ ی  القیام بھا
ِد َوالـرُّ   المقدس،الكتاب   ِس اْلَجسـَ ّلِ دَنـَ ْن كـُ ا مـِ ْر ذََواتِنـَ یَن "فَإِذْ لَنَا ھِذِه اْلَمَواِعیدُ أَیَُّھا األَِحبَّاُء ِلنَُطھـِّ لـِ وحِ، ُمَكّمِ

  274"اْلقَدَاَسةَ فِي َخْوِف هللاِ.

یراه اآلن خطأ؟ ماذا لو قرر العودة إلى الخطایا التي تاب أمًرا ماذا لو قرر المؤمن أنھ غیر مستعد لتغییر     
 ؟بعد أن أصبح ُمخلصعنھا 

 
 

 . 1:7 كورنثوس  2  274
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". "إذا إطالقًا، فلن تضیع  لألبدفي بعض األحیان یقول الناس أشیاء مثل ھذا: "إذا كانت الحیاة األبدیة حقًا     
بالنعمة ولیس بأي شيء فعلناه، فمن المؤكد أننا ال نستطیع أن نفقد خالصنا بأي شيء نفعلـھ. "كـان خلصنا  

ضد والده." ألن هللا قد أعطى الخـالص  هحتى عندما كان في البلد البعید في تمرد  ابنا  االبن الضال ال یزال
  .مجانیة، فلن یأخذھا أبدًاكعطیة 

، معتقدین أنھم التجدید (الخالص)العودة إلى الخطیة بعد   من البشرعلى آالف    لَ ھذا النوع من التفكیر سھَّ    
االنتصار على الخطیة. من المھم أن نفھم مـا یعلمـھ الكتـاب  عن مضمون بغض النظر خالصھمفي أمان و

 .المؤمنضمان المقدس عن 

 الحیاة في المسیح

 .. إنھ یجیب على بعض األسئلة المھمةواالغصانللكرمة التشبیھ الشھیر  10-2: 15في یوحنا    

لمسیح یعني عدم الثبات في ا). ۱۰(آیة  ."يالمسیح؟ "إِْن َحِفْظتُْم َوَصایَاَي تَثْبُتُوَن فِي َمَحبَّتِ نثبت في كیف     
 . ما یحدث بعد ذلك؟� أن الشخص توقف عن طاعتھ

آیة (." یَْحتَِرقُ إِْن َكاَن أََحدٌ الَ یَثْبُُت فِيَّ یُْطَرُح َخاِرًجا َكاْلغُْصِن، فَیَِجفُّ َویَْجَمعُونَھُ َویَْطَرُحونَھُ فِي النَّاِر، فَ "   
یوضـح التشـبیھ ھـو مرفـوض. و في المسـیحالثبات توقف عن    الطاعة فبالتالي). إذا توقف الشخص عن  6

 . لتامالرفض اُحرقت بالتي األغصان 

ْم أَْیًضا ي اْلَكْرَمِة، َكذِلَك أَْنتُ اُثْبُتُوا فِيَّ َوأَنَا فِیكُْم. َكَما أَنَّ اْلغُْصَن الَ یَْقِدُر أَْن یَأْتَِي بِثََمٍر ِمْن ذَاتِِھ إِْن لَْم یَثْبُْت فِ    
.  ).2(آیة  كُلُّ غُْصٍن فِيَّ الَ یَأْتِي بِثََمٍر یَْنِزعُھُ  ).4 آیة( إِْن لَْم تَثْبُتُوا فِيَّ

التغییر والبركة والتي   حیاة  حیاعني أن نت  والتي  ثماربتي  أالمسیح عن طریق الطاعة، فلن ننثبت في إذا لم    
الحیاة التـي یوفرھـا هللا ولـم  مصدر تدفقفإنھ یفصل نفسھ عن   نعمة هللا. إذا كان الشخص یعصى هللاتنقاد ب

 .مرفوض فھو ثماربالؤتي الذي ال یُ االنسان بنعمة هللا. الحیاة یعد بإمكانھ 

 لشخص الُمعطي.باعالقتنا عن أن نمتلكھ بعیدًا  ال یمكن لكن المجانیة،لنعمة عطیة االخالص    

. إنھا ترید منھ أن أن یعمل ما یرید بذلك الكتابیلي لوتابھ، فیمكن ھو حقًا كلویلي فسالي كتابًا    تإذا أعط   
. قد یتركھ تحت المطر أو یمزقھ أو یستخدمھ لقتل إعادة الكتابیقرأه، لكن حتى لو لم یفعل فإنھا ال تستطیع 

بسالي.  ویلي للكتاب ال تعتمد على عالقتھ  (ملكیة)  . حیازةلھ  الحشرات. ال تستطیع سالي إعادتھ ألنھا أعطتھ
 ملكھ. لسالي، فال یزال الكتاب اً حتى إذا أصبح عدو

التي یمكن للشـخص االحتفـاظ بھـا دون عالقـة مـع   عطیةالكرمة أن الخالص یختلف عن ال  تشبیھیُظھر     
ال یخبرنـا الخـالص عـن طریـق العالقـة. نمتلك    275.الكرمة التي تعطینا الحیاةالرب یسوع    شبھیُ معطى.  ال

  عن الخالصننفصل  نفعلھ.    عماأي مكان أننا سنحافظ على الخالص بغض النظر   بكاملھ فيالكتاب المقدس  
 276.. نحافظ على ھذه العالقة الخالصیة بطاعة هللاعندما ننفصل عن الرب یسوع

 
 

 . 6:15 یوحنا  275
 . 10:15 یوحنا  276
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قـوة  طالمـا یضـئالمصـباح    المصباح الكھربـائي والكھربـاء.في  أن یكون    لذلك یمكن  التوضیح الحدیث   
. وبالمثل لدینا حیـاة تھإذ تم فصلھ عن مصدر طاقستمرار مضیئًا  الكھرباء تتدفق فیھ. ال یمكن للمصباح اال

 .تدفق حیاتھ فینا. نحن ال نحتفظ بتلك الحیاة إذا انفصلنا عنھتأبدیة من خالل عالقتنا مع المسیح. 

 كتابیةالتحذیرات ال

الحیـاة بعـد كتابتـھ سـفر مـن  (اسـم اإلنسـان) سمالاأن تمحو توجد طریقة یمكن  یقول بعض الناس أنھ ال   
ةِ،  َوإِْن َكاَن أََحدٌ یَْحِذُف ِمْن أَْقَواِل ِكتَاِب ھـِذهِ : "االسملمحو ھناك. ولكن ھناك طریقة واحدة على األقل  وَّ النُّبـُ

 277".ِة، َوِمَن اْلَمْكتُوِب فِي ھذَا اْلِكتَابِ یَْحِذُف هللاُ نَِصیبَھُ ِمْن ِسْفِر اْلَحیَاةِ، َوِمَن اْلَمِدینَِة اْلُمقَدَّسَ 

على أي حال فاألمر ھنا أنھ من . سفر الرؤیا بحذف جزء من لمدانین فعالً ا بشریوجد عدد قلیل جدًا من ال   
 .الحیاة سفر اسم منالمحتمل محو 

مرة واحدة یمكن أن یفقد الخالص من خالل  (تحرر) یحذرنا الكتاب المقدس من أن الشخص الذي خلص   
ْفِر اْلَحیَـ   ".اةِ ھزیمتھ في نھایة المطاف بالخطیة. "َمْن یَْغِلُب فَذِلَك َسیَْلبَُس ثِیَابًا بِیًضا، َولَْن أَْمُحَو اْسَمھُ ِمْن سـِ

) 11:2نظـراإلى الخـالص نفسـھ ( اویشیر الكثیر منھسفر الرؤیا ى الكثیر من الوعود للكنائس في تُعطَ   278
ا غلبة المؤمن ولكن كل الوعود تعتمد على إذا  فقد، لكـن خالصـھم سـیُ ُمخلصـین. لقـد كـان ھـؤالء أشخاصـً

 .الخطیة علیھم تتغلب

. قـال إنـھ إذا لئال یتحولـوا عـن ایمـانھم  تسالونیكيعلى مؤمني    في وقت من األوقات  بولسالرسول  قلق     
ھـذا یـدل علـى أنـھ مـن الممكـن للمـؤمن أن یسـقط مـن   279كرازتھم یذھب باطًال.  في  تعبھحدث ذلك، فإن  

 .األصلي ال قیمة لھخالصھ تماًما بحیث یكون  خالصھ

ْن  ایخـدعوكذبـة أن ھنـاك معلمـین  21-18: 2   بطـرس  2نجد فـي      وا مـِ بعـض المـؤمنین الـذین " َھَربـُ
ّبِ َواْلُمَخلِِّص یَسُوَع اْلمَ  ّرِ " "ن ون السابقو. ھؤالء المؤمن"ِسیحِ نََجاَساِت اْلعَالَِم، بَِمْعِرفَِة الرَّ عِرفُوا َطِریَق اْلبـِ

حیاة ال أسلوبالعودة إلى عن لكنھم تركوه. یقول ھذا النص إنھ كان من األفضل لھم أال یعرفوا الطریق أبداً 
أن كان من المستحیل أنھ من الممكن أن یفقد الشخص خالصھ بالعودة إلى الخطیة. إذا   یوضحشریر. ھذا  ال

 الخالص (االیمان).قبل في حالتھ عما كان علیھ أسوأ  االنسان خالصھ، فلن یكون النسانیفقد ا

نا اندما تبن، لكن تلك البنوة تتغیر ع281لغضبل وأوالدًا 280لشیطانل أوالدًا  یمكن تغییر البنوة. كنا ذات یوم   
كـان عندما عـاد أشـار إلیـھ والـده بأنـھ . عن والده  بعیداً   كانعندما  البنوة  ممیزات  هللا. فقد االبن الضال كل  

 282میتًا.

مشـاعرھم إلـى تأكیـد زائـف  (توجیـھ) لكن لیس عن طریـق إسـناد باألمان،یرید هللا أن یشعر المؤمنون    
بأننا فـي  نا. إنھ ال یعدبھ  هللا  معد المؤمنین بشيء لم یعدھخطر حقیقي. یجب أال نل  یجعلھم یعرضون أنفسھم

 
 

 . 19:22 رؤیا   277
 .5:3 رؤیا  278
 .5:3 تسالونیكي 1  279
 .44:8 یوحنا  280
 .2:2 أفسس 281
 .32:15 لوقا  282
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مــن فقــدان خالصــنا بغــض النظــر عمــا نفعلــھ. إنــھ یعــد  أمــان
بإرشادنا وتمكیننا من العیش في انتصار على الخطیة. ھـذا ھـو 

 .الكافي لنا لكي نتحرر من الخوف (الیقین) التأكید

ــان شــكوك حــول     ــؤمنین فــي بعــض األحی ــون لــدى الم یك
، لكــن خلصــوا مــرةخالصــھم. قــد یكونــون متأكــدین مــن أنھــم 

ال یتركنـا   .مـع هللاخالصیة  في أنھم ما زالوا في عالقة    ونشكی
أن   مشیئة هللا  م. إنالھھذا السؤال اعن    ناشكفي  الكتاب المقدس  

خالصھ لدرجـة أنـھ سیحصـل علـى   ثقة من  یكون المؤمن على
یِن" ــدِّ ْوِم ال ــَ ي ی ــِ ةٌ ف ــَ ــا إذا كــان ســیجتاز  283"ثِق وال یتســاءل عم

 .هللا أم التمحیص 

عندما یكون لـدى المـؤمن شـكوك، یجـب علیـھ أال یتجاھلھـا    
 ناسبذات مرة. من المخالصھ  ببساطة ألنھ متأكد من أنھ قد تم

وا أَْنفُســَ یجَ أن " للمــؤمنین بــُ ْل ھمّرِ اِن؟" ھــم، ھــَ ي اِإلیمــَ إذا  284فــِ
مـن خـالل اتبـاع الخطـوات الكتابیـة خلص  الشخص أنھ    رفع

 .تأكد من أن لدیھ حیاة روحیة فھو، بطاعة لھفي عالقة السلوك المسیح عن طریق ثابت في للخالص وأنھ 

 المعلومات التي في المربعات التالیة:یتم اختیار أفراد من الفصل لشرح    

 أقل: توقعات ھتجنب یجب خطأ 

والفساد الموروث. یجب أن نتذكر   (الضعف)بسبب أمرین: العجز  بشرلل  لةعلى الخطیة مستحی  غلبةبدو الت   
روحھ حتى نتمكن من تحقیق إرادتھ. ب قوة بشریة. یعطي هللا (محدودیات) أن هللا ال یدیننا بسبب وجود قیود

 جز(الضعف).بسبب الع الشخصال یجب أن یخطئ لكن و نا عجز (ضعف)یس من الخطیة أن یكون لل

، لكن هللا یوفر نعمـة للتطھیـر. نحـن ال نتحمـل المسـؤولیة ألننـا خالصیستمر تأثیر الفساد الموروث بعد ال
العجز أو الفساد الموروث إلى . لذا فال ینبغي أن یؤدي ستمر بھالفساد الموروث، لكن من الخطأ أن نب  اولدن
 االنتصار. حیاةفي نا الرجاء فقدان

لخطیـة عـن اھذا یعنـي لنـا المـوت .  موتھ وقیامتھب  شبھمن خالل اإلیمان بالمسیح، نحن متحدون معھ. نت   
 ھ. ھو فینا ونحن فیھ. الحیاة المسیحیة لیست فقط أننا نحاول اتباع مثالـ)حیاة جدیدةجدة الحیاة (والقیامة في  

علـى عـاش ا المسیح بداخلنا. لقد انتصر على الخطیـة عنـدما حیاھنبذل قصارى جھدنا. الحیاة المسیحیة یو
 .   األرض وما زال یعیش فینا منتصراً 

  

 
 

 .17:4 یوحنا  1 283
 .5:13 كورنثوس 2 284

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  
 ." قة ضمیریّةعیشة الخالص بطری

 المختص – یمس أرمینیوس چ(
 ) عن ضمان الخالص بمقاالت معینة
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 ؟لماذا یھم
مدینـة عظیمـة شـعرھا متشـابك ومـراوغ بطـول شـارع ب رصیفجلس امرأة فقیرة ترتدي الخرق على ت   

 میـركـان أ منھـا على مقربـةواتمة. تجلس في یأس. فجأة ھناك ضجة كبیرة بسبب القذارة. بشرتھا قذرة وق
عربتھ في المكان الذي تجلس فیھ المرأة  تالنبالء. األمیر وسیم وقوي ولطیف! بینما مر  بموكبھ مع  المملكة

 ".فالقذرة، ینادي األمیر سائقھ "توقَّ 

المرأة التي تجلس على الرصیف ھي المرأة التـي أریـد   ھذهعندما تتوقف العربة، یقول األمیر لخدامھ: "   
 !"منھا الزواج

قذرة ما زالت ترتدي خرقھا  اآلن یتغیر المشھد. نحن ننظر إلى القصر في یوم الزفاف. ماذا نرى؟ امرأة   
بشعر متسخ وقذر. حولھـا ھنـاك سـیدات فـي انتظارھـا یحملـن ثـوب الزفـاف والصـابون والعطـور، لكـن 

االستعداد ترغبي في أال   "،، "سیدتيتالعروس لیست مھتمة بإعداد نفسھا لیوم زفافھا. تتساءل إحدى السیدا
الزواج منـي،  وأراد األمیربھا عندما رآني  رتظھلحفل الزفاف؟ "تجیب العروس" ھذه ھي الطریقة التي 

من ھذا الموقف. ألن األمیر یحبھا فھو ال یریدھا   سنُصدم  .اآلن  ذا یكون شكليلذلك أعتقد أن األمر ال یھم ما
 .فعلیھا أن تبدو أفضل بالنسبة لھ جذابة وھي غیر أن تبقى في حالتھا. ألن األمیر أحبھا

یرید تغییر حالتنا. ألنھ  ،لكن ھذا ال یعني أن الخطیة لیست مھمة. ألنھ یحبنا ،خطاةهللا یحبنا عندما نكون    
  التى تسر هللا. الصورة والشخصیةب تشبھیحبنا، یجب أن ن

 

 ة (الغلبة)نصرالفي  عیشالعملیة لل توجیھاتال
على الخطیـة مـن خـالل بأن االنتصار  م البعض  علِّ العالم بالخرافات. یُ في كل  ط الحق المسیحي  التخایتم     

معینـة)   خطایـاسـبب  ھـا  یُعتقـد أن  تـياألرواح الشـریرة (ال  انتھارالعاطفیة و  ختباراتواال  الصالة المتكررة
بزیـت  دأو دھـن الجسـ لرموز روحیة فـي جمیـع أنحـاء المنـز ووضعوارتداء سحر معین    تعذیب النفسو

 ".حر الروحيمن خالل "الس !" غلبة في نظرھمال يھ هخاص. ھذ

الخـالص واالمـتالء اختبارات ن إة بشكل مبسط للغایة. یقولون یعلى الخط  ةالنصر  بأن  علم البعضكما یُ    
الخطیة بشكل دائم. فشلوا في التأكید علـى الحاجـة إلـى النمـو الروحـي سلطان   (یبطل)  بالروح سوف تدمر

 دائم.ال سھروال (التھذیب)واالنضباط 

علـى العـالم والخطیـة أن یطرحـوا علـى أنفسـھم  ةثابتـ ةیجب على أولئك الذین یفشلون في تحقیق نصـر   
 :األسئلة التالیة

حیـاة  ؟ ھـل لـديَّ تھا؟ ھل تبت وتركالعتیقة)( حیاتي القدیمةعن    تھل م  ا ولدت مرة أخرى؟ھل أنا حقً  )1(
 كورنثـوس 2(        هللا    مـورجدیـدة أل  وشـھیةجدیـدة    ورغبـات  جدیـدة  مواقـف  –جدیدة فـي المسـیح  

الروح القدس؟ ھل أحاول فقط من خالل قوة اإلرادة اإلنسانیة بالسید المسیح في قلبي سكن  )؟ ھل 17:5
 )؟20: 2كن في داخلي (غالطیة اقوة هللا السأم أنني أعتمد على  .على الخطیةنتصار الا
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أخطـئ إلیـك" (مـز  لكـیالخبأت كالمـك فـي قلبـي  " المزموریعلن مرنم كلمة هللا في قلبي؟   بئھل أخ )2(
 یتغذى حدیث الوالدة على حلیـب والدتـھ (بطـرسكما ). یجب علینا أن نتغذى على كلمة هللا 11:  119

 ).2: 2 االولي

ِة، "  �؟  حًیاالخطیة و  نحقًا عھل أحسب نفسي میتًا   )3( ِن اْلَخِطیـَّ َكذِلَك أَْنتُْم أَْیًضا اْحِسبُوا أَْنفَُسكُْم أَْمَواتًا عـَ
 ).11: 6َولِكْن أَْحیَاًء ِ�ِ بِاْلَمِسیحِ یَسُوَع َربِّنَا " (رومیة 

ُب  أعلن الرسول یوحنا أن الشخص المولود فـي عائلـة ؟غلبةعتمد على هللا لتحقیق المھل أنا   )4( هللا " یَْغلـِ
تھ ضع ثقی). قال الرسول بولس إنھ لن 4: 5یوحنا    1اْلعَالََم. َوھِذِه ِھَي اْلغَلَبَةُ الَّتِي تَْغِلُب اْلعَالََم: إِیَمانُنَا " (

علـى  وتھـاق تـي فـي العـالمیسوع ألنھ من خالل الصلیب تفقـد األشـیاء ال الرب صلیب  االفي أي شيء  
ا ِمْن ِجَھتِي، فََحاَشا ِلي أَْن أَْفتَِخَر إِالَّ بَِصِلیِب َربِّنَا یَسُوَع اْلَمِسیحِ، الَِّذي بِِھ وَ "  لي والسیطرة علي  ھاجذب أَمَّ

إذا  ة ثابتةصرتنمحیاة    حیا). سیكون من المستحیل لنا أن ن14:6(غالطیة  "قَدْ ُصِلَب اْلعَالَُم ِلي َوأَنَا ِلْلعَالَمِ 
 ).یسوعالرب (البر نسینا مصدر كل 

 فـي مكانتنـابغض النظر عـن  ؟للخطیة على االطالقعدم السماح باإلیمان والرب یسوع ألبس ھل أنا  )5(
ً  والغلبة راصتنالمسیحیة، فإن االسیاحتنا    تجـاهیسـوع الـرب . یجب أن أتبنى بوعي موقف لیست تلقائیا

 ).24: 4أفسس  ؛14:13ة وأن أتبع مثالھ (رومیة یالخط

في ساحة معركة الحیـاة، یصـاب العدیـد مـن المـؤمنین بالسـھام الناریـة   الروحي؟هللا  ألبس سالح  ھل   )6(
 ).11: 6أصبحوا غیر مھتمین بدفاعاتھم الروحیة (أفسس  وذلك ببساطة ألنھمللشیطان 

ا إیماننـا بغض النظر عن مدى نضـوج انضباط الذات؟(أتدرب علي)    ھل أمارس )7( ، سـتكون ھنـاك دائمـً
؟ یجب السیطرة على وقمعھ  االنضباطت  أقوم بتدریب جسدي ووضعھ تححاجة إلى انضباط الذات. ھل  

 ونخـدمیأو النـوم أو الجـنس) بحیـث  (مثل الرغبة فـي الطعـامالممنوحة لي من هللا    الطبیعیةالرغبات  
یجب عدم و ألن الجسد مشوه بالخطیة لیست متوازنةالجسدیة  انإن رغبات المولودة حدیثًا.أھداف النفس 
تَْعبِدُهُ، " :بولس  الرسول  خدم الروح. قالالسیطرة والتحكم. علیھ أن ید بالسماح للجس ِدي َوأَسـْ ُع َجسـَ أَْقمـَ

). ھذا االنضـباط 27-25: 9كورنثوس  1( ."َحتَّى بَْعدَ َما َكَرْزُت ِلآلَخِریَن الَ أَِصیُر أَنَا نَْفِسي َمْرفُوًضا
 ؤمن.ضروري لكل م

. )7: 1 یوحنا 1( لنا الرسول یوحنا  تحریضفي النور" ھو    سلوك"ال  في الطاعة؟  وأحیا  ھل أنا أعیش )8(
 لكأن نسـعلینـا دائمـاً  في طریق السـماءواألماكن الخطرة  عثرةألن ھناك العدید من الفخاخ وأحجار ال

 حمل الطاعة). ت26:14 الروح القدس (یوحنا  وفي حضور)  ۱۰٥:  ۱۱۹(مزمور    على ضوء كلمة هللا
فـي الظـالم إلـى التعثـر والسـقوط والمـوت فـي نھایـة  السـلوك یـؤدي .المسیح الذي یطھرنـا دمبالوعد  

 الرجوع. االمطاف ألولئك الذین رفضو
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 ." معًا مرتین على األقلقانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

 قانون اإلیمان

تھ مع عالق على الخطیة. للمؤمن حیاة من ة (الغلبة)نصرالفي یحیا كل مؤمن أن  على    إنھ امتیاز وواجب   
المؤمن الذي یرفض إرادة هللا ویعود إلى الخطیة یكسر العالقة الخالصیة التي تربطـھ بـا�. یـوفر   المسیح.

 تجارب.على كل الغلبة قویة حتى یتمكن المؤمن من المهللا نعمة 

الفصـل التـالي، یجـب علیـھ قـراءة   یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قبل جلسة   
 .المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس

 للمھام التحریریة مقاطع

-18: 13متــى  ؛27-21: 1یعقــوب  ؛22-14:3 رؤیــا ؛39-23: 10عبــرانیین  ؛11-1: 1 بطــرس 2(    
23.( 

ب على كل طالب أن یقوم بتدریس یج الدورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقـدیم تقریـر إلـى قائـد 

 .الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة

 توصیات للقراءة
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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 قضایا الخالص 
 أسئلة للدراسة 

 ؟األولى یوحنا لرسالةما ھو الموضوع الرئیسي  .1

 

 یوحنا األولى؟رسالة  تؤكدھاالمؤمن التي سمات ما ھي  .2

 

 ؟10:13األولى كورنثوس  رسالةاألشیاء األربعة التي نعرفھا من  ھي ما .3

 

 المسیح؟في  لثباتكیف یستمر المؤمن في ا .4

 

 لخالص؟ا الستمرار ضروريال األمر ما ھو .5
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 العاشر  الدرس
 القدس  الروح

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

  .شخص ھو القدس الروح أن) تبین(تُظِھر  التي الخصائص. 1

 .وألوھیتھ القدس الروح لشخص الكتابي . الدلیل2

 أساسیة. تعالیم ھي وألوھیتھ القدس الروح شخص . لماذا3

 القدس. للروح والمعاصر التاریخي . النشاط4

 القدس. بالروح المؤمن لعالقة العملیة . الجوانب5

 القدس. للروح المسیحي اإلیمان . قانون6

 .الروح مواھب حول المبادئ بعض تطبیق ھو للطالب العملیة األھداف أحد   

 القدس الروح
 مطبوعة المحاضرة مادة

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

 .هللا روح عن المقطع ھذا بھ یخبرنا ما ناقش. معًا 139 مزمور نقرأ   

 مـن اطلـب   تـرى عنـدما الجـواب ونـاقش  السـؤال  اطرح  ترى؟  عندما.  معًا  المواد  دراسة  اآلن   
 .اآلیة وقراءة المقدس الكتاب مرجع عن البحث الطالب

 شـیئًا یھـوه شھود یقول المثال سبیل على. شخًصا ولیس تأثیر أو قوة  القدس  الروح  أن  الناس  بعض  یعتقد   
ً  لیس القدس الروح: "القبیل  ھذا  من  التـي الفعالة هللا قوة ھو القدس فالروح. الثالوث من جزًءا ولیس شخصا

  285بالكھرباء" ما حد إلى تشبیھھا ویمكن. إرادتھ لتحقیق یستخدمھا

           القدس؟ الروح عن یھوه شھود مفھوم في الخطأ ما ؟

 أن یمكنھم فال � كتابیًا فھًما یملكون ال ألنھم.  شخًصا  لیس)  تأثیر(  قوة  القدس  الروح  أن  یھوه  شھود  یرى   
 .معھ صحیحة عالقة على یكونوا

 
 

 بالثالوث؟ تؤمن أن یجب ھل 285
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 الـروح عمـل إن یسـوع الرب قال. القدس الروح عن شيء كل فھم  على  قادرین  نكون  أن  نتوقع  أال  یجب   
یحُ  تذھب أین  إلى  وال  تأتي  أین  من  تعلم  ال  ولكن  تسمعھا  الریح  مثل  القدس اُء، َحْیثُ  تَُھبُّ  “. اَلّرِ َمعُ  تَشـَ  َوتَسـْ

 نعرفھا أن یمكن التي األشیاء بعض ھناك ولكن 286"تَذَْھُب. أَْینَ  إِلَى َوالَ  تَأْتِي أَْینَ  ِمنْ  تَْعلَمُ  الَ   لِكنَّكَ   َصْوتََھا،
 هللا. مع لعالقتنا مھمة وھي الروح عن

 سـفر ھو  المقدس  الكتاب  في  والكنیسة  القدس  الروح  بین  للتفاعل  وصف  أكبر  یعطینا  الذي  الكتابي  الجزء   
 الروح القدس أكَرموا) 1( القدس للروح  بدایتھا في  الكنیسة  استجابة  لكیفیة  نموذًجا نرى  ھناك.  الرسل  أعمال

 مسـئولیتھم ) أدركـوا3( 288ونشـاطھ وإرشـاده القـدس الـروح لحضـور مـدركین كانوا )2( 287ألوھیتھ في
 289القدس. الروح مع التجاوب على واعتمادھم

 یمكننا  ثم.  هللا  وأنھ  شخص  أنھ  ندرك  أن  یجب  القدس، الروح  مع  العالقة  من  النوع  ھذا مثل  لدینا  یكون  لكي   
 .بھ عالقتنا توجھ التي المبادئ عن البحث

 شخص ھو القدس الروح
 سـمات كـل لدیـھ الحقیقـي الشـخص.  شـخص  ولكنـھ  یسـوع  الـرب  مثـل  مـادي  جسـد  القـدس  للروح  لیس   

 الروحیـة المواھـب یـوزع إرادة؟ لدیـھ القدس الروح ھل. والعواطف واإلرادة العقل تشمل  الشخصیة والتي
 الـروح ھـل 291ویعرفھـا" هللا  أعمـاق...  یبحث"  إنھ  عقل؟  لدیھ  القدس  الروح  ھل  290"یشاء.  كما"  للمؤمنین

 292"القدس. الروح تُحزنوا ال" لنا قیل مشاعر؟ لدیھ القدس

 عقـل لدیـھ القـدس الـروح ألن. عواطـف لدیـھ یكـون فحینئذ القدس، 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 یبـدو. معـھ عالقـة إقامـة مـن نـتمكن فـال شخًصا، ولیس) تأثیر( قوة كان القدس الروح أن اعتقدنا  إذا   
 یحــاولون قــوة مجــرد أنــھ أو مشــاعرھم یثیــر شــيء مجــرد ھــو القــدس الــروح أن یعتقــدون النــاس بعــض

 علـى قـادر الـروح ،1: 2 فیلبـي بحسـب. اآلخـرین  مع  عالقات  إقامة  على  القدرة  لدیھ  الشخص  .استخدامھا
 الشـخص بصـفتھ. معنـا التواصل القدس للروح یمكن 14:13 الثانیة  كورنثوس  بحسب.  معنا  عالقات  إقامة
 .شخًصا القدس الروح یكون أن فیجب شركة، ولھ التواصل على القادر

 الـدرس ھـذا نھایـة فـي المعلومـات مجموعـة انظر القدس،  الروح  شخصیة  عن  الكتابیة  األدلة  من  لمزید   
 ."القدس الروح لشخص الكتابي الدلیل" بعنوان

 
 

 
 . 8:3 یوحنا   286
       .4-3:5 الرسل أعمال 287
     .28:15 الرسل أعمال 288
 .31،24:4 الرسل أعمال 289
 . 11:12 كورنثوس 1 290
 . 10:2 كورنثوس 1 291
 . 30:4 أفسس 292
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 هللا ھو القدس الروح
 قصـة تتـذكر ھـل. مكـان كـل فـي الحاضـر الوجـود وكُلّي والشاھد المعرفة كلي هللا ھو  القدس  الروح  إن   

 القـدس؟ الروح على بالكذب قلبك الشیطان مأل لماذا" بطرس، أخبره حنانیا، یموت أن قبل وسفیرة؟ حنانیا
 القدس الروح على الكذب أن نرى أن  یمكننا  الحدث  ھذا  من.  293"  هللا  علي  بل  إنسان  على  تكذب  لم  أنت...  
 .هللا ھو القدس الروح فإن هللا لذلك على الكذب نفسھ ھو

. هللا عـن شـيء كل یعرف أنھ 11-10: 2األولى       في كورنثوس  نرى.  شيء  كل  یعرف  القدس  الروح   
 قیـل 294المعرفة كل تتطلب والتي األنبیاء فیھا بما القدیم، للعھد المقدسة بالكتب أوحي لقد.  نھائيال    عقل  لھ
 كل في موجود القدس الروح .هللا بأنھ القدس الروح یُعرف الذي ،295هللا  من  بھ  ُموحى  المقدس  الكتاب  أن  لنا

 إنھ . هللا روح وجھ من ھربًا إلیھ الذھاب شخص ألي  یمكن  مكان یوجد  ال  أنھ  یخبرنا 7:  139  مزمور.  مكان
. للمسـیح ینتمـي ال فھـو المسیح روح الشخص یمتلك لم إن یقول المقدس الكتاب ألن  مؤمن،  كل  مع  حاضر
 .القدس الروح ھو المسیح روح أن السیاق یظھر

 القدس  حالرو .علیھ نُجدِّف الذي وحده هللا غیر لیس. القدس الروح على  التجدیف  عن  10:12  لوقا  أخبرنا   
 296أزلي.

 297فیھا. یسكن القدس الروح ألن هللا ھیكل أجسادنا إن   

 على العالم یبكت إنھ. هللا إال عملھا یستطیع ال أشیاء یفعل بأنھ یوصف. والسلطان القوة  كل  القدس  للروح   
 عقـولھم إقنـاع علـى قادًرا ویكون شخص كل لضمیر الوصول علیھ ذلك یفعل  لكي  298ودینونة.  وبر  خطیة
 والحكمة القوة تخیل الصعب من 299قوة باطنیة. مؤمن كل إعطاء على قادًرا یكون أنھ كما. الحقائق ببعض

 ثمـر. مختلـف شـخص كـل أن إلـى بالنظر  سیما  ال  بذلك،  القیام  على  قادًرا  لیكون  لھ  ضروریة  ستكون  التي
  300ذلك. من وأكثر والسالم والفرح المحبة ھو الروح

 فـي مكـان أي فـي 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  ؟

 سیكون. یستحقھ الذي واالحترام كراماإل إعطائھ من  نتمكن  حتى  القدس الروح  بألوھیة  نؤمن أن  المھم  من   
 خـالص فـي نشـك الواقـع في. هللا  بأنھ  االعتراف  عدم  بسبب  القدس  للروح  السجود  في  نفشل  ان  خطیر  أمر

  .الخالص إلى الذي یجذبھ ذاك ألوھیة ینكر عندما شخص
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 واالبن اآلب عن القدس الروح  تمیُّز
 یُفھـم الـذي المعنى بنفس متمیزون أفراد أنھم یعني ال واالبن اآلب عن متمیز القدس الروح بأن  القول  إن   

 للتحـدث 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

 أصـحاحات خـالل مـن  وتكـراًرا  مرارا  المثال  سبیل  على.  الثالوث  أقانیم  بین  الفارق  المقدس  الكتاب  یُعلِّم   
 بعد ویعلمھم التالمیذ سیرشد الُمعین ھذا. سیرسلھ الذي المعین إلى یسوع  الرب  أشار  ،16-14  یوحنا  إنجیل

 نفسھ، الشخص ھما القدس والروح یسوع الرب كان إذا 301اآلب إلى وعودتھ یسوع األرض الرب مغادرة
 آخـر شـخص إلـى یشیر أنھ المؤكد من.  معنى  آخر  كمعین  القدس  الروح  إلى  یسوع  الرب  إلشارة  یكون  فلن

 .عنھ متمیز

 أمـور عـن سـیعلن بـل  نفسـھ،  عـن  یتحـدث  لن  القدس  الروح  إن  15-13:  16  یوحنا  في  یسوع  الرب  قال   
 یكون  فلن  القدس الروح  شخص  نفس  ھما  واآلب یسوع  الرب  كان إذا.  اآلب  من  المسیح  استقبلھا  التي  المسیح

 .معنى ھذا الرب لتصریح

 ابني ھو ھذا" قال السماء من اآلب وصوت االبن  تمت معمودیة  ھنا  302یسوع.  الرب  معمودیة  قصة  تأمل   
ً  حدث ھذا كل. كحمامة یسوع الرب على  استقر  القدس  الحبیب" والروح  الثـالوث أقانیم. الوقت ذات في معا

 .البعض بعضھم عن بوضوح ومتمیزون نفسھ الوقت في ھنا مشتركون الثالثة

 فـي لنشـترك هللا خلقنـا. األزل منـذ واالبن اآلب مع حب شركة عالقة في متمیًزا شخًصا القدس  الروح  كان
 األخرى األقانیم مع بالعالقة الثالوث في أقنوم كل یتمتع كما 303معھ بعالقة نتمتع أن هللا یریدنا. العالقة  تلك
 304االزل. منذ

 الروح القدس نشط
 أعطـى 305األرض خلـق عند ومشارًكا موجودًا كان. الخلیقة زمن منذ العالم في نشًطا القدس  الروح  كان   

 البشـر  السـتمرار  سـعوا  الـذین  لألنبیـاء  رسـائل  أعطي  306خاصة.  لمھام  دعوا  الذین  لألفراد  خاصة  قدرات
  307هللا. مع سلیمة بعالقة

 فـي هللا تجـاه  لتحـویلھم  محاولـة  فـي  الناس  قلوب  في  یعمل  كان  308المقدس.  بالكتاب  القدس  الروح  أوحى   
 كـل مـن هللا حـب  علـى  قـادًرا  الشـعب  یجعـل  الـذي  النعمـة  عمـل  القـدس  الـروح  قـدَّم  309القدیم.  العھد  زمن
  310 قلبھ
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 فسـتتوقف العالم من انسحب  وإذا  الحیاة  وأعطانا  خلقنا  الذي  الروح  ھو.  الحیاة  بروح  القدس  الروح  یُدعى   
  311 التراب.  إلى اإلنسان الحیاة وسیعود كل

 النـاس سـیعمد یسوع الرب إن المعمدان یوحنا قال. القدس الروح أعمال  من  جدیدًا  زمنًا  الجدید  العھد  قدم   
 الذي القدس الروح  معمودیة وھو"  اآلب  وعد"  أسماه  شيء  لتوقع  تالمیذه  یسوع  الرب  قاد  312القدس.  بالروح
 قـال بطـرس أن إال الحـدث ھذا في الظواھر من العدید ظھور من الرغم  على  313  الخمسین.  یوم  في  حدثت
   314 تطھرت.  قلوبھم أن ھو حدث الذي الرئیسي الشيء إن الحقًا

رھم باألمور معھم سیكون  القدس  الروح  بأن  التالمیذ  یسوع  الرب  َوَعد     إلي ویرشدھم لھم َعلَّمھا التي لیُذّكِ
 315الحق.

 ویشـجعنا معنـا شـخص إلـى الكلمـة ھـذه تشیر 316آخر. معزیًا سیكون القدس  الروح  إن  یسوع  الرب  قال   
رنا یسوع الرب یُمثل القدس الروح.   النائب  بأنھ  إلیھ  اإلشارة  یمكننا.  ویعیننا نفس الكلمات  .317بكلماتھ ویُذّكِ

 فى رسالة یوحنا األولى حیث یُقال إن الرب یسوع ھو نائب (ممثل) لآلب.

 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

 التوبـة إلـى حاجتـھ  یـدرك  أن  الشـخص  علـى  المسـتحیل  مـن  سـیكون  وإال(  318الخطیـة  على  یبكت  ھو )1(
 والغفران).

د   )2(  319الخطیة. في میتًا كان الذي للشخص الحیاة ویعطي یُجدِّ

ً  المؤمن یعطي )3( ً  یقینا  320مخلص. بأنھ شخصیا

 321القدس). الروح لدیھ یخلُص شخص كل( مؤمن كل في یحیا )4(

 322هللا. لحق فھًما یعطي )5(

 323الخدمة. ھذه قرارات) یقود( ویرشد معینة خاصة لخدمة البشر یدعو )6(
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 324مقدًسا. لیجعلھ قلبھ ویطھر المؤمن یقدس )7(

 325الخطیة. على النصرة في للحیاة قوة یمنح )8(

 326المؤمن. حیاة في الروح ثمر یمنح )9(

 327للخدمة. الروح مواھب یمنح )10(

 328للخدمة. القوة من خاصة مسحة یمنح )11(

 329هللا. إرادة بحسب الصالة في المؤمن یُعین )12(

 330بالكنیسة. والشركة الوحدة یُقیم )13(

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

 المؤمن مع عالقة في القدس الروح

 مـن فقـط واحـد أقنـوم معرفة المستحیل فمن. القدس الروح مع عالقة في فأنت  هللا  مع  عالقة  في  كنت  إذا   
 331اآلخرین دون الثالوث

 عـن الكثیـر التالمیـذ یعـرف لـم. الخـالص قبـل القدس بالروح الخاص التعلیم یفھم  أن  اإلنسان  على  لیس   
  332 بالفعل. معھم كان وأنھ الروح عرفوا أنھم یسوع الرب أخبرھم ولكن الروح القدس

 یفعـل أن لـھ ویتـیح الصحیحة بالطریقة بھ االرتباط على تعیننا القدس الروح عن  الصحیح  التعلیم  معرفة   
 .حیاتنا في المزید

 إلینا  یتحدث ال إنھ. إلینا یتحدث وسوف معھ التحدث  یمكننا.  معھ  عالقة  بإقامة  لنا  تسمح  أقنوم  بأنھ  معرفتنا   
ا نریـد كنـا إذا. هللا وحب هللا إرادة نفھم تجعلنا طرقًا لدیھ لكن مسموع  بصوت  عادة  هللا مشـیئة نفعـل أن حقـً

 .الوقت طوال بھ نشعر ال أننا مع القدس الروح یرشدنا فسوف

 هللا نعبـد عندما. شعور أو) تأثیر(قوة  مجرد كان لو كما) نسلك(نتصرف    ال  أننا  تعني  أقنوم  بأنھ  معرفتنا   
 محاولین ) بذكاء (ذھن نتحدث نصلي، عندما. طائش بشعور االستمتاع مجرد ولیس وماھیتھ ھو  فیمن  نفكر

 
 

 .10-6: 16؛ 28: 15؛ 4-2:13  الرسل أعمال 323
 .28:5 تسالونیكي 1 ؛9-8:15 الرسل أعمال ؛2:1 بطرس 1 324
 .16:5 غالطیة ،13 ،5، 1:8 رومیة 325
 .23-22:5 غالطیة 326
 .8-6:12 رومیة ؛30-28، 10-4:12 كورنثوس 1 327
 . 12:2 بطرس 1 ؛ 5:3 غالطیة ؛:139 ؛8:1 الرسل أعمال 328
 . 18:6 أفسس ؛27-26:8 رومیة 329
 . 13:12 كورنثوس  1 ؛ :43 ؛2:2 أفسس 330
 . 44:6 یوحنا  ؛18:2أفسس 331
 . 17:14 یوحنا  332



108 
 

 مـن البشـر یفعـل تأثیریة مثلمـا سحریة بطریقة واألشیاء الكلمات استخدام من بدًال  لنا، یظھر قد  ما  نفھم  أن
 .األخرى الدیانات

 نتذكر أن علینا بقیادتھ، ونحس نصلي  بینما.  باالحترام  للعبادة  میل  تمنحنا  هللا ھو  القدس الروح أن  معرفتنا   
 .نطیعھ أن یجب والذي المطلقة السلطة صاحب أیًضا إنھ مستقبلنا،  ویعرف  تماًما  ویعرفنا  یحبنا الذي  هللا  أنھ

 333بـالروح. نسـلك أن ویجـب الـروح في نحیا أننا المقدس الكتاب یقول. الوقت طوال معنا  القدس  الروح   
 فقط بل معنا لیس إنھ. الكنیسة في محضره فقط إلى نأتي أننا  نعتقد وال  محضرة  في  كنا لو  كما  نحیا أن  یجب
 334ومقدسة. نقیة حیاة نحیا أن یجب أننا في السبب ھو وھذا داخلنا في یعیش

 أجـل من نصلي أن ینبغي ال. 335قلوبنا وطھارة الخطیة  على  النصرة  منحنا  وھي  أولویتھ  نتذكر  أن  یجب   
ا ویجعلـك قلبـك  لیُطھـر  بإیمـان  صـلِ .  األولـى  األولویـة  وتحقیـق  بإنجاز  لھ  نسمح  لم  إذا  أخرى  أشیاء  مقدسـً

 336بالتمام.

 مـا یمنحنـا  أن  ویمكنـھ  ظروفنا  ویفھم  یفھمنا  إنھ.  الحیاة  صراعات  في  الداخلیة  القوة  القدس  الروح  یعطینا   
 .بالضبط إلیھ نحتاج

. اآلخـرین قلوب في الروحیة النتائج لكلمتھ ولتحقیق القوة ومنح إلرشادنا الخدمة في علیھ نعتمد أن  یجب   
 337القدس. الروح عمل محل تحل أن بشریة قدرة ألي یمكن ال

 صیغة إن. مملوًءا تبقیك معھ عالقة في تستمر أن تنسى أال یجب بالروح، بالفعل  امتألت  قد  كنت لو  حتى   
 نمتلـئ أن إلـى بحاجـة نحـن 338مسـتمًرا. عمـًال  یعنـي فعـل ھـو الیوناني في النص" بالروح امتلئوا" األمر

 .بھ عالقتنا خالل من یحدث وھذا باستمرار،

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

 

 االیمان قانون

 ویحیـا الخطیة ویجـدد على یبكت. واالبن اآلب مع تاًما الثالوث، إلًھا  في  الثالث  االقنوم  ھو  القدس  الروح   
 الروح  بثمر  یباركھا  الذي  للكنیسة،  المتحدة  الحیاة  إنھ.  القلب  وتطھیر  الخطیة  على  الغلبة  یمنح  مؤمن،  كل في

 .للخدمة الروحیة والمواھب

 قـراءة علیـھ  یجـب  التـالي،  الفصـل  جلسة  قبل.  أدناه  المذكورة  المقاطع  أحد  طالب  لكل  یُخصص  أن  یجب   
 .الدرس ھذا موضوع عن تقول ماذا حول فقرة وكتابة المقطع
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 التحریریة للمھام مقاطع
 غالطیـة ؛13-1: 12 كورنثـوس 1؛ 14-1: 8 رومیـة ؛16-9: 2 كورنثوس  1؛  8-4:  1  (أعمال الرسل   
5 :22-26.( 

 بتدریس یقوم أن طالب كل على یجب الدورة، ھذه خالل مرات  سبع  األقل  على  بأنھ  الطالب  تذكیر  یجب   
 قائـد إلـى تقریـر تقـدیم الطالب على یجب. الفصل في الموجودین غیر لألشخاص  درس  من  جزء  أو  درس

 .للمھمة بالتدریس فیھا یقومون مرة كل في الفصل

 الكتابیـة األدلة من مزید إلى بالحاجة الفصل  شعر  إذا  تغطیتھا  ویمكن  اختیاریة  أدناه  المعلومات  مجموعة   
 .النقطة لھذه

 القدس الروح لشخص الكتابي الدلیل
 یتمتعون الثالثة أن یعني مما القدس، والروح واالبن اآلب باسم نعمد أن لنا قیل ،۱۹: ۲۸ متي إنجیل  في   

 ،۱۱: ۱۳ مرقس في. الذكي التواصل  تعني  التي  القدس، الروح  شركة  تذكر  14:  13  كورنثوس 2.  بالسلطة
 الـروح یُسـمى 26،17: 14 یوحنـا فـي. االضـطھاد  أثنـاء  فـي  فـیھم  یتكلم  القدس  الروح  بأن  المؤمنون  ُوِعد

 سـیبكت القـدس الـروح بـأن یسوع الرب وعد ،11- 7: 16 یوحنا في.  ویذكر  یعلم  الذي  الحق  بروح  القدس
 القدس  الروح إن یقول 15-13: 16 یوحنا في .الذكي  التواصل  یتطلب والذي  ودینونة وبر  خطیة  على  العالم

 كیـف القـدس الـروح یختـار 11:12 االولـي بحسب كورنثـوس. المسیح  أمور  عن  نفسھ ولكن  عن  یتكلم  لن
 یفھـم ذھـن ولھ اآلب عند فینا یشفع). 16: 8 رومیة( هللا أوالد بأننا ألرواحنا یشھد. الروحیة المواھب  تُمنح

 علیھ ردودنا یفھم أنھ یعني  مما.  یحزن  نأ للروح  یمكن  30:4  أفسس  بحسب).  27-26:  8  رومیة(  هللا  مشیئة
 ولھ ویرشد، یتحدث إنھ).  ۳:  ٥ الرسل  (أعمال  التواصل  یفھم  أنھ  یعني  مما  علیھ،  الكذب  یمكن.  عواطف  ولھ

 أحیانـا وأخبـرھم  التبشـیریة  رحالتھـم  في  الرسل  وجھ).  4-2:  ۱۳  الرسل  أعمال(  اتباعھا  الناس  إرادة على
 ).6: 16 الرسل لما (أعما مكانٍ  إلى الذھاب بعدم

 الكھرباء مثل شخًصا، ولیس)  تأثیر( قوة  إنھ ویقولون  الثالوث  في  القدس الروح  شخص  الناس  بعض  ینكر   
 الروح وصف كما شخًصا ولیس) تأثیر(  المقدس قوة  الكتاب  یصف  أن  المستحیل  من  ذلك  ومع.  الجاذبیة  أو

 .هللا مشیئة یفھم ال ذھن (التأثیر) دون القوة. الجاذبیة على نكذب أن یمكن وال الكھرباء تتحدث ال. القدس

ا كان لو كما شخصي غیر شيء عن فقط تتحدث تجسید ھي المقدسة  الكتب  إن  الناس  بعض  یقول     شخصـً
 وتجـاوب االشـخاص، علـى تتطبق بعبارات الروح عن المقدس الكتاب یتحدث ذلك  ومع.  حقًا  ذلك  یعنیھ  ال

 بطریقـة القـدس الـروح عـن  هللا  بكلمـة  اآلیـات  بعض  تتحدث.  ما  شخص  تجاه  یفعلون  كما  الروح  مع  البشر
 یجـب). 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

 للقراءة توصیات
Murray, Andrew. Andrew Murray on the Holy Spirit.New Kesington, PA: 

Whitaker House, 1998.  

Carter, Charles. The Person and Ministry of the Holy Spirit: A Wesleyan 
Perspective. Grand Rapids: Baker Book House, 1974. 
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 القدس  الروح
 للدراسة  أسئلة

  .القدس للروح األولى الكنیسة الستجابة) سمات(خصائص  ثالث اذكر .1

 

 شخص؟ ھو القدس الروح أن تظھر التي خصیةالش السمات ھي ما .2

 

 معزیًا؟ كلمة تعني ماذا .3

 

 .13 أصل من 9من  قائمة أسرد الروح؟ أنشطة بعض ھي ما .4

 

 أوًال؟ نتوقعھا أن یجب التي القدس الروح أولویة ھي ما .5
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 الحادي عشر  لدرسا

 ؤمن قداسة الم

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

 .ؤمنقداسة هللا كأساس لقداسة الم. 1

 أھمیة القداسة للعبادة والعالقة مع هللا.. 2

 حیاة المؤمن. عليتأثیر الفساد الموروث . 3

 .حیاة القداسةجلب المؤمن إلى . اإلجراء الذي ی4

 التقدیس. اختباراتن عكتاب المقدس من الأمثلة . 5

 .التقدیس الشامل تعریف. 6

 .القدس معمودیة الروحعن مفھوم الكتاب المقدس . 7

 .ؤمنقداسة المب . قانون اإلیمان الخاص8

ا فـي العـالم     أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یكون لدى الطالب إیمان بأن نعمة هللا ستجعلھ مقدسـً
 .ضرالحا

 ؤمن قداسة الم
 محاضرة مطبوعةمادة ال

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  40-33: 119قرأ المزمور ن   

   عالمة ؟ اطرح السؤال وناقش الجواب. عندما ترىةعالم  ا. عندما ترىآلن دراسة المواد معً ا   
 اطلب من الطالب البحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.

لقـد وصـف هللا  من ھو هللا. ھو إظھار عالنكان الغرض األول من اال  نفسھ،عن    باإلعالنعندما بدأ هللا     
العھـد  مـرة فـي 600أكثر مـن    تظھر)  kadosh(  . الكلمة العبریة للقداسةقدوسنفسھ في المقام األول بأنھ  

 غالبًا ما یشیر إشعیاء إلى هللا على أنھ "قدوس إسرائیل". المثال،القدیم. على سبیل 

 والسجود قداسة هللا كانت موضوع العبادة
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بَّ إِلَھنَا، َواْسجُ  "یَْحَمدُوَن اْسَمَك اْلعَِظیَم َواْلَمُھوَب، قُدُّوٌس ھَُو.     339 ."دُوا ِعْندَ َمْوِطِئ قَدََمْیِھ قُدُّوسٌ َعلُّوا الرَّ

ا قداسة هللا ھي أساس مطلبھ لإلنسان. ألنھ قدوس فھو یدعو عباده أن یكونوا قدیسین ألنھ یقول: "    ي أَنـَ إِنـِّ
یِسیَن، ألَنِّي أَنَا قُدُّوٌس." بُّ إِلُھكُْم فَتَتَقَدَّسُوَن َوتَكُونُوَن قِدِّ  340الرَّ

 وطلب نوًعا مختلفًا من العبادة. كاذبة التي للوثنیینإسرائیل مختلفًا عن اآللھة الكان إلھ    

ِب، ا"    يُّ اْلقَلـْ ّبِ؟ َوَمْن یَقُوُم فِي َمْوِضعِ قُدِْسِھ؟ اَلطَّاِھُر اْلیَدَْیِن، َوالنَّقـِ ْل َمْن یَْصعَدُ إِلَى َجبَِل الرَّ ْم یَْحمـِ ِذي لـَ لـَّ
 341."َوالَ َحلََف َكِذبًانَْفَسھُ إِلَى اْلبَاِطِل، 

 �. عابدینیقبلھ هللا؟" على ما یبدو، ال یتم قبول الجمیع ك عابد الذيالسؤال ھنا ھو: "من ال   

القداسة التي یتوقعھا الرب لیست مجرد احتفالیة أو تظاھریة. إنھا قداسة حقیقیـة. یتكـرر معیـار القداسـة    
ھُ   "لعابدي هللا في العھد الجدید: یَرةٍ.   ألَنـَّ ّلِ سـِ یِسیَن فِي كـُ بَْل نَِظیَر اْلقُدُّوِس الَِّذي دََعاكُْم، كُونُوا أَْنتُْم أَْیًضا قِدِّ

یِسیَن ألَنِّي أَنَا قُدُّوٌس» "سیرة" ھنا تشیر إلـى السـلوك والتصـرفات وكـل نمـط  كلمة 342َمْكتُوٌب: «كُونُوا قِدِّ
اجدون لھ مقدسین عند سجودھم أو أن یطلق علیھم مقدسـین بینمـا ھـم الحیاة. ال یطلب هللا فقط أن یكون الس

 غیر ذلك. إنھ یتوقع أن یعیش عباده من الساجدین لھ حیاة مقدسة.

خطـاة لكننا ال نبقى كأشرار وخطاه المسیح. یقبلنا  ذبیحة بسبب كنا خطاةوهللا قبلنا عندما    بالنعمة  ناصخلُ    
 .ء هللانرید إرضا  ونحنهللاضد  التعدي. الخطیة ھي في الخطیة

 بالعبادة؟قداسة الما ھي بعض األسباب التي تربط ؟  

 ه.ء) نحب هللا ونرید إرضا1القداسة 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 

ا، فسـوف نكـره الخطیـة  (نحـب) طبیعة هللا بشكل أساسي، لذلك إذا كنا نعشقالقداسة ھي      طبیعـة هللا حقـً
 رأیناھا في أنفسنا.حتى لو  والنجاسة

 ) نحب هللا ونرید أن نكون مثلھ.2رتبط القداسة بالعبادة ألننا (ت 
عندما نواجھ هللا ألول مرة، فإن الخطیة ھي العقبة أمام عالقتنا بھ. لھذا السبب ال یمكـن أن تبـدأ عالقتنـا    

 .خطایانا رتُغفب ونتُ ان لم با� 

 
 

 . 5،99: 3مزمور 339
 . 8:21 ؛ 26:20 ؛2:19 ؛45-44:11 الویین 340
 . 4-3:24 مزمور 341
 .16-15:1 بطرس1 342
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مـن قـوة  نتحـررا. روحیً  هللا. نصبح خلیقة جدیدةبیننا وبین  الحةمصفي نفس الوقت الذي یتم فیھ النتغیر     
 .د خالصھعن للمؤمن الخطیة ونرغب في إرضاء هللا. تبدأ القداسة المسیحیة

ي على الفور إلى حیاة القداسـة   قودیعلمنا الكتاب المقدس أن الخالص ی    َوى فـِ ّرِ َوالتَّقـْ ِل َواْلبـِ یش بِالتَّعَقـُّ نَعـِ
فـي  أن نعـیش، حتـى نـتمكن مـن اسنیقدترنا من الخطیة ویمن الخالص ھو تحر  دفالھ  343.اْلعَالَِم اْلَحاِضرِ 
 344عالقة مع هللا.

 معنـي .الحـق االلھـيبینما نعیش في عالقة مع هللا، نستمر في النمو في القداسة حیـث نفھـم المزیـد مـن    
أكثـر عمـا كمـا نفھـم  345اإللھـي. حـقالن مالمزید  نالمتعكلما االستمرار في طاعة هللا  في النور"  سلوك"ال

وبقوة الروح القـدس فینـا. ھـذا جانـب مـن جوانـب  من خالل الحق االلھينحن نتغیر  ال یسره. یرضیھ وما
 النمو الروحي.

یر أفعالھ. یریـد أن تكـون دوافعـھ یغتتمام. ال یرید فقط بالالشخص الذي یحب هللا أن یكون مقدًسا  یشتھي     
بأن تكون أقوال �. صلى داود أن یكون قادًرا على العیش في انتصار كامل على الخطیة، ثم صلّى ملھا  كبأ

 346�. مرضیةقلبھ وفكر  فمھ (كلماتھ)

. جدیـدعملیـة الت وتلـي جانب عملیة النمو في القداسة التـي تتبـعبولكن ھناك شیئًا آخر یحتاجھ المؤمنون     
في قلوبھم. إنھ شيء ال یمكن عالجـھ بـالنمو التـدریجي.   وموجود  متبقيشر  یصبح المؤمنون مدركین ألي  

 �، یشعرون أحیانا بمیل داخلھم للعودة إلى الخطیة. التي یعیشونھا طاعةخالصھم وحیاة ال بالرغم من

 یسـميیل نحـو الخطیـة منـذ والدتـھ. یم یجعلھ الفساد الموروث ھو فساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان الذي   
 "الخطیة األصلیة" ألنھا خطیة طبیعتنا التي ولدنا بھا بسبب خطیة آدم.ھذا أحیانًا الالھوتیون 

إرادتنا لیست حرة في االختیار الصحیح   347.جھ نحو الخطیةتتو  ھلد كل إنسان بإرادة تتمحور حول ذاتوُ    
ز الفساد الموروث الخطایا الداخلیة مثل الكبریاء والحسد والكراھیة یحف  348.إال إذا أعطانا هللا الرغبة والقوة

 الخطیة. عمال. كما أنھ یحفز أغفرانوعدم ال

 ؟الموروث الفسادلدیھ ھل ما زال  الشخص،أن یخلص  د؟ بع

ص ویعـیش فـي الخطیـة إذا الفساد الموروث. سلطان  تحت  خلََص  لم یعد الشخص الذي      یعتبر غیـر ُمخلـَّ
جسـد" ھـو ال ھتمـام. یخبرنا الكتـاب المقـدس أن الشـخص الـذي یسـیطر علیـھ "افیھ الفساد الموروثتحكم  
علـى  ةفـي النصـر حیـاخلص لیس تحـت سـیطرة الفسـاد المـوروث ویمكـن أن یمالشخص الوأن    349.مدان

ال یزال تـأثیر الفسـاد المـوروث لـدى الشـخص المخلـص بداخلـھ حتـى یـتم   350.الخطیة بقوة الروح القدس

 
 

 .12-11:2 تیطس 343
  االستمرار یمكننا  وال الخطیة عن متنا  نحن كمؤمنین،).  75-74: 1 لوقا (  یوم  كل  قداسة في هللا نخدم أن یمكن أننا  ھو  الخالص من الغرض 344
 ). 16-11 ،2: 6 رومیة( فیھا 
 .7:1ا یوحنا 1 345
 . 112،80،69، 36،34، 7:119مزمور أیضاً  تأمل ،14-12:19رمزمو 346
 .19:3فیلبي 347
 . 17-16:6 رومیة 348
 . 13،8-6:8 رومیة 349
 . 13 ، 9، 1:8 رومیة 350
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مثـل تصرفات "جسدیین" وكان لدیھم  لونال یزا في كورنثوس أنھم المؤمنین سبولالرسول ھیره. أخبر  تط
   351 مخلصین. كانواالرغم من أنھم بالعالم  أھل

" يألنھ قـال إن "الجسـد  (جسدیَّا)  أن یكون في ھذه الحالةلمؤمن الحدیث  ل  قال إنھ من الطبیعينھ  إحتى      
 في المسیح". طفلمثل "

. ال یسـتطیع درتـھوق ذھنـھو نفسـھالمؤمن في ھذه الحالة یحب هللا، لكن ال یمكنھ أن یحب هللا بكل قلبھ وف   
 دًا نحـو دعـوةواحـسـعیًا ن لدیـھ إبـولس،   كما قال الرسـول  القول

 قلبھ لیست مقبولة لدى هللا.تصورات إنھ یعلم أن بعض  352.هللا

وعد قدم هللا ال عھد القدیمال یتركنا هللا في ھذه الحالة. حتى في ال   
نعمـة تجعلھـم قـادرین علـى  قوم بعملشعب إسرائیل. قال إنھ سیل

   353 محبتھ بكل قلبھم.

أبعـد مـن طلـب خـاص كـان   نعمـة  صلى داود مـن أجـل عمـل   
حدث بسبب مشـكلة ما    أن  الخطیة وأدركفي  داود  . سقط  انالغفر

ْرُت...، لكنك ترید اْلَحّقِ في قلبھ. صلّى إلى هللا، " ھأَنَذَا بِاِإلثِْم ُصّوِ
أن ب أمن في طبیعتھ لكنھأن الخطیة   داود  . علم(داخلي)  فِي بَاِطنِي

. استمر في الصالة من أجل بالتمام  هللا یطلب منھ أن یكون مقدًسا
  354 ."التطھیر الكامل

. جدیدإلى حدث آخر خاص بعد الت  مدعوون  الجدید  مؤمنو العھد   
كان المؤمنون في تسالونیكي أمثلـة رائعـة علـى المـؤمنین الـذین 

وفرحـوا  االضـطھاد  األوثـان وتحملـوامن    اإلنجیل ورجعواقبلوا  
. لم یكن إیمانھم نقصی ءشيھناك كان ومع ذلك  355الرب ثانیة. ءر مجيفي انتظا  القدس وكانواالروح  في  

قد یحـدث فـي  الشيء إن ذلك لھم قال سبول الرسول ألن الوفاة،أو عند   على المدي البعید  شيءھذا ال  توفیر
  356 .زیارتھ لھم

ین مقدسـ وأن یوجـدوا) النفس والروح والجسـدتمام (بالمقدسین  لیصیروا ھممن أجل  الرسول بولس  ىصلَّ    
 357عند مجیئھ. وبال لوم

بالفعـل قبـل ذلـك خلصـوا . نعلـم أنھـم قـد یوم الخمسینلنعمة في  لیسوع عمًال خاًصا  الرب  ختبر تالمیذ  ا   
ھم كتبت في ءأسما اآلب وإنإلى  خاصتھ وینتمون نھمإقال إنھم لیسوا من العالم، و  الرب یسوع  الوقت، ألن

   359 .كان لدیھم الروح القدس بالفعل 358سماء.ال

 
 

 . 3-1:3 1 كورنثوس 1 351
 .15-13:3فیلبي 352
 6:30تثنیة 353
 . 10-5:51مزمور 354
 .10-6:1 تسالونیكي1 355
 . 10:3 تسالونیكي1 356
 . 23:5 تسالونیكي1 357

محدود  الالوعد غیر  ھو  "وھذا
بأكملھ  حكم عصر اإلنجیل یالذي 

في أذھانھم   نوامیسيسأضع "
یحول جمیع  " .وأكتبھا في قلوبھم

بما في ذلك   إلى وعود  لوصایاا
الذي   لیكن فیكم ھذا الفكر". ھذا

" .كان أیًضا في المسیح یسوع
عطینا  تعادل الوعد وت ه الوصیةھذ

وقع أنھ سیعمل فینا ما  سببًا لت
 ".یریده منا

  صیاغة من إعادة – ليون وسچ(
 الكمال)  نع عظة
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ا داخلھم. قـالبـممیـز  تحقـق شـىء  ألھم الروح القدس وم  یوم الخمسینلكن في      ن الشـيء إ بطـرس الحقـً
مـع أنھـم لقلب، لتطھیر  ھذا ال  احتاجوا بشكل عاجل إلى  360.األساسي الذي حدث ھو أن الروح طھر قلوبھم

  361 .بالفعلكانوا مخلِّصین 

 الكامـلكامل". التقـدیس التقدیس البالفعل "ُمخلص یمكن تسمیة ھذا الحدث الخاص الذي یحدث لشخص     
 .جدیدالتوعند نقطة معینة بعد المؤمن في وقت  داخلالروح القدس  یتممھ والذي الفساد الموروث نقیةھو ت

طھـرت باإلیمـان". قد ت" إن قلوبھم الرسول بطرس المؤمن عمل هللا ھذا عن طریق اإلیمان. قال  ستقبلی   
دْعُوكُُم الصالة من أجل التقدیس الكامل للمؤمنین في تسـالونیكي "  بولس بعدقال الرسول   ِذي یـَ َو الـَّ یٌن ھـُ أَمـِ

 362الَِّذي َسیَْفعَُل أَْیًضا."

) یـدعونا هللا إلـى أن نكـون 2التجدیـد (المـؤمن بعـد    داخل  ) یظل الفساد الموروث1ن (إنقول    باختصار   
  بواسطة اإلیمان.) یتلقى المؤمن تقدیًسا كامًال 4(و) یوفر هللا تطھیًرا من الفساد الموروث  3بالتمام (  سینمقدَّ 

علیـھ أن  القلـب، ثـمإذا كان ال یـزال بحاجـة إلـى تطھیـر  كشف لھیجب على كل مؤمن أن یسمح � أن ی   
ھذه  في لنموشعبھ بایقدم المشورة لو 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    

 معمودیة الروح

 ؛۱٦: ۳لوقـا  ؛۸: ۱مـرقس  ؛۱۱: ۳ ىبـالروح القـدس (متـ  الرب یسوع سیُعمدتنبأ یوحنا المعمدان بأن     
على الـرغم  )٥: ۱الرسل  لیوم الخمسین (أعمایسوع ھذا التنبؤ وربطھ بحدث الرب ر ). كر۳۳:  ۱یوحنا  

 بالروح القدس". ئین"ممتل واكان 2من أن التعبیر المستخدم في أعمال الرسل 

" (أعمـال سـكب" )،29-28:  2یوئیـل    ؛15:  32  ءشـعیاإب" (یوصف أحیانًا الـروح القـدس بأنـھ "سـكیُ    
حـدث  ستخدم لوصـفت ه المصطلحاتمثل ھذالعدید ). 15:  11(أعمال الرسل    "َحلَّ على) "33:  2الرسل  

 أعمال أخـري للـروحإلى  تشیر وقد، لكن ھذه المصطلحات ال تشیر دائًما إلى التقدیس الكامل یوم الخمسین
القدس في حیاة الكنیسة وخدمتھا. ومع ذلك یبدو أن مصطلح معمودیة الروح القدس یشیر إلى جانب محـدد 

 .بالتمام التقدیساختبار من 

د مَّ الیھودیة. عَ إلى  وثنیینتم تعمید ال الحیاة واالختبار الروحي.ل إلى نوع جدید من وتمثل المعمودیة الدخ   
 .إلى الكنیسةمتجددین المسیحیون ال

 
 

 . 20:10 لوقا  ؛110-9:17یوحنا  ؛14:17یوحنا  358
 . 17:14 یوحنا  359
 . 9-8:18 الرسل أعمال 360
 .55-54:9 مرقس ؛41-35:10 مرقس ؛34-33:9 مرقس 361
 . 24:5 تسالونیكي 1 362
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ألنھ یمثل  التجدید،یعتقد بعض الناس أن أي حدث یتم التحدث عنھ باسم "المعمودیة" یجب أن یحدث عند    
علـى أي ). 13: 12 كـو 1یمكن أن یطلق علیھ اسم معمودیة الـروح ( جدیدبدایة. ھناك شيء یحدث عند الت

 انوا مؤمنین بالفعل.م كمعمودیة الروح، على الرغم من أنھ واتوقعأن یلتالمیذ حال قال الرب ل

ن ھناك معمودیة واحدة، لكن إ  )5: 4أفسس  (ھل یمكن أن یكون ھناك أكثر من نوع من المعمودیة؟ یقول    
د كنیسة واحدة فقط. ھو وجود  معني ذلك بینالسیاق ی كنیسـة نفسـھا ویـرتبط بجمیـع للكل مؤمن حقیقي یُعَمَّ

إنـھ ال یمكـن ال یقول و اواحدً إیمانًا مسیحیًا أن ھناك  )5:  4أف  (المؤمنین اآلخرین في وحدة روحیة. یقول  
 من المعمودیة. واحد فقط أن یكون ھناك أكثر من نوع

ت كان ياألولالمعمودیة  إن). ال یمكننا أن نقول ۱۱:  ۳  ىین (إنجیل متیتدوأشار یوحنا المعمدان إلى معم   
 جدیـداألولى. یبدو واضًحا أنھ حتى بعـد 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 تماًما وتطھیره طفرةمن ال  امعمودیة الروح جانبً   تبرتع   
لـھ. مسـحة  لكامـمن الفساد الموروث. إنھ لیس بدایة عمل الروح القدس في حیاة المؤمن ولكن بدایـة دور 

   على معمودیة الروح.دلیًال لیست بالضرورة  المواھب الروحیة الخاصة إن القوة للخدمة التالیة.

من أن نفس األشخاص  كان ھناك ملء آخر، على الرغم    ،۳۱:  ٤أعمال الرسل سفر   المثال فيعلى سبیل     
من المحتمل كان االمتالء لحظیًا لتقویتھم في تحدیات وقتیة   ).19:13؛  8:4(أعمال الرسل    ینركتشكانوا م

) فـي 18:5(أفسـس  " فـيامتلئـوا"ولكن ھناك أیًضا ملئًا مستمًرا یسبب حیاة روحیة فائضة. یُظھـر تعبیـر 
 . الیوناني العمل المستمر األصل

 

 األلسنةموھبة 

  على معمودیة الروح القدس.األلسنة لیست دلیًال موھبة    

عدة مرات عندما امتأل الناس   ت األلسنةشيء. حدثعلى    األلسنة دلیلھبة  موأن كلمة هللا إطالقًا    تذكرال  )1(
 أن وجود األلسنة عالمة دائمة لالمتالء. إلثبات لیس كافیًاھذا  القدس، لكن بالروح

أن  علـى الجمیـع ولكـن یجـب شـخصھبـة یتوقعھـا كـل مو تلیسفالتكلم باأللسنة    وفقًا للكتاب المقدس )2(
بالروح القدس. یقرر هللا كیفیة توزیـع المواھـب ویعطـي مواھـب مختلفـة ألشـخاص مختلفـین   وایمتلئ

نھ إ ،"ّال بكَ ، التي یجب اإلجابة علیھا "ء البالغةعلماسئلة  أسلسلة من    تظھر  .)11-4: 12  كورنثوس1(
 ).30-29: 12كورنثوس  1( ممكن أن نتوقعھا لكل المؤمنینال یوجد أي موھبة روحیة معینة 

كـل مـؤمن لدیـھ روح هللا فحتى قبل معمودیة الـروح.    بحسب المكتوب  یتمتع اإلنسان بمواھب روحیة )3(
بحاجـة إلـى تطھیـر  یونكورنثالاھب روحیة. ال یزال )، بالتالي یمكنھ الحصول على مو9:  8(رومیة  

 ).3: 3 ،7: 1كورنثوس  1في المواھب الروحیة ( وابرع ھمالقلب، ولكن

لغیـر روحي، بـل إنجاز  األلسنة عالمة للمؤمنین علىب  موھبة التكلمحسب الكتاب المقدس، ال تعتبر  ب  )4(
 أنھا لم تُعَط إلثبات یؤدي إلثباتنستخدمھا  )۲۲: ۱٤كورنثوس 1لمؤمنین خالل التواصل باإلنجیل (ا
 لخداع واالرتباك.ل
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مـن  ھـدفالإن . القـدس  ھبة األلسنة عالقة بالحاجة التي تم تلبیتھـا عـن طریـق مـلء الـروحلیس لمو  )5(
 یمكن أنالتي لخدمة. ما العالقة 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 متوھج مثل المصباح الكھربائي ال الطبیعیة،نتائجھا  ھو ھایكون دلیل

نة األلسكالتكلم 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 . وینطبق الشيء نفسھ على معمودیة الروحتتحقققد أن حاجتھ 

 " معًا مرتین على األقل.قانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

 قانون اإلیمان

إدراكھ أن في  انم كلماا بنعمة هللا. ینمو المؤمن روحیً   غیرالمسیحیة عندما یتوب الخاطئ ویتتبدأ القداسة     
الفسـاد مـن مـؤمن ال ھفیـهللا  طھـرھو عمل هللا الـذي یُ الكامل  في طاعتھ.  التقدیس    استمراره  ھي  هللا  مشیئة

ً الموروث   .التجدید بعد الحقا

یجـب علیـھ قـراءة   التـالي،رة أدناه. قبل جلسة الفصـل  یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكو   
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 

 لمھام التحریریةمقاطع ل

كورنثـوس  1؛ ۱۱: ۲تـیطس  ؛۸-۱: ٦إشـعیاء  ؛۲٤ـ ۱٤: ٥تسـالونیكي    1؛  ۱۸ـ  ۱:  ۲أعمال الرسـل  (   
۱۰ :۱-۱۳.( 

یجب على كل طالب أن یقوم بتدریس  الدورة،سبع مرات خالل ھذه   یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل   
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقـدیم تقریـر إلـى قائـد 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.
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 قداسة المؤمن 
 أسئلة للدراسة 

 ما ھو الموضوع الرئیسي للعبادة؟ .1

 

 لماذا ترتبط القداسة بالعبادة؟ .2

 

 ؟ؤمنمتى تبدأ قداسة الم .3

 

 في النور؟ لسلوكماذا یعني ا .4

 

 ماذا صلى بولس من أجل المؤمنین في تسالونیكي؟ب .5

 

 ؟یوم الخمسینما ھو أھم شيء حدث في  .6

 

 ما ھو الفساد الموروث؟ .7

 

 ؟الكاملما ھو التقدیس  .8
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 س الثاني عشر الدر

 الكنیسة
 

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

 .أصل الكنیسة. 1

 حي.  كیانالكنیسة ك . 2

 محلي حي.  كیانالكنیسة ك . 3

 أساس وحدة الكنیسة في جمیع أنحاء العالم.. 4

 المحلیة. الكنیسة أساس وحدة. 5

 للكنیسة.ة مقدس . األسرار ال 6

 الكنیسة. . القصد من7

 الكنیسة.مان الخاص ب. قانون اإلی8

 محلیة.ال كنیسة ال  نحو  االلتزامبمسؤولیتھ    الطالب (یعرف) العملیة لھذا الدرس ھو أن یرى ھدافأحد األ    

 الكنیسة

 محاضرة مطبوعةمادة ال
بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھـذا الـدرس لطـرح أسـئلة المراجعـة. ثـم    

 المقطع الموجود أدناه.انتقل إلى 

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن الكنیسة؟ )10-3: 3أفسس (قرأ ن   

 ؟ اطـــرح الســـؤال ونـــاقش اإلجابـــة. عنـــدما تـــرىالعالمـــة ا. عنـــدما تـــرىاآلن دراســـة المـــواد معـــً    
 للبحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة. الطالب اسأل   العالمة

 الكنیسةأصل (تاریخ) 

   363 .بالكامل یُعلنلم  سًرا غامًضاخالل القرون التي سبقت العھد الجدید، كانت الكنیسة    

 
 

 . 10-3:3 أفسس 363
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تكـن لـم  لھا ولكن الكنیسة التي خطط هللا 364في عالقة معھ وانعمة هللا وعاشاختبروا  كان ھناك أشخاص     
 بعد. في الوجود

 متى بدأت الكنیسة؟؟ 

الـرب  على الخالص الذي قدمھ  وتأسیسھا  تم بناؤھاوالتي  كنیسة  بدایة ال  وخدمتھیسوع  الرب  حیاة    كانت   
 365یسوع.

جسدیة غیر قیادة ب منذ ذلك الیوم بقوة الروح القدس  استمرت الكنیسةبدأ عصر الكنیسة في یوم الخمسین.     
 366.على األرضرب لل ظاھرةو

ووعد بأن الروح القـدس  367میع أنحاء العالمفي ج وتأسیس تعلیمھنشر    انیسوع تالمیذه سلطالرب    منح   
 تأسیسـیةال التعـالیمالرسـولیة" ألن تعـالیم الرسـل ھـي بیمكن تسـمیة الكنیسـة "368.إلى كل الحق یرشدھمس

ىالتأسیسیة ال ینبغي أن التعالیم تتناقض مع تلك معتقدات . وأي للكنیسة  مسیحیة. تُسمَّ

الخمسین ) حدث یوم 3) الخالص الذي قدمھ المسیح (2) خدمة یسوع (1لذلك فإن أصل الكنیسة یفسره (   
 الرسولي. تعلیمال طور ونمو) ت4(

 حي كیانالكنیسة ك

 التي مةباألتسمى الكنیسة  369.یكون فیھا هللا ھو اآلب وأعضاؤھا إخوة وأخواتوعائلة القارن الكنیسة بتُ    
ا  الحرفيجسد التُقارن الكنیسة ب 370.صل طبیعيلیس لھا أي عرق أو أ رأسھ المسیح ویعمـل األعضـاء معـً

 371.ویھتمون ببعضھم البعض

جسد المسیح، یُطلـق علـى بسمى الكنیسة  ھو عضو في الكنیسة. یخبرنا الكتاب المقدس أنھ كما تُ   ؤمنالم   
 372.وعظامھ لحمھ منأعضاء  ؤمنینالم

محبـة عـدم دم احترام وع المسیح على األرض.عمل  عننفصل فإنھ یعن الكنیسة  المؤمن  نفصلعندما ی   
 لمسیح.لمحبة عدم كنیسة ھو عدم احترام والمؤمن لل

موقف استقالل عن الكنیسة. إنھ یحتاج إلى األعضاء اآلخرین للمؤمن  كعضو في الجسد، یجب أال یكون     
 )بـدونفي اكتفاء ذاتي روحـي بعیـدًا عـن (ا لو كان أن یعیش كم  ؤمن. من الخطأ للم373ھم بحاجة إلیھكما  

  الكنیسة.
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 الكنیسة ككیان محلي حي

العمل مـا  الجسد. ال یمكن ألعضاء ةكنیسة محلی یكون ھناكواحدة ومع ذلك یجب أن   مةھناك كنیسة عا   
مما یعني  374أنھم كانوا جسد المسیح  وسكورنث  يبولس لمؤمنالرسول  لم یكونوا معًا في مكان واحد. كتب  

 المكان.لھذا أن الكنیسة المحلیة ھي جسد المسیح 

، تعمل كجسد لھ مواھب روحیة وتكرس الموارد البشریة إیمانلقد صمم هللا الكنیسة المحلیة لتكون عائلة     
حكمـة هللا  للعالم مظھرین، في شركة معھم ھم  االحتیاجات لمنأي نوع من  لتلبیة    اإللھیةموارد  ال  تكتشفو

 لعائلة هللا. ھمودخولتجدیدھم ل للخطاةدعوة ومقدمین الفي جمیع جوانب الحیاة 

یتشاركون في الحیاة العائلة ألن المشاركین في ھذه  تشمل الشركة الحقیقیة األحوال المادیة (االقتصادیة)   
الكنیسة إذا  ةمسؤولی والمسیح ھ األخ أو األخت في احتیاجإن  375.معًا ویھتمون باحتیاجات بعضھم البعض

 كان ھذا العضو یشارك في حیاة الكنیسة ویتحمل المسؤولیة قدر استطاعتھ.

 376.هللا مواھب روحیة ودعوات خاصة للخدمة لتقویة وبناء الكنیسة المحلیة منحی

ل والـدفاع عـن باإلنجیـ ا ھو العمل الروحي والكـرازةھلتخدم الكنیسة المحلیة مجتمعھا. األولویة األولى     
تخدم الكنیسة االحتیاجات المادیة للمجتمع ولكنھا تعطي أولویاتھا لمن ھـم لھـم   .كل الموضوعاتالحق في  

 شركة وارتباط بھا.

 كمال الكنیسة

 377بال لوم.یسوع نفسھ للكنیسة وجعلھا مقدسة والرب أعطى    

. یجب أن یكون القـادة أمثلـة غفرانأن تكون مستعدة لل  ویجب  یجب أال تتغاضى الكنیسة عن الخطیة أبدًا   
 379.بإذا لم یتُ الشركة من  عزلھإذا أخطأ أحد أعضاء الكنیسة فیجب مواجھتھ و 378.سةالحیاة القد

 ؟غیر كاملةالكنیسة  تكون لماذا؟ 

بوا بعد عن ھناك أناس في الجماعة لم یتوتكرز فبكل الطرق. ألن الكنیسة   كاملینالكنیسة    شعبلن یكون     
فـي حیـاتھم ألنھـم ال یفھمـون بعـد كیفیـة  تناقضـات ، سیظل ھنـاكخلصوا. حتى بین أولئك الذین اھمیاخط

جمیع تفاصیل حیاتھم. حتى بین المسیحیین الناضجین، قد یكون ھناك تناقضات ومواقـف في  تطبیق الحق  
 خاطئة ألنھ حتى المسیحي الناضج ما زال في مرحلة نمو روحي.

یم كلمة هللا وتطبیقھا باستمرار ھو جزء من عمل الكنیسة، مما یؤدي إلى وصول الناس إلى مرحلة إن تعل   
  380.النضج الروحي
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 الكنیسة عریفت 

 .(الخاصة) والكنیسة المحلیةمة سوف نلقي نظرة على تعریفات الكنیسة العالجزء في ھذا ا   

ى واألماكن.  زمنةاأل كلفي  ؤمنینجمیع المیشمل  لذيا كیانتعریف قصیر للكنیسة العامة ھو أنھا ال    تُسمَّ
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     ھدافع ألتحقیق جمی في مكان یتحدون معا
 لتحقیق ھدف محدد. كنیسة إذا تم تشكیلھا   تعتبرالكنیسة. المجموعة ال

خـرى مـن األنـواع األعلى تمییزھـا عـن    ناالتي تساعدوللكنیسة المحلیة    یةأكثر شمول  اتفیما یلي تعریف   
 المجموعات: 

والوصول  البناء والخدمة والشركةو معًا للعبادة مجتمعینین دِ مَّ عَ مجموعة من المؤمنین المُ الكنیسة ھي "   
على استعداد لخدمة جمیع شرائح المجتمع من خالل المواھب المختلفـة الروحیة وھم  القیادة    وقبول  للخطاة

 381."بانتظامالدینیة المراسم  للجسد وممارسة

 وحدة الكنیسة العامة

سـأبني الرب یسوع ". قال زمنةلجمیع األماكن واألھناك كنیسة واحدة     
". كتب الرسول بولس أن ھنـاك جسـدًا واحـدًا يولیس "كنائس  "،كنیستي

ا كمـا یوجـد رب واحـد وإیمـان واحـد ورجـاًء وروًحا واحدًا  واحـدًا تمامـً
 382.ومعمودیة واحدة

ر شـِ . لـم تُ )"الكاثولیكیـة(إلى "الكنیسـة    ولیةاأل  التعالیم المسیحیةتشیر     
كلمة "كاثولیكي" إلـى الكنیسـة الكاثولیكیـة الرومانیـة، بـل إلـى الكنیسـة 

 383الحقیقیین. ؤمنینالتي تضم جمیع الم الجامعة في كل األنحاء

واحد، تحت إدارة مركزیـة   كیانوحدة الكنیسة العامة لیست في كونھا     
. بعض الناس یتمنون أن حلمسیالثاني ل ءالمجيواحدة. ھذا لن یحدث قبل 

یسـوع الـرب إرادة هللا ألن  ھـذه كنتیحدث ذلك، لكن من الواضح أنھ لم 
بخدمـة قام بتصحیح التالمیذ عندما ظنوا أنھ یجب على الشخص أال یقوم 

یكـون لدیـھ إدارة مركزیـة  یسوع أنالرب . إذا أراد خدمتھم  منفصلة عن
على كل الكنیسة العامة، لكان بإمكانھ البقاء على األرض جسدیًا لقیادتھا. 

یسوع أن العمل المتنوع للـروح القـدس فـي جمیـع الرب  ومع ذلك، رأى  
 .للقیادة عالمير أنحاء العالم لن یحدث كما ینبغي إذا كان ھناك مق
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 العامة؟یسة وحدة الكنھو األساس الذي تقام علیھ ما ؟ 

 :تعتمد وحدة الكنیسة العامة على   

 مع المسیح. ُمغَیِّرة) عالقة 2( وعلى ل،الرستعالیم ) 1(   

مـة. ھـذا یعنـي االھالتعالیم یتفقون على كل شيء، حتى على جمیع   ؤمنینالوحدة العقائدیة ال تعني أن الم   
لـن  ھـذه التعـالیم،اإلنجیـل. بـدون  وحتمیـاتیح األساسیة حول طبیعة هللا والمسالتعالیم أنھم یتشاركون في 

 نعمتھ. اأو یختبرو ذاتھ یعبدوا هللا

فـي ربـاط العالقـة مـع بعضـھم   ؤمنـونالشيء الوحید الالزم للوحدة المسـیحیة. یتشـارك المالتعلیم لیس     
مع المسیح. ألنھم قد تابوا عن الخطیة ووضعوا إیمانھم فـي المسـیح ولھـم   تھم المتجددةالبعض بسبب عالق

علــى  ؤمنــون. یتعــرف الممعــھ عالقــة خاصــةولھــم الــروح القــدس 
بعضھم البعض في جمیع أنحاء العالم على الرغم مـن اخـتالفھم فـي 

 كل شيء آخر.

 الكنیسة المحلیةوحدة 
المسیحیة األساسیة  تعالیمأي شخص یحمل ال ؤمنینیمكننا أن نقبل كم

 مــع المســیح. لكــن االتفــاق العقائــدي متغیــرةویبــدو أنــھ فــي عالقــة 
 للكنیسة المحلیة یجب أن یكون أكثر تفصیالً. (التعلیمي)

بالعبادة تعھدوا  لكنیسة المحلیة ھي مجموعة من األشخاص الذین  ا   
ا  ــیم الالمتجــددین  وتلمــذة والتبشــیرمعــً ــبوتعل ــاة  جوان ــة للحی العملی

ا،الناس ھـذا الھـدف یحقق المسیحیة. لكي  یجـب أن یتفقـوا علـى  معـً
 .معتقد (التعلیم)العدید من تفاصیل ال

شـاب فـي كنیسـة محلیـة كـل إنسان  ربما یخبر    المثال،على سبیل     
اآلخـرین   قـادةال. لكـن  موھبة التكلم باأللسنة  للصالة من أجلیخلُص  

 بھ األلسنة ھي شيء یعدموھبة التكلم بفي تلك الكنیسة ال یؤمنون أن 
 هللا لكل مـؤمن. إنھـم قلقـون مـن أن النـاس سـوف یقعـون فـي حیـرة

روحي إذا حاولوا تجربة شيء ما ال یمثل إرادة هللا. من الواضح أن ھؤالء األشخاص لـن یكونـوا   وارتباك
یجب أال یسمحوا لـھ بتعلـیم   مؤمنًا،یسة محلیة. حتى لو اعتبر القادة الشخص  قادرین على العمل معًا في كن

 .(التعالیم الخاطئة) العقائد الضارة

ا التي تـؤثر علـى طریقـة مشـاركتھا للحیـاة (التعالیم) تحتاج الكنیسة المحلیة إلى االتفاق على العقائد     معـً
 (التعـالیم) العقائـدیشـمل مكتوب  بیان إیمان نیسةالك یكون لدي  وممارسة الخدمة. لذلك، لیس من الخطأ أن

  بھا. التي تشارك

ام معھم في التعلـیم لـیس  أن أي شخص یختلفیعتقدون  ھذا ال یعني أنھم       مكتـوب. والغـرض مـن الؤمنـً
 .بھا من المؤمنین للعمل معًامعینة ھو إظھار العقائد الضروریة لمجموعة  العقائدي

  

كما   حق،إذا كان قلبك على "
ني بفأحبِ  قلبك،ھو الحال مع 

كصدیق أقرب   ة،شدیدبعاطفة 
 المسیح،كإخوة في  األخ؛من 

  أورشلیم الجدیدة،مواطن من 
جندي زمیل یشارك في نفس  

قائد   تحت نفس  المعركة،
ني كرفیق في  ب. أحبِ خالصنا
یسوع وتحملھ   الرب مملكة

وریثًا مشترًكا  الصبور،
 " .لمجده

ف  اختُطِ  الذي – وسليون چ(
 الكاثولیكیة) الروح خطبةمن 
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 لكنیسةل األسرار المقدسة

 أو االحتفاالت.المراسم سمى ن للكنیسة. ویمكن أیضا أن تُ یسوع سریْ الرب  أعطى

 یختبرو یتحد بالمسیحالمعمودیة ھي شھادة على أن المؤمن   384.المعمودیة ھي رمز لموت المسیح وقیامتھ
یـھ الشـخص جدیدة في المسیح. المعمودیة لیست ھي الوقت الذي یصبح فالحیاة یحیا الو عن الخطیةالموت  

 385.قد حدث جدیداً. المعمودیة ھي شھادة علنیة بأن التؤمنم

جسـد  نالخبز والخمر یمثال  386.األخیر مع تالمیذه قبل صلبھ  عشائھ  یسوع العشاء الرباني فيالرب    سسأ
 یسوع المقدمان كذبیحة من أجل خالصنا. مثلما نأكل الطعام من أجل الحیاة الجسدیة، نعتمد علىالرب  ودم 

 387.من أجل حیاتنا الروحیة ذبیحة المسیح

ان  كال ن النعمة تلقائیًا إذا تم ذلك بدون إیمان وطاعـة. اال یقدم  ا. إنھم"النعمة  وسائط"  واسمیُ یمكن أن    الِسرَّ
 النعمة من هللا. قبولل تینوسیل ، ستكوناناإلیمانب مارسناھماا هللا لنا وإذا مأعطاھ ممارستانا مإنھ

 الكنیسة؟ دمقاصما ھي بعض ؟ 

 في العھد الجدید لتي نجدھاالكنیسة المحلیة ا مقاصدبعض 

 ).20-18: 28 ى(مت الكرازة )1(

 ).16: 3 كورنثوس 1جماعة (ك والسجود العبادة )2(

 ).3یھوذا  ؛15: 3 تیموثاوس 1( تعلیمالحفاظ على ال )3(

 ).18-17: 5 تیموثاوس 1( امالیً  (الخدام) القساوسةتعضید  )4(

 ).24: 15رومیة  ؛4-2: 13المبشرین (أعمال إرسال ودعم  )5(

 ).3: 5 تیموثاوس 1مساعدة األعضاء المحتاجین ( )6(

 ).13-9: 5 كو 1ن في الخطیة (سقطوعضاء الذین یتأدیب األ )7(

 ).۲٦ـ۲۳: ۱۱ كورنثوس 1 ؛19: 28 ىالمعمودیة وعشاء الرب (مت ةارسمم )8(

 .)13-12: 4(أفسس  الروحي النضج إلىالمؤمنین  لمذةت )9(

 مقاصـدل شخص واحد یتصرف بشكل مسـتقل. تعتمـد ھـذه البَ من قِ  امعظم ھذه األشیاء ال یمكن القیام بھ   
 ھیكل القیادة.مع على تعاون مجموعة المؤمنین 
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اللتزام بكنیسة محلیة ومساعدة تلك الكنیسة على تحقیق ھدفھا في العالم. مـا لـم ا  إلى  یدعو هللا كل مؤمن   
 یخدم عضو في الكنیسة، فھو ال یحقق ھدفھ كعضو في جسد المسیح.

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

 : الفردیة الروحیةھتجنب یجب خطأ 
كنھم المساعدة في ا بكنیسة محلیة. إنھم یریدون أال یترددوا في حضور أي كنیسة یوم األحد. ال یمبعض الناس ال یلتزمون أبدً 

. لیس لدیھم مفي ھذا الدرس ألن الكنیسة ال یمكنھا االعتماد علیھ (المذكورة) الكنیسة المدرجةمقاصد من مقصد أي تحقیق 
الروحیة ألي شخص آخر. إذا فعل جمیع  ئولیةالروحیة وال یمكنھم تقدیم المس  ئولیةعالقات تسمح ألي شخص بمنحھم المس

 كون ھناك كنائس. ینفس الشيء، فلن   لمؤمنیینا

 " معًا مرتین على األقل.قانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

 قانون اإلیمان
الكنیسة   مسكة. تجسد المسیح في التجمعات المحلیبعنھا  ارً قام السید المسیح ببناء كنیسة واحدة مقدسة على مستوى العالم، معبِّ    

تُتلمذ  لعالم ول  تكرزتخدم جمیع االحتیاجات. الكنیسة تعبد هللا وفي شركة  هللا،. الكنیسة ھي عائلة ق الرسل وتدافع عن الحتعالیم 
 المؤمنین. 

یجـب علیـھ قـراءة  التـالي،یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة أدناه. قبل جلسة الفصـل    
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 للمھام التحریریةمقاطع 

: 5كورنثوس  1؛  8-1:  6كورنثوس   1  ؛16-11:  4أفسس    ؛9-1:  2یعقوب    ؛31-14:  12  كورنثوس  1(   
1-13.( 

طالب أن یقوم بتدریس یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه الدورة، یجب على كل    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقدیم تقریـر إلـى قائـد 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.
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 أسئلة للدراسة 
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 الثالث عشرالدرس 

 األبدي المصیر  

 

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

 لسماء.في االنشاط األساسي . 1

 الكتاب المقدس. وضحھاالسماء كما  . صفات2

 كشف عنھا الكتاب المقدس. . وصف الدینونة التي 3

 .ةاألبدی  الدینونةألدیان التي تنكر ا بعض ل مثلة . أ4

 .ةاألبدی . العدل في الدینونة5

 األبدي. قانون اإلیمان المسیحي الخاص بالمصیر. 6

 أبدیة لن تتغیر أبدًا. نتائجلھا  االفعال حد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یتذكر الطالب أن بعض أ   

 األبدي مصیرال

 محاضرة مطبوعةمادة ال
 األبدي للمؤمنین مصیر: الاالول الجزء

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

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن مستقبل (أبدیة) المؤمنین؟  21نقرأ رؤیا     

اآلن دراسة المواد معًا. عندما ترى العالمة؟ اطرح السؤال وناقش الجواب. عندما ترى     
 اطلب من الطالب البحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.   العالمة 

كل الخلیقة موجودة لمجد هللا، لكن السماء ھي المشھد الرئیسي للكون، حیث یُعبد هللا على أعلى مستوى     
   388 من المخلوقات التي خلقھا على صورتھ.

إنھ المكان الذي سنعرف فیھ هللا و"سنرى  389سیُعلن ملء مجد هللا في السماء بحیث سیكون نوًرا للمدینة.   
 390وجھھ".

 
 

 .14-11:5 رؤیا  388
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فُنِي َسبِیَل  العبادة والسجود ھي شُْغل السماء. الفرح ھو الجانب اآلخر من العبادة. قال كاتب المزامیر"     تُعَّرِ
ابطان معًا. لقد خلقنا هللا على  إن الفرح والعبادة متر 391" اْلَحیَاةِ. أََماَمَك ِشبَُع سُُروٍر. فِي یَِمینَِك نِعٌَم إِلَى األَبَِد.

صورتھ، حتى نستطیع فھم طبیعتھ بما یكفي لعبادة هللا كما ھو. كل عواطفنا وقدرتنا على الحب ومھاراتنا  
 تقدم حتى نتمكن من أن نقدم � أسمى عبادة وسجود ممكن.

 أدلى الرب یسوع بھذه التصریحات لتالمیذه 

قُْلُت لَكُْم.  قُلُوبُكُْم. أَْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�ِ فَآِمنُوا بِي. فِي بَْیِت أَبِي َمنَاِزُل َكثِیَرةٌ، َوإِالَّ فَإِنِّي كُْنُت قَدْ الَ تَْضَطِرْب    
، َحتَّى َحْیُث أَكُوُن أَنَا  أَنَا أَْمِضي ألُِعدَّ لَكُْم َمَكانًا، َوإِْن َمَضْیُت َوأَْعدَدُْت لَكُْم َمَكانًا آتِي أَْیًضا َوآُخذُكُْم إِلَيَّ 

 392تَكُونُوَن أَْنتُْم أَْیًضا.

تخبرنا كلمات الرب یسوع ببعض األمور عن السماء. الشيء األكثر أھمیة الذي نعرفھ ھو أن السماء ھي     
یمكننا  مسكن هللا ألن الرب یسوع أطلق علیھا بیت أبي. ھناك حقیقة أخرى مھمة بالنسبة لنا ھي أننا یوًما ما  

 .أن نعیش ھناك مع هللا
یجب أن یقود وعد الرب بالسماء طریقنا الذي نعیش فیھ على األرض. الشخص الذي یعیش بالقیم        

 األبدیة سیفعل الخیر على األرض.  

الشخص الذي یتوقع مكافأة سماویة لدیھ حافز لتحمل المشقة بكل أنواعھا والسعي لتحقیق مشیئة هللا. یقول    
 393" اِْفَرُحوا َوتََھلَّلُوا، ألَنَّ أَْجَركُْم َعِظیٌم فِي السََّماَواِت.یسوع للمضطھدین "الرب  

 سمات السماء

 ؟ ما ھي بعض التفاصیل التي نعرفھا عن السماء؟ 

في بعض األحیان، ال یستطیع األشخاص على وجھ األرض شراء المنزل الذي یریدونھ وقد ال یكونون     
لھم إلى كل ما یریدون أن یكون علیھ. لكن هللا لدیھ سلطة وموارد ال نھائیة، لذلك  قادرین على تحویل منز

 نحن نعرف أن مسكنھ ھو بالضبط ما یریده. لذلك تتفق السماء تماًما مع طبیعة هللا.

ھناك أشیاء كثیرة ال یمكننا فھمھا عن السماء ألننا لحم ودم. ال یمكننا فھم طبیعة وجود هللا ألنھ روح.    
ندما ندرس طبیعة هللا، نجد ایًضا أنھ غیر محدود بما یتجاوز فھمنا لذلك ال نستطیع تخیل شكل مسكنھ.  ع

 لكنھ مصمم لنا أیًضا.

ال یخبرنا الكتاب المقدس أین السماء. إنھ یقول إن هللا ینظر من السماء إلى األرض، لذلك نحن نعرف أن     
 السماء لیست على األرض.

 
 

 . 23:21 رؤیا  389
 . 4:22 رؤیا  390
 . 11:16 مزمور 391
 .3-1:14 یوحنا  392
 . 12:5ى مت 393



130 
 

لن یكون ھناك شر في السماء. جمیع الكائنات في السماء،     
سواء المالئكة أو البشر أو غیرھا من المخلوقات، ستكون  

  394 مقدسة بالكامل.

ن جمیع نتائج الخطیة بما في ذلك  ستكون السماء خالیة م   
لن یكون ھناك   395األلم والحزن والصراعات والخطر.

المزید من اللعنة على الخلیقة بما في ذلك المرض 
  396 والشیخوخة والموت.

جمال السماء ھو أبعد من الوصف. التفاصیل التي قدمت     
لنا تشمل أسوار من یشٍب واالبواب من لؤلؤ وأساسات من  

األحجار الكریمة النادرة وشوارع من  
  397 الذھب.

 398یمأل السماء المالیین من الناس الُمخلَّصین والمالئكة.   

 

 ن ومتى؟مَ 

أولئك الذین   399السماء مھیأة ألولئك الذین یتوبون عن الخطیة ویؤمنون بیسوع المسیح كمخلص ورب.   
 ، سیحیون في السماء.400كتبت أسماؤھم في السماء 

یخبرنا الكتاب المقدس أننا إذا عشنا بقیم أبدیة، فیمكننا االستثمار في كنز أبدي وآمن في     
  401 السماء.

متى یذھب االنسان إلى السماء؟ أخبر الرب یسوع اللص عند موتھ على الصلیب أنھما سیكونان معًا في     
لذلك،   403قال الرسول بولس إن كونھ غائباً بالجسد یعني حضوره مع الرب. 402ردوس في ذلك الیوم.الف

 
 

 . 27،8: 21 رؤیا  394
 . 4:21 رؤیا  395
 .3:22 ا رؤی 396
 .21-18:21 رؤیا  397
 .11-8:5 رؤیا  398
 . 16:3 یوحنا  399
 . 15:20 رؤیا ؛ 5:3 رؤیا  ؛20:10 لوقا  400
 . 20:6ى مت 401
 . 43:23 لوقا  402
 . 8:5 كورنثوس 2 403

  شھوة (رغبة)جدت في نفسي إذا وُ "
العالم  في ھذا ولم تستطع أي تجربة 

فإن التفسیر األكثر احتماًال   شبعھا،ت أن
آخر... ربما لم    لعالمٍ  ُخلقتھو أنني 

ملذات األرض أن   كل  یكن القصد من
تھا  ولكن فقط إلثار أبًدا،ترضیھا 

شيء حقیقي... ال بد لي ك ھااقتراحو
أن  وة الھدف الرئیسي للحیا ا من جعلھ

اآلخر   العالم ذلك بالجھد ل أواصل
  ومساعدة اآلخرین على فعل نفس 

 ."الشيء 
المسیحیة  –(سي إس لویس 

 المجردة) 
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نعلم أن المؤمن یذھب إلى السماء وقت الموت. ومع ذلك، فإن المؤمنین الذین سیكونون على قید الحیاة في  
   404 مجيء الرب یسوع ثانیةً سیذھبون إلى السماء دون اجتیاز الموت.

 المصیر األبدي للخطاة :2الجزء 
تنتھي العقوبات على األرض دائما في وقت ما. تأتي النھایة حتى لو كانت عند وفاة الشخص الذي    

 یُعاقب.

ِإلْبِلیَس  اذَْھبُوا َعنِّي یَا َمالَِعیُن إِلَى النَّاِر األَبَِدیَِّة اْلُمعَدَّةِ الرب یسوع العقاب األبدي عندما قال: " وصفَ    
 405  َوَمالَئَِكتِِھ، ...فَیَْمِضي ھُؤالَِء إِلَى َعذَاب أَبَِدّيٍ َواألَبَْراُر إِلَى َحیَاةٍ أَبَِدیٍَّة."

أكد الرب یسوع والرسل وجود الجحیم وبحیرة النار والعقاب األبدي. في الواقع ذكر الرب یسوع الجحیم     
 الرھیب. تأمل بعض أقوال الرب یسوع والرسل. أكثر من السماء. لقد حذرنا لتجنب ھذا المكان

َضائَِك َوالَ یُْلقَى َجَسدَُك  فَإِْن َكانَْت َعْینَُك اْلیُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقلَْعَھا َوأَْلِقَھا َعْنَك، ألَنَّھُ َخْیٌر لََك أَْن یَْھِلَك أََحدُ أَعْ "   
ى تُْعثُِرَك فَاْقَطْعَھا َوأَْلِقَھا َعْنَك، ألَنَّھُ َخْیٌر لََك أَْن یَْھِلَك أََحدُ أَْعَضائَِك َوالَ  كُلُّھُ فِي َجَھنََّم. َوإِْن َكانَْت یَدَُك اْلیُْمنَ

 406یُْلقَى َجَسدَُك كُلُّھُ فِي َجَھنََّم." 

األَْبَراِر، َویَْطَرُحونَُھْم فِي أَتُوِن   ھَكذَا یَكُوُن فِي اْنِقَضاِء اْلعَالَِم: یَْخُرُج اْلَمالَئَِكةُ َویُْفِرُزوَن األَْشَراَر ِمْن بَْینِ "   
 407" النَّاِر. ھُنَاَك یَكُوُن اْلبَُكاُء َوَصِریُر األَْسنَاِن.

في حدیثھ إلى الفریسیین، قال الرب یسوع: "أَیَُّھا اْلَحیَّاُت أَْوالَدَ األَفَاِعي! َكْیَف تَْھُربُوَن ِمْن دَْینُونَِة     
 408َجَھنََّم؟" 

یَا أَبِي   َعْینَْیِھ فِي الَجِحیِم َوھَُو فِي اْلعَذَاِب، َوَرأَى إِْبَراِھیَم ِمْن بَِعیٍد َوِلعَاَزَر فِي ِحْضنِِھ، فَنَادَى َوقَاَل:"فََرفََع     
دَ ِلَسانِي، ألَنِّي ُمعَذَّ    409ٌب فِي ھذَا اللَِّھیبِ." إِْبَراِھیَم، اْرَحْمنِي، َوأَْرِسْل ِلعَاَزَر ِلیَبُلَّ َطَرَف إِْصبَِعِھ بَِماٍء َویُبَّرِ

تِِھ فِي نَاِر لَِھیٍب، ُمْعِطیًا نَْقَمةً      یكتب الرسول بولس أن الرب یسوع "سیُستعلن من السماء مع َمالَئَِكِة قُوَّ
الَِّذیَن َسیُعَاقَبُوَن بَِھالٍَك أَبَِدّيٍ ِمْن َوْجِھ  ِللَِّذیَن الَ یَْعِرفُوَن هللاَ، َوالَِّذیَن الَ یُِطیعُوَن إِْنِجیَل َربِّنَا یَسُوَع اْلَمِسیحِ، 

تِِھ."  ّبِ َوِمْن َمْجِد قُوَّ   410الرَّ

َم، َوَسلََّمُھْم  "أَنَّھُ إِْن َكاَن هللاُ لَْم یُْشِفْق َعلَى َمالَئَِكٍة قَدْ أَْخَطأُوا، بَْل فِي َسالَِسِل الظَّالَِم َطَرَحُھْم فِي َجَھنَّ    
 411ِلْلقََضاِء." َمْحُروِسیَن 

 
 

 . 52-51:15 كورنثوس 1 404
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ُب. َوَسیُعَذَّبُوَن  "َوإِْبِلیُس الَِّذي َكاَن یُِضلُُّھْم طُِرَح فِي بَُحْیَرةِ النَّاِر َواْلِكْبِریِت، َحْیُث اْلَوْحُش َوالنَّبِيُّ اْلَكذَّا    
 412ِر الَْحیَاةِ طُِرَح فِي بَُحْیَرةِ النَّاِر." نََھاًرا َولَْیالً إِلَى أَبَِد اآلبِِدیَن... َوكُلُّ َمْن لَْم یُوَجدْ َمْكتُوبًا فِي ِسفْ 

الحظ نوع الكلمات المستخدمة لوصف ھذا المكان: النار والعذاب واالنتقام والدمار والظالم والسالسل     
 والدینونة والبكاء وصریر األسنان.

 من أن تُلقي في  قال الرب یسوع إنھ سیكون من األفضل أن تقلع عینك الیمنى وتقطع یدك الیمنى بدًال    
النار بالعین والید. لم یكن الرب یسوع یشجع على تشویھ الجسد، لكنھ یقصد منع أي نشاط (شيء) من شأنھ  

 أن یقودنا إلى الخطیة والجحیم، بغض النظر عن كم قد یبدو ثمینًا على األرض.

 ؟ ما ھي بعض األدیان الخاطئة في عقیدتھم عن الجحیم؟  

) ال رجعة فیھ و  2) أبدي (1أن الموت ینھي فترة امتحان اإلنسان وأن الجحیم ھو (یخبرنا الكتاب المقدس 
) مؤلم. ھذه الحقیقة الكتابیة مرفوضة من قبل الملحدین الذین یقولون إنھ ال یوجد شيء بعد الموت  3(

أن الموت  وشھود یھوه والمورمون والكونین الذین یقولون إنھ ال یوجد جھنم. ینكر الروم الكاثولیك حقیقة 
 ینھي امتحان اإلنسان ویعتقدون أنھ یمكن عالج حالتھ بعد الموت.

ھناك َمن ینكر وجود الجحیم ألنھم یعتبرونھ لیس من العدل. یقولون إنھ إذا حدثت الخطیة في فترة زمنیة     
ال محدودة، فال یمكن أن تكون العقوبة أبدیة. اعتاد القدیس أوغسطینوس الرد على ھذا االعتراض بمث 

القانون الجنائي. إذا وقعت عملیة سطو في بضع دقائق، فھل یجب أن یعاقب المرء ببضع دقائق فقط؟ القتل  
الذي ال یستغرق سوى لحظة ھو ضرر ال یمكن إصالحھ. في الكتاب المقدس، نرى أن الخطیة ضد هللا  

 دد.األبدي والالنھائي تؤدي إلى عقوبة أبدیة، على الرغم من ارتكابھا في زمن مح

 ؟ لماذا الجحیم أبدي؟  

 ) إن الجحیم أبدي؛ ألن الخطیة ھي جریمة ضد هللا الالنھائي.1(

 ) إنھ أبدي؛ ألن الخاطئ ینكر هللا الذي یرید الخدمة التي یستحقھا.2(

 ) إنھ أبدي؛ ألننا كائنات أبدیة لیس لدینا مكان آخر نذھب إلیھ إذا اخترنا االنفصال عن هللا.  3(

في الحیاة على األرض، نود أن نكون قادرین على تغییر قراراتنا. یبدو االمر شدید القسوة أن یكون        
ستقبل، حتى لو اتخذنا خیاًرا لالختیار عواقب أبدیة. نود أن نعتقد أنھ ستكون ھناك فرصة ثانیة في الم

 متعمدًا (بإرادتنا) اآلن ولكن لیس من المعقول أن یحدد هللا فترة تجریبنا بعمرنا.

یرفض البعض اإلیمان بالجحیم ألنھم یتساءلون كیف یمكن أن یرسل هللا المحب شخًصا إلى مكان فظیع     
د أن یھلك أناس بل أن یقبل الجمیع إلى كما تصف ھذه اآلیات. یجب أن نضع في اعتبارنا أن هللا ال یری 

 
 

 . 4:2 بطرس 1 411
 . 20، 15: 10 رؤیا  412
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التوبة والخالص. ینص الكتاب المقدس على ذلك في عدة  
لقد اتخذ أولئك الذین یذھبون إلى   413 أماكن.

الجحیم خیارات تجعلھم في ھذا المكان المروع. ال أحد  
یتعثر بطریق الخطأ في الجحیم. أولئك الذین ذھبوا 

  وبره وخالصھ.اختاروا المكان من خالل رفض هللا
بما أن كل ما ھو صالح یأتي من هللا، فإن رفض هللا ھو     

حتى الھدوء واألمان من  في النھایة رفض لكل ما ھو جید.  
الخوف واأللم ومكان مریح كلھا أمور جیدة یستطیع هللا  
توفیرھا فقط. بالتأكید ال یمكننا أن نتوقع من هللا أن یزود  

شخًصا إلى األبد باألشیاء الجیدة عندما یرفض ذلك  
الشخص هللا. االنفصال الكامل عن هللا یعني نقص كل ما  

 ھو جید وھذا ھو الجحیم.

ًرا � من خالل عمل الرب یسوع الكفاري ومحبتھ لنا بأنھ جعل من الممكن لنا أن "نھرب من الغضب  شك   
القادم. بدًال من معاناة الجحیم ونتشارك في فرحة الخالص وعجائب السماء. نختار السماء لمصیرنا عندما  

 414نختار "التوبة تجاه هللا واإلیمان بربنا یسوع المسیح".

 تجنبھ: نسیان العواقب األبدیةخطأ یجب 

ال تبدو في الحیاة األرضیة العدید من القرارات نھائیة. العدید من األخطاء یمكن تصحیحھا مع مرور    
الوقت. یجب أن نتذكر أن العدید من القرارات لھا عواقب أبدیة. بعد الموت، لن نكون قادرین على تغییر  

 أو اإلجراءات التي أثرت على اآلخرین في اتخاذ قراراتھم. اإلجراءات التي أثرت على مصیرنا األبدي

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

 قانون اإلیمان

سیكون كل شخص موجودًا لألبد في السماء أو في الجحیم. السماء ھي مسكن هللا حیث سیحیا المؤمنون     
یوجد خطیة في السماء وال أي من المعاناة الناتجة عنھا. الجحیم ھو  مع هللا ویعبدونھ بسعادة (بفرح). ال 

مكان العقاب والعذاب األبدي الذي ال رجعة فیھ لكل الذین لم یخلصوا من خطایاھم بالمسیح. الجحیم ھو  
 العقاب العادل عن الخطیة المتعمدة ضد هللا الالنھائي.

     

 
 

 .  30: 17 الرسل أعمال ؛9:2 بطرس 2 ؛4:2 تیموثاوس 1 413
 .21:20 الرسل أعمال 414

 التعلیم عن  عقیدةلاالعتراضات  علىیجب "
في نھایة  ھذا السؤال ىلأن تصل إالجحیم 
  أن  : ماذا تطلب من هللا أن یفعل؟المطاف 

جدیدة  بدایة  ویبدأالماضیة  الخطایا محوی
؟ ةمعجزیفي صعوبة ذلك بمساعدة  ویعین 

. أن یغفر ن یقوم بذلك بالفعل عرض هللا أ لكن 
.  )الغفران ( ر لھمغفَ ا أن یُ لھم؟ لكنھم رفضو
 لألسف ؟ نھمأن یتركھم وشھل تطلب من هللا أ

 " .ویقوم بھ أخشى أن یكون ھذا ھو ما یفعلھ

إعادة صیاغتھ من  تمت – لویس سي إس (
 )األلممشكلة 
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أدناه. قبل جلسة الفصل التالي، یجب علیھ قراءة  یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المذكورة
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 مقاطع للمھام التحریریة

 ).30-27: 5؛ متى 16-11: 5؛ إشعیاء 31-19:  16؛ لوقا 17-10:  22؛ رؤیا  5-1: 22(رؤیا    

الدورة، یجب على كل طالب تدریس درس أو  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.

 توصیات للقراءة

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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 األبدي المصیر  

 أسئلة للدراسة 

 ما ھو النشاط األساسي للسماء؟ .1

 

 ما ھي بعض األشیاء التي لن تكون في السماء؟ .2

 

 ؟سماءن سیذھب إلى المَ  .3

 

 ؟سماءمتى یذھب المؤمنون إلى ال .4

 

 ء الثالثة التي یخبرنا بھا الكتاب المقدس عن الجحیم؟ما األشیا .5

 

 یجب أن یقطع یده؟الذي الشخص حول یسوع الرب ماذا یعني  .6

 

  ؟الجحیم أبديلماذا  .7
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 الرابع عشر لدرس ا    
 األخرویات 

 

 أھداف الدرس

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

 . مستویات أھمیة الموضوعات حول األخرویات.1

 . مجيء المسیح ومعناه لحیاة المؤمن.2

 . قیامة كل البشر وقیامة الجسد.3

 . الدینونة النھائیة لجمیع المخلوقات البشریة.4

 . مملكة هللا األبدیة.5

 اإلیمان حول األخرویات.. قانون 6

 أحد األھداف العملیة لھذا الدرس ھو أن یعرف الطالب أھمیة رؤیة الحیاة األرضیة من منظور األبدیة.   

 األخرویات

 محاضرة مطبوعةمادة ال
بعد إجراء االختبار على الدرس السابق، استخدم األھداف من ھـذا الـدرس لطـرح أسـئلة المراجعـة. ثـم    

 المقطع الموجود أدناه.انتقل إلى 

 معًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع بالمستقبل؟ 14-9: 7دانیال  نقرأ   

ي اطـــرح الســـؤال ونـــاقش اإلجابـــة. عنـــدما تـــر تـــرى العالمـــة؟ا. عنـــدما اآلن دراســـة المـــواد معـــً    
 اسأل طالبًا للبحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.  العالمة

 سـنوات والسـبع سـنة  ضد المسیح) واأللف(الكذاب    العظیمة والمسیح  والضیقةواألبواق    عالمة الوحش   
 الكتاب المقدس. نبوةھذه مواضیع في  –النار  نازلة وبحیرةال والمدینة األبیض العظیم والعرش

 ما ھي القضایا التي تفكر بھا في نبوة الكتاب المقدس؟؟ 

 مستویات األھمیة

 من الحقائق الرئیسیة. لیست كـل الموضـوعات النبوة على األسئلة البسیطة بدًال غالبًا ما تركز مناقشات     
 .الدراسیة التي تدور حول النبوة مھمة بالقدر نفسھ. لن نحاول تغطیة كل شيء عن النبوة في ھذه الدورة
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 ضـد المسـیح ومـنالذي سـیأتي منـھ    الوحش والبلدیتساءل الناس في بعض األحیان كیف ستبدو عالمة     
 ستحق الجدال بشأنھا.ت بوضوح والسیكون الشاھدان. ھذه أسئلة ال یجیب علیھا اإلنجیل 

یسـوع  الـرب ھناك موضوعات أخرى یشرحھا الكتاب المقدس أكثر. بعض األمثلة سـتكون مـا إذا كـان   
م ال. ومـع أ األف عام حرفیًـ  واأللفي ھالملك إذا كان  الضیقة ومافي بدایة أو منتصف أو نھایة   أتي ثانیةسی

مع شخص ما ألنـك ال توافـق علـى تقطع الشركة لیست ضروریة لإلنجیل. یجب أال   تعالیمفإن ھذه ال  ذلك،
 .موررأیھ بشأن أحد ھذه األ

 یـؤمنھناك بعض الحقائق الضروریة في نبوة الكتاب المقدس. ھذه حقائق واضـحة لدرجـة أن كـل مـن    
 المسیحي بأكملھ. التعلیم ونظام ؤمنتؤثر على حیاة الم میةحقائق التعلیالكتاب المقدس یقبلھا. ھذه الب

 .خرویاتالكتاب المقدس حول األ نبوةدعونا نلقي نظرة على أربع حقائق ضروریة كشفت عنھا    

 یسوع حرفیة للربالعودة ال

ا مـع المـؤمنین علـى بـإلى ھـذه األرض.  مرئي یسوع بشكلالرب  سیعود      الرغم مـن أنـھ حاضـر روحیـً
  415 .كل األرضلمشھد  ٌمقام المجید فياألرض اآلن، إال أنھ سیعود في شكلھ ال

 ؟ثانیة یسوعیعود الرب ما ھي بعض األشیاء التي ستحدث عندما ؟ 

 مسیح. ھؤالء الذین كانوا للستصبح ممالك العالم ممالك    .رضيستكون عودة المسیح ھي ذروة التاریخ األ
ى الرب السلطة أولئك الذین كانوا في تمرد ضده وسیكون لد احتقارسیتم . كرمونوی سیكافئونخلصین لھ  مُ 

لسان بـأن یسـوع ھـو  وسیعترف كلكل ركبة   ستجثو        416 ین من األعداء.كل المعارض  لھزیمة
 417.رب

في الرب  مالقاةل خطفونسیُ  نینالمؤمواألحیاء من ھم  418رب.مع ال ملكوالی رقدواالذین    ؤمنونالم  قامسیُ    
 419مجیئھ.

ر فـي كـل مـا تعنیـھ عودتـھ لنـا: نھایـة فكـِّ  420المـؤمنینالمبارك لجمیـع الرجاء    وھ  المسیح ثانیةً   ءمجي   
ا  اءیـاألحوالمـؤمنین  القدیسـین    . یعني أیضا اجتماعاالضطھاد والمعاناة والحزن أن ممـا یبـرھن علـى    معـً

إلى السماء وملء الحیاة األبدیة مع هللا.   نفسھ والدخولیسوع  إیماننا لم یكن باطالً. كذلك یعني. رؤیة الرب  
كمـا  أتي ثانیـةعلى حقیقـة أنـھ سـی یعتمد بساطةكل ولكن ب مجیئھ زمنال شيء من ھذه األشیاء یعتمد على 

 .(قال) وعد

قالت المالئكة  422.معھ حیاةأخذ شعبھ للیو بأن یأتيوعد  421.بقوة ومجد یأتي ثانیةً یسوع إنھ سالرب قال    
الـرب  ةننتظـر عـود بینمار الرسل بالتوبة بشَّ   423سماء.بنفس الطریقة التي صعد بھا إلى ال  أتي ثانیةإنھ سی

 
 

 . 7:1 رؤیا  415
 . 24:46 ىمت 416
 .10:2 فیلبي 417
 . 12:2 تیموثاوس 2 418
 . 17-16:4 تسالونیكي 1 419
 . 13:2یطست 420
 .30:24 ىمت 421
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یسـوع إلـى ھـذه األرض مـرة الـرب إن عـودة     424 .خطة هللا النھائیة لھذا العـالم  تأسیسلیسوع  
 425العھد الجدید. من نتعلمھاھي واحدة من أكثر الحقائق التي  بھاءو قوةب أخرى

ال یمكننا أن نعرف بالضبط متى سیعود. من الجید للمؤمنین أن  الثاني،وجود عالمات تسبق المجيء   مع   
  426 .وفقًا لذلك حیاةیسوع والالرب یتوقعوا دائًما مجيء 

 ؟ثانیةً یسوع یعود الرب لماذا ؟ 

 لماذا سوف یأتي؟

أو  مبتطـور التعلـیلن یكون العالم أفضـل حـاًال مـن خـالل العمـل السیاسـي أو اإلصـالح االجتمـاعي أو     
مخلوقاتـھ كملـك عائـد لیسوع فجـأة عود الرب  . سیولن یحدث تحسن للعالم تدریجیًاقتصادات المزدھرة.  اال

 الصحیح. (مسارھا) في نصابھا االمور لوضع

. مملكة هللا ةالقادم  لدینونةفیمكنھم الھروب من ا  اآلنملكوت هللا  ب  بإرادتھم  لتحقوالكن إذا ا  خطاة  بشركل ال   
 ءعند مجـي وضوحسوف تأتي ھذه المملكة بالكامل وب 427.أولئك الذین یتوبون ویؤمنونتعمل بالفعل على  

 .ثانیة یسوعالرب 

 ؟یأتي ثانیةیسوع سالرب كیف نعیش ألننا نعرف أن ؟ 

 ؟حیافكیف ن إذن 
 الثبـاتاألوائل. نحن مدعوون للحفاظ على إیماننا و" ؤمنینلمدى ال  تیجب أن نتذكر األولویات التي كان   

ا 428ما ھو قـادمحتى النھایة" لقد ُحذرنا من ترك الملذات وأشیاء من العالم تجعلنا ننسى   . نحـن نعـیش وفقـً
ولكن  ال نحدق في السماء لظھوره أي  "نسھرللقیم األبدیة نظًرا ألن أشیاء ھذا العالم ستزول. یُطلب منا أن "

 طـاھرةونعیش حیـاة  نقاوةنصلي من أجل ال 429.یقظین روحیًا حتى ال یأتینا مجیئھ دون استعدادمت أن نظل
 430ألننا نرید أن نكون مثلھ.

یسوع الرب سیكون مجيء  431مجیئھ ثانیة.أولئك الذین یعیشون الیوم وكأنھ ال یأتي لن یكونوا مستعدین ل   
 أي شيء بعد ظھوره.فجأة بحیث ال یملك أحد الوقت لتغییر  432رقمثل الب

 
 

 .3:14 یوحنا  422
 .11:1  الرسل أعمال 423
 .21-19:3  الرسل أعمال 424
 4:3؛ 16:1 بطرس 2  ؛13،7:1 بطرس1 ؛8-7:5  یعقوب  ؛28:9  ینیعبران  ؛13:2 تیطس ؛10،  7:1 تسالونیكي 2 ؛16-15:4 تسالونیكي  1 425

 .28:2 یوحنا  1 ؛12،
 .37-33:13 مرقس 426
 .1:9 ،15-14:1 مرقس 427
 .36-34:21 لوقا  428
 .ساھرین نظل نأ بل ما  شيء عن البحث  إلى یشیر ال" سھرأ" لـ المستخدم  الیوناني  المصطلح 37-33:13 مرقس 429
 .3:3 یوحنا  1 430
 تكون لن لنا  بالنسبة. ثانیة یسوع الرب بمجيء سیصدمون من وھم العالم لھذا یعیش ھو الظلمة في یعیش  من  أن  یوضح  6-1:5  تسالونیكي  1  431

 .كلص لنا  یسوع الرب عودة
 .52:15 كورنثوس 1 ؛27:24 ىمت  432
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حفـظ ) 3(قداسة (طُھـر) ) العیش في 2(       ولویات األبدیةأ) عن طریق الحفاظ على  1ننتظر مجیئھ (   
  ا بالصالة.أنفسنا روحیً 

 لناسالقیامة الجسدیة لجمیع ا
 قیامة جمیع الناس. نایعلم كتاب المقدسقیمة أبدیة ألن ال دنعلم أن للجس   

أن إنكـار القیامـة ھـو إنكـار   15  االولـي  الرسول بولس في كورنثـوس  شرح  433.القیامة ضروري  تعلیم   
 لم واألموات  یسوع من بین  الرب  م  إذا لم یقُ اإلنجیُل باطٌل    434.مقُ ی لم  المسیحف  قیامة. إذا لم تكن ھناك  لإلنجیل

 435بالفعل. ص أحدٌ یخلُ 

عودتـھ ثانیـةً المـؤمنین؛  سـیقیم الـرب عنـدقـت.  لكن لیس كل الناس في نفـس الو  شخصكل    قامةتم إتس   
سـیقومون القیامة األولـى.  في ن یكون لھم نصیبولئك الذین ماتوا في خطایاھم لأ 436فالراقدون سیقومون.

 437دینونة.الحق لل في وقتٍ 

 439ة.األبدی دینونةالخطاة في شكل آخر لل قامسی 438.یسوع كالربجدة مم دأجساسیُقام المؤمنون ب   

 لك؟ذلك فما الفرق الذي سیحدثھ  سیقام،الجسد  تؤمن أنإذا لم ؟ 

یوًما ما على نمط حیاتنا. یمكننا أن نرى   ابأننا سنحی  یمانیؤثر اال   
األشـخاص الـذین مـن  ألمثلةمن خالل النظر  تعلیماآلثار العملیة لل

 ینكرونھا.

ــ كنیســةأنكــر بعــض النــاس فــي     وس حقیقــة قیامــة جســد كورنث
ــوااإلنســان ــذین آمن ــقوا . ھــؤالء ال ــذا الخطــأ انش ــى  بھ طــرفین إل

 .متناقضین للغایة

 فإن الروح ھي كل مـا یھـم.  یقامالجسد لن  قال البعض: "بما أن     
. اخطیـرً  أمـًرا الجسـد لیسـتبوھذا یعني أن الخطایا التي نرتكبھـا  

ألن الجسد سوف یتم التخلص منھ علـى  الزنا؛یمكننا حتى ارتكاب 
 440أي حال."

 فھـو بالتأكیـد یقـاملـن  د"نظـًرا ألن الجسـ مثـلقال آخرون شیئًا    

 
 

 .بالقیامة الخاص التعلیم لیحدد) 15 صحاحأ كورنثوس1 كل( ةیآ 58 من صحاحأ كتب بولس أن ةبالحقیق یوضح ھذا  433
 .3:15 كورنثوس 1 434
 .17:15 كورنثوس 1 435
 .6:20 رؤیا  ؛17-16:4 تسالونیكي 1 436
 .20: 13 رؤیا  437
 .2:3 یوحنا 1 438
 .29-28:5 یوحنا  439
 إشـباع سوى شيء لیس الجسم أن یعني وھذا لألطعمة"، والمعدة للمعدة األطعمة" شعاًرا ونیحمل البعض أن بدا حیث ىولاأل كورنثوس تأمل  440

 الرب 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 

أَْیَن َشْوَكتَُك یَا َمْوُت؟ أَْیَن َغلَبَتُِك  "
یَا َھاِویَةُ؟ قام المسیح وأبطل  

الموت. قام المسیح وطرد  
الشیاطین. قام المسیح وابتھجت 

المالئكة. قام المسیح وحرر  
الحیاة. قام المسیح وأفرغ القبر  

موات: ألن المسیح قام من  من األ
  ابین األموات وأصبح قائًدا ومقیمً 

ن نام. لھ المجد والقوة من  لمَ 
 ." اآلن وإلى األبد. آمین

   (كریسوستوم) 
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 بمتعة الزواج. عُملذ وال نتمت وأي ما ھال نأكل  الجسدیةمع كل الرغبات . یجب أن نقیرعدیم القیمة وشر

فـي . تظھـر القیمـة للجسـدضع قیمة  یلقیامة  ا  عن  المسیحي  تعلیمھذه األخطاء من إنكار القیامة. ال  تجاء   
تُقام فـــي مجـــد وســـفـــي الجســـد وأعضـــاء  القـــدسللـــروح  ھیكـــلھـــي التـــي  ؤمنینالمـــأجســـاد  فـــداء

  441 وبھاء.

 قیامـة الجمیـع       )2( األمـواتیسـوع قـام مـن بـین الـرب ) أن 1عنـي (یألنـھ    ؛القیامة ضـروري  تعلیمإن     
 .حقیقة اإلنجیل) 4( أبدیة قیمة للجسد) 3(

 لدینونةا
 وجـودھمالحیاة. إنھا لیست نھایـة   سفرحقًا النھایة ألولئك الذین ال توجد أسماؤھم في    يھ  ةتعتبر الدینون   

 التراجع عنھا إطالقًا. ال یمكنو ھاال حصر ل نتائج قرارات ولكنھا نھایة اختیاراتھم. األبدیة التالیة ستكون

أنھ ما دام بإمكانھم التحكم في خیاراتنا أھمیة تتجاوز نتائجھا المباشرة. یعتقد بعض الناس لدینونة  عطي ات   
ًرا مـا لـم فال یوجد شيء آخر یدعو للقلق. إنھم یرغبون في االعتقاد بـأن خطیـتھم لیسـت شـ أعمالھم،نتائج  

. تقـول دینونـةفھي خطیرة بسبب ال تفعل،ولكن حتى لو لم  الضرركل خطیة تلحق  الواقع    تضر بشيء. في
  442 .أعمالھم دانون بحسبكلمة هللا إن الناس سی

األبدي والبعض اآلخر لمكافأة أبدیة. ویصف الكتاب مشـھدًا  عذابسیتم إرسال البعض إلى الدینونة  في ال   
دینونـة أخـرى ھناك  443.بسبب أعمالھم الشریرة تھمدانإ مواجھھل  تم إقامتھمالخطاة الذین    دینونةواحدًا من  
   .حیث سیتم مكافأتھم على تلك األعمال التي كانت لھا نتائج دائمـة وجـدیرة باالھتمـام  للمؤمنین،

444 

حقیقة أن الدینونة ستحدث تخبرنا أنھ في یوم من األیـام سـتنتھي الخطیـة. مـن الصـعب تخیـل عـالم بـال    
 لكن یوًما ما سینتھي كل التمرد على هللا. خطیة،

فـإن  ذلـك. ومـع مسـتقیمدافع للعیش بشـكل الدائم وأن یكون الخوف ھو ال یقصد هللا أن نعیش في خوف     
 حیاتنا. قودالتي تحاسبة بالما یمنحنا شعورً  )أمامنابالدینونة القادمة (وعي 

) نھایة 4خیاراتنا () أھمیة 3) مساءلتنا أمام هللا (2(  الخطیة مغزى)  1لفھم (  الدینونةیجب أن نعرف عن     
 كل الخطیة.

 األبديملكوت هللا 
أحداث  نھایة ولیس ھناكبدایة أو   دورات وبالیمضي الوقت إلى األبد في    واألدیان،وفقًا لبعض الفلسفات   

للوقـت بدایـة وسلسـلة مـن األحـداث تتقـدم إلـى نھایتھـا.  المقدس،لكن وفقًا للكتاب   تغیر األشیاء إلى األبد.

 
 

 . 20 ،19 ، 15 ،6:14 كورنثوس 1 441
 . 11-6: 2 رومیة ؛5:10 كورنثوس 2 442
 . 15-11: 20 رؤیا  تأمل 443
 . 15-14: 3 كورنثوس 1 444
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ثم  لإلنسانالسقوط المأساوي  الخلق ثمیصف الكتاب المقدس  
خطــة الخــالص التــي عمــل بھــا هللا عبــر قــرون مــن تــاریخ 

     البشریة.

نجد بدایة الخطیة. في سفر الرؤیا تسـتبعد   التكوینفي سفر     
. في سفر التكوین نـرى 445الخطیة تماًما من مدینة هللا األبدیة

فقدان شجرة الحیـاة وعقوبـة المـوت. فـي سـفر الرؤیـا نـرى 
والـدعوة إلـى   الحیـاة  سفرواألسماء في    الحیاةاستعادة شجرة  
 446.نھر ماء الحیاة

في نھایة الجدول الـذي   نحن نعلم أن ھناك حدثًا واحدًا سیأتي
كشفھ لنا هللا. سیطلق ھذا الحدث الكون إلى األبد الذي خططھ 

 هللا. سیكون مجيء مملكة هللا األبدیة الكاملة.

 اإلنسـان،لكن منذ سقوط    للكون الذي خلقھكان هللا دائًما ملًكا  
یحكم هللا إلى األبد بـدون وس المفاجئةملكوت هللا. ھذا سیصل إلى نھایتھ   ضدكانت معظم البشریة في تمرد  

 ا كما ھي السماء.تمامً  هللا،كما یرید  سیصبح العالم في حالة كمالمنافس. 

  على كل ما ھو أرضي : التركیزھتجنب یجب خطأ 

كما لو أن الحیاة األرضیة تستمر إلى األبد. نحاول تحسین ظروفنا وحل مشاكلنا   حیاةھناك میل بشري لل   
فـي  عـاشأبدیًا بینما  وخلق بیئة تجعلنا نشعر بالرضا. نحتاج ألن نكون مثل إبراھیم الذي كان یتوقع منزًال 

 نبنیھـاتـي ). نحتـاج أن نتـذكر أن األشـیاء ال16-14؛ 10-8: 11الخیام وانتقل في كثیر من األحیان (عـب 
 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 "   

 قانون االیمان 

فـي مملكتـھ. للملـك  أخذ جمیـع المـؤمنینیو  ي أموات الماضيمؤمنوسیقیم  یسوع كما وعد  الرب  سیعود     
علیھ بعقوبة أبدیة. یُحكم  منح مكافأة أبدیة أو یُ على أعمالھ، ثم إما  لدینونتھ  شخص من بین األموات   سیقام كل

 وسیحكم هللا إلى األبد. بالكاملسوف یأتي ملكوت هللا 

     

 
 

 . 27:21 رؤیا  445
 . 19،2،1: 22 رؤیا  446

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
لھ وال یمكن أن یكون   ھو مناسب

ھناك أي سبب یجعل من الضروري  
ن یؤخر أو یسرع بنھایة  أبالنسبة لھ 

 ".شیاء كل األ
على العھد   مالحظات – (چون وسلي

 )3في بطرس الثانیة  الجدید
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یجـب علیـھ قـراءة  التـالي،یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المـذكورة أدنـاه. قبـل جلسـة الفصـل 
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 لمھام التحریریةمقاطع ل
-31: 2دانیال  ؛15-11: 20رؤیا  ؛58-51: 15كورنثوس   1؛  14-1: 3بطرس    2؛  46-31:  25  (متى   

45.( 

لب أن یقوم بتدریس یجب على كل طا الدورة،یجب تذكیر الطالب بأنھ على األقل سبع مرات خالل ھذه    
درس أو جزء من درس لألشخاص غیر الموجودین في الفصل. یجب على الطالب تقدیم تقریـر إلـى قائـد 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

 توصیات للقراءة
Ladd, George Eldon. The Blessed Hope. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992. 

Wiley, H. Orton & Culbertson, Paul T. Introduction to Christian Theology. 
Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1949. 
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 األخرویات 

 أسئلة للدراسة 

 ضروریة في نبوة الكتاب المقدس؟ال األربع حقائقالما ھي  .1

 

 ؟ثانیةً  یسوع الرب ءمجي عند ؤمنینماذا سیحدث للم .2

 

 یسوع؟كیف ننتظر مجيء  .3

 

 ؟مھًما القیامةعن  لما یعتبر التعلیم .4

 

  ؟الدینویةلماذا من المھم بالنسبة لنا أن نعرف عن  .5
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 الخامس عشر  الدرس

 القدیمة المذاھب 
 

 الدرس  أھداف

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

 للمعتقدات. واستخدامھا أسس العقیدة كقانونالغرض . 1

 .(المذاھب) للعقائد كتابیةبعض األمثلة ال. 2

 تاریخیة. مذاھب  ةأصول ومضمون ثالث. 3

 تاریخ المسیحي.التمسك بال  جددال نالمؤمنی لماذا یجب على  . 4

 مذاھب.ال . قانون اإلیمان الخاص ب5

 ولىألساسیة للكنیسة األا ذاھب (التعالیم)الطالب الم یِّمقأحد األغراض العملیة لھذا الدرس ھو أن یُ    
 كمسیحیة أصلیة.

 القدیمة مذاھبال

 محاضرة مطبوعةمادة ال
استخدم األھداف من ھـذا الـدرس لطـرح أسـئلة المراجعـة. ثـم   السابق،بعد إجراء االختبار على الدرس     

 انتقل إلى المقطع الموجود أدناه.

 األصلیة للكنیسة؟ مذاھبمعًا. ماذا یخبرنا ھذا المقطع عن أھمیة الالثانیة  نقرأ یوحنا   

 اطـــرح الســـؤال ونـــاقش اإلجابـــة. عنـــدما تـــرى تـــرى العالمـــة؟ ا. عنـــدمااآلن دراســـة المـــواد معـــً    
 اسأل طالبًا للبحث عن مرجع الكتاب المقدس وقراءة اآلیة.   المةالع

 مذاھبأصل ال

العقیدة ھي ملخص المعتقدات المسیحیة األساسیة. وقـد رأت الكنیسـة فـي وقـت مبكـر جـدا الحاجـة إلـى    
 .كتابیةتلخیص العقیدة ال

 كافیاً؟لماذا احتاجت الكنیسة إلى عقائد؟ ألم یكن الكتاب المقدس ؟ 

العقائد التي تتناقض مع الكتاب یُعلِّمون بولكنھم  المقدسبالكتاب  إلیمانا يعیدَّ  من البشر َمن ھناك دائًما   
التعـالیم الحقیقـي عـن    یمـان المسـیحيزت اإلالتي میَّ  كتابیةطورت الكنیسة عبارات عن العقیدة ال  المقدس.
 الكاذبة.
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یُظِھر أیًضا تعبیر أو جملة   عني أن یسوع ھو هللا.تمما    "ع ھو الربعقیدة كانت "یسوللعبارات  ال  أحد ھذه   
القـول رفـض ي ) وأنھ ھو هللا. الشخص الـذChristos(القول بأن یسوع ھو المسیا    (الرب یسوع المسیح)

 .(مؤمنًا) امسیحیً یحسب ستخدم عبارة الرب یسوع المسیح لم ولم ییسوع ھو الرب  بأن

عوا أنھم مؤمنون ولكنھم الحق ادَّ  كان ھناك أشخاص في وقتٍ    
انًا حقیقیًا. لھذا السبب نجد فـي لم یؤمنوا أن الرب یسوع كان إنس

ِرُف التصریح العقائـدي "  ىولرسالة یوحنا األ لُّ ُروحٍ الَ یَْعتـَ َوكـُ
َن هللاِ." ْیَس مـِ ِد، فَلـَ أعلـن  447بِیَسُوَع اْلَمِسیحِ أَنَّھُ قَدْ َجاَء فِي اْلَجسـَ

ن ینكـر التعـالیم األساسـیة عـن المسـیح ن كـل مـَ إا الرسول  أیضً 
 448هللا.یخطئ ولیس من 

 رسـالة وائل عدة عبارات نجدھا فيیوضح تعلیم المؤمنین األ   
 .16: 3 ىولتیموثاوس األ

ِرَز "    وحِ، تََراَءى ِلَمالَئَِكٍة، كـُ َر فِي الرُّ هللاُ َظَھَر فِي اْلَجَسِد، تَبَرَّ
 "بِِھ بَْیَن األَُمِم، أُوِمَن بِِھ فِي اْلعَالَِم، ُرفَِع فِي اْلَمْجِد.

لوھیـة وناسـوت أ، لكنھـا تؤكـد علـى ىولـنجھل كل القضایا التعلیمیة الموجـودة فـي تیموثـاوس األنحن     
 ) الرب یسوع عندما یقول إن هللا قد ظھر في الجسد.ة(إنسانی

دعى یـشخًصا آخـر   مؤمن من المؤمنین األوائل. إذا قابل  الھدفالقصیرة    تعلیمیةخدمت ھذه العبارات ال   
دعيأن    لھذا المؤمنیمكن  ف  المقدس،  بوالكتاأنھ یؤمن بیسوع   یسـوع ھـو الـرب "ھـل تـؤمن أن  یسأل المـُ
 ال " فعندئـذٍ ك" الُمدعي في الجسد؟ "إذا قال الشخصالظاھر  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

 عبـارات، وجـدت الكنیسـة أنـھ مـن الضـروري اإلدالء بلخمسـینا یـومخالل القرون القلیلة األولـى بعـد     
 كدفاع ضد البـدعكتابیة وھویة الروح القدس. وقد وضعت معاییر   المسیح،وتجسد    الثالوث،واضحة حول  

 مـن بھـا كـل مسـیحيآللحقـائق األساسـیة التـي تبت ھذه الحقائق بھدف أن تكون ملخصـات كُ .  والھرطقات
إذا أنكـر أي  (مؤمنـاً) مسـیحیًالـم یحسـب الشخص    قضیة ولكنأن تغطي كل    مذاھبلم تستطع ال.  (مؤمن)

 ألنھا كانت محاولة لتعریف اإلیمان المسیحي. ائد التعلیمیة االساسیةتلك العق منشيء 

 للكنیسة ولیةالعقائد األھنا ثالث من 

 تعلیم الرسل

 التعالیم الكتابیةالرسول من قبل الرسل، لكنھا كتبت في القرن الثاني بھدف التعبیر عن  تعلیملم یتم كتابة    
 رسل.لل

 
 

 .3:4 یوحنا 1 447
 . 9 یوحنا 2 448

من الضروري للخالص األبدي أن  "
یؤمن أیًضا بحق تجسد ربنا یسوع 

أن   ھوإلیمان الصحیح االمسیح. 
یسوع   الربنؤمن ونعترف بأن 

هللا    وھوابن هللا  ھوالمسیح 
 ".المتجسد
 ) أثناسیوس (عقیدة 
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 من ُحبل بھ الذيوالسید ابنھ الوحید  المسیح،یسوع  ب  واألرض وأؤمنالسماء    خالق  القدیرأؤمن با� اآلب     
(قُبـر) ونـزل إلـى  صلب ومات ودفنالبنطي و  العذراء وتألم علي ید بیالطسمریم    القدس وولد منالروح  

 ثانیة سیأتيقدیر واآلب ال صعد إلى السماء وجلس على یمین هللاواألموات في الیوم الثالث  من    الھاویة وقام
 واألموات. دین االحیاءلی

والحیـاة األجسـاد  مغفـرة الخطایـا. قیامـة  والقدیسـین.    شـركةمقدسة جامعة وكنیسة    أؤمن بالروح القدس   
 األبدیة. آمین.

ً  لفضحیبدو أن ھذه العقیدة كانت تھدف     من  حقیقیًا مولوداً  أخطاء أولئك الذین أنكروا أن یسوع كان إنسانا
 من بین األموات. جسدیًاقام  وأنھیسوع الرب عذراء. كان ھناك أیًضا من أنكر موت 

 القـدسالرسل عن الروح القدس. ھذا لیس ألن الكنیسة لم تعرف من ھو الـروح  تعلیما في قلیل جدً الذُكر     
یعني ببساطة  )كاثولیكي(لم تكن تتحدى الكنیسة بعد. مصطلح  ة الروح القدسھوی  عنذلك ألن البدع  ولكن  

مـن  لیس"مغفرة الخطایا" الخالص بالنعمة  یعني مصطلح "عالمي" ویعني أن ھناك كنیسة واحدة حقیقیة.
 س.عمال أو طقأ

 مجمع نیقیة عقیدة

التعـالیم الخاصـة كـان الغـرض منـھ ھـو حمایـة و.  325في مجلس الكنیسـة عـام  نیقیة  تم تأسیس مجمع     
. تتناول ھذه العقیـدة 381في مجلس آخر عام    عباراتالمسیح والروح القدس. تمت إضافة بعض ال  بألوھیة

 قبل. من بعض القضایا التي لم یتم طرحھا

 واألرض كل ما یُرى وما ال یُرى.السماء القدیر خالق األب هللا،  واحد أؤمن بإلھٍ    

إلـھ  مـن نـور،نـور  الـدھور،كـل من اآلب قبـل  دالوحید المولوواحد یسوع المسیح ابن هللا    ربٍ ب  وأؤمن   
واحد، أزلي مولود غیر مخلوق مساٍو اآلب في الجوھر. بھ ُخلق كل شيء، الـذي نـزل مـن السـماء ألجلنـا 

لب عنـا فـي عھـد   وألجل خالصنا. تجسَّد بالروح القـدس مـن العـذراء مـریم وتـأنَّس (أصـبح إنسـانًا) وصـُ
من بین األموات في الیوم الثالث حسب الكتب. وصعد إلى السماء وجلـس بیالطس البنطي وتألم وقُبر وقام  

 عن یمین عظمة اآلب وسیأتي ثانیةً بمجٍد وبھاء لیدین كل من األحیاء واألموات والذي لیس لملكھ انقضاء.

مـع اآلب نسـجد لـھ ونمجـده  واالبـن، الـذيمـن اآلب    منبثـقالحیـاة، الومانح  رب    القدس،أؤمن بالروح     
عترف بمعمودیة واحدة لمغفرة وأ واحده جامعة رسولیة.نبیاء. أؤمن بكنیسة  األ . الروح الذي تكلم فينواالب

 الدھر اآلتي. آمین  وحیاةاالموات  وانتظر قیامةالخطایا 

 في عقیدة الرسل؟موجودة العقیدة التي لم تكن ھذه ما ھي بعض األشیاء التي تراھا في ؟ 

 وھیـة المسـیحلأالثالثة في الثالوث. یتم التأكیـد علـى   (األقانیم)  األشخاص  تتسع حول  عباراتھنا نرى ال   
مـن  واقللـ ھملكن هللایسوع ھو  الرب عون أنھم یعتقدون أنمن أولئك الذین یدَّ   ھللمسیح بطریقة تحمی  ةالكامل

 یسوع با� الرب یُدعى دھور) غیر مخلوق مساٍو اآلب في الجوھر.إنھ أبدي (قبل جمیع الألوھیتھ األزلیة،  
 ا�.ب لنفس األسباب التي یُدعى فیھا اآلب

 أنھ ھو هللا. لنا قانون اإلیمان الذي یؤكد واالبن،اآلب كما نعبد ا تمامً  الروح القدسیجب أن یُعبد    
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 ةالخلقیدونی عقیدة ال
تجسد المسیح. لیس من ب الخاصالتعلیم . كان الغرض منھا حمایة 451دونیة في عام  یقخلكُتِبَت العقیدة ال   

التعالیم الخاصة بأن المسیح إلھ كامل وإنسان كامل في تاب كان حمایة لكن اھتمام الكُ   الصیاغة،السھل فھم  
البیـان (قـانون یصبح بال معنى. الحظ أنھ في نھایـة ال  أي من الجانبین بحیث    في  تقلیلالدون    ذات الوقت،

اعتبروا ھذه العقائد نصیة وتقلیدیـة فـي الكنیسـة. لـم یعتبـروا أنفسـھم  أنھم ةذكر الكتباالیمان الخاص بھم) 
 الكنیسة. عما أمنت بھلكنھم یدافعون فقط  جدیدة،یطورون أفكاًرا 

 المسیحربنا یسوع ھو  بابٍن وحید أن یعترفوا ناسم العلِّ نُ  واحدة،جمیعًا بموافقة القدیسین  تباع اآلباء  نحن أ   
ا،ا وإنسـان حقًـ  الھوتھ كما أنھ كلي الكمال في ناسوتھ. إلھهللا الكامل في  وھو    مـادي، وجسـدٍ  مـن روحٍ  حقـً
االبـن  في كل شيء مثلنا بـال خطیـة.  في طبیعتھ كإلھ كامل. ومساٍو مع البشر كإنسان كامل  مع اآلب  مساوٍ 

نا، ولد مـن العـذراء الوحید في الثالوث � قبل كل الدھور واالبن الوحید لنا في ھذه األیام األخیرة ولخالص
بكل من الھوتـھ وناسـوتھ بـال لـبس أو تغییـر أو عتراف  مع هللا لال. واحد  مریم والدة اإللھ بحسب الناسوت

كـل نحـتفظ بسـمات ولكـن  ھمـااتحاد  یـنقضلیس بأي حال من األحوال  تین  التمییز بین الطبیعانفصال. إن  
 شخصـین فيقسمة نم خص واحد. غیر مجزأة أومن الطبیعتین المتالزمتین والموجودتین معاً في ش  طبیعة

علمنـا األنبیـاء  المسیح، كمـاالرب یسوع  هللا، كلمة وھو د من هللالمولوالوحید  نفس االبنوھو ولكن واحد  
 القدیسین. واإلیمان الُمسلم لنا من اآلباءالرب یسوع المسیح نفسھ وكذلك تعالیم  ءمن البد

 العقیدة؟ه ھذفي  موراأل بعضترى تأكیدًا لھل ؟ 

كنـھ إلـھ ول سـماء فقـطیسوع في الالرب  كن شیئًا لدى  تلم    ،المسیحیون األوائل  اي أكدھتالمسیح ال  یةھولأ   
 )صفاتكانت لھ كل سمات ( في الجسد.الظاھر هللا  ،تجسدالم  هللا  أنھ  أمنوا.  تبارك اسمھ  على األرض  وھو

% وإنسـان 100إلھ كامل (للمسیح ھذه الطبیعة   واعتبراهللا واإلنسان معًا تماًما أثناء وجوده على األرض.  
 ص.خلِّ كمُ  لھ الفرید%) المؤھل 100كامل 

 )الیوم( في أیامنا ھذه عقائدال
 الدینیة.لقد مرت قرون منذ أن بدأت الكنیسة. لقد تغیر العالم بعدة طرق. تطورت العدید من المعتقدات    

ما یریدون وما زالوا 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 ؟ 

علم . األولیةالموصوف في العقائد   المقدس،إلھ الكتاب    لن یتغیر   
یمـان بــھ. خلصــھم نتیجـة تجــاوبھم باإلهللا أن  لالمسـیحیون األوائـ

الخـالص ھـي ط كانت ھـذه التصـریحات حـول طبیعـة هللا ووسـائ
 .ءمن البد حقائق اإلیمانیة األساسیةال

ا  یسھذا ال یعني أن الشخص ل    فـي كـل  ُمخلًَّصا حتى یكون محقـً
ضـروریة لإلنجیـل. ال یمكـن أن ینكـر   تعـالیم. لیست كل التعالیمھ

 لكن قد یكون مخطئًا في بعض األمور.  ھ من حق،یعرفالشخص ما  

أساسیة. إذا  تعالیمالعقائد القدیمة في ھذا الدرس ال تتحدث إال عن  

على أي حال كل تعلیم جدید  "
یجب 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  

ون چ" (.التي كانت من البدایة
عظة بعنوان على  في – سليو

 الخطیة في المؤمنین) 
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 للخالص خترع وسیلة مختلفة أن تفیجب علیھا أیًضا   األساسیات، كان للكنیسة رؤیة عن هللا تختلف عن تلك  
 یخترعون دینًا جدیدًا.ون أنفسھم مسیحیین ألنھم آخر. ال یسمُّ  وإنجیًال 

 فھـو لـیس مسـیحیًا تعـالیم مسـیحیة،كل شخص حر بالطبع في التفكیر فیما یرید ولكـن إذا لـم یكـن لدیـھ    
  آخر. ءشيقد یكون . (مؤمناً)

. كانت ھنـاك كنیسـة واحـدة. لـذلك یاماألھذه  القرون القلیلة األولى لم تكن ھناك طوائف مثلما لدینا  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

قتھم مع هللا. من خالل عال  م خلصواأنھ  واعرفت الكنیسة األولى أن العالقة مع هللا ھي أھم شيء. لقد عرف   
یھوذا من أننا رسالة حذرنا ت .ھیة هللاولھذا السبب كان من المھم للغایة بالنسبة لھم التأكد من أنھم یعرفون ما

 ونحـن نخـدم بـإخالص حـقال ربیمسـح الـل 449في األصل إلى الكنیسة.المسلم  یجب أن ندافع عن اإلیمان  
 للخدمة. هللا یدعوھموتدریب الذین  المؤمنینتلمذة نقوم بو باإلنجیلعظ ون

 

 : التفرد المذھبيھتجنب یجب خطأ 

. ھناك اآلالف من الطوائف التي ما  في منظمةمعًا  حدة  تق على مجموعة من الكنائس المتُطلَ كلمة طائفة     
 جزًءا من أي طائفة.وھي لیست تدعي أنھا مسیحیة. ھناك اآلالف من الكنائس المستقلة 

وال  مافي منطقة  جددین حدیثي اإلیمانالعدید من المتُوجد . إذا كرازةتبدأ الطوائف في بعض األحیان بال   
 معین. تبشیریة من بلدمن عمل منظمة  الطائفةقد تبدأ قد تتشكل طائفة جدیدة.  بھم، ھناعتني ت طائفةوجد ی

تـم إنكارھـا قـد  التعـالیم المھمـةأن بـ ؤمنونفي بعض األحیان تنشأ طائفة مع مجموعة من الناس الذین ی   
ھـم أصـحاب  طائفة جدیدة بقصد أن یكونوافي تكوین  ویبدأونمن قبل الكنیسة التي ینتمون إلیھا.   وإھمالھا

 نھـم یفھمـون الكتـاب المقـدس بشـكلٍ ألتطـویر عقائـدھم. مع مرور الوقت فـي   التعلیم الصحیح ویواصلون
 الطوائف األخرى. تعالیم عن تختلففإن تعالیم طائفتھم  المسیحیین،مختلف عن المجموعات األخرى من 

تفاصیل الحیاة المسـیحیة. تختلـف وللعبادة (السجود)  أیضا التقالید حول الشكل المناسب    وائفالطتطور     
 الطوائف عن بعضھا البعض في تقالیدھم.

كنیسة هللا بأكملھا انھا  المنظمة    ادعتمعظم الطوائف المسیحیة ال تدعي أنھا الكنیسة الحقیقیة الوحیدة. إذا    
 فال ینبغي الوثوق بھا. األرض،على 

ن أن الطوائـف یالمـؤمنغیـر  تنوعھـا. یعتقـد  یعترض غیر المؤمنین على المسـیحیة بسـبب انقسـاماتھا و   
المسیحیة المختلفة تتناقض مع بعضھا البعض. یعتقد كثیر من الناس في العالم أنھ ال یوجد نوع من الوحدة 

 .(المؤمنین) بین المسیحیین

 
 

 . 3 یھوذا 449
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الوحـدة  . ھذه ھيولیةالمسیحیة األالتعالیم ب یون الذین یؤمنونمسیحھي 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 

 

 : سوء فھم القناعات الشخصیةھتجنب یجب خطأ 

صل ی. لن یصل دائًما إلى نفس النتائج التي يحق الكتابلیطور فھمھ ل  هللا فھوفي عالقة مع    حیاكمسیحي ی   
الكتـابي  الحقبینما یطبق اآلخرون ؤمنون عما یفعلھ الم ةختلفملنفسھ تكون سیطور قوانین إلیھا اآلخرون.  

 تھ الیومیة.حیا على

ئـد األساسـیة للمسـیحیة یجب أال یشعر بالحریة فـي رفـض العقا معتقداتھ اإلیمانیة،عندما یفكر الفرد في    
 ما لم یقرر أنھ لم یعد مسیحیًا. ولىاأل

أن عقائـد كنیسـتھ   آمـنفي كنیستھ. إذا    ُمقامةال  تعالیمال  صدیقیجب أن یكون المسیحي أیًضا قادًرا على ت   
 .فیھا حقًا وضلكنیسة كعلفال یمكنھ االلتزام  خاطئة،

كون لدیـھ قناعـات شخصـیة تختلـف حتـى عـن ولكـن سـی  كنیسـتھالمسیحي بتعـالیم    الشخصیسترشد  س    
ا مـإنو إن قناعات الشخص في الغالب لیست أموًرا یعلنھـا الكتـاب صـراحة  األعضاء اآلخرین في كنیستھ.

 بعض القضایا. الكتابي على الحقشخص ما لتطبیق  من محاولة

لكـن یجـب أال یكـون  والظـروف.المواقف  في كل  يحق الكتابال  أمانةیجب على كل مسیحي أن یطبق ب    
سریعًا في الحكم على اآلخرین من خالل استنتاجاتھ الخاصة. من الصواب بالنسبة لنا أن نتوقع مـن جمیـع 

ا لنـا أن نتوقـع مـن أعضـاء   بالتعالیم األولیة  تمسكواأن ی  (المؤمنین)  المسیحیین كما أنھ من الصـواب أیضـً
ة، ألنھ لیس من الصواب للمؤمن أن یتوقع موافقة من اآلخـرین الكنیسة أن یتمسكوا بتعالیم كنیستھم الخاص

 على كل تعالیمھ ومعتقداتھ الشخصیة. 

 " معًا مرتین على األقل.قانون اإلیمانیجب أن یقرأ الفصل "   

 قانون اإلیمان

ساسـیة األالتعـالیم لقـد ذكـر المسـیحیون األوائـل  للمسیحیة.األصلیة  تعالیمأن نتمسك بال مكتوبیخبرنا ال   
 ما زالت ھذه العبارات تحدد المسیحیة األساسیة. با�. )عالقتناشركتنا (لإلنجیل و
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یجب أن یُخصص لكل طالب أحد المقاطع المـذكورة أدنـاه. قبـل جلسـة الفصـل التـالي، یجـب علیـھ قـراءة 
 المقطع وكتابة فقرة حول ما یقولھ حول موضوع ھذا الدرس.

 للمھام التحریریةمقاطع 

-14 ،3-1: 4 یوحنـا  1؛  16:  3  تیموثـاوس  1؛  7-1:  4تیموثـاوس    1؛  13-3یھوذا  ؛  14-7:  1یطس  (ت   
 )5:12 ؛15

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 الطالب تقدیم تقریـر إلـى قائـد 

 الفصل في كل مرة یقومون فیھا بالتدریس للمھمة.

 للقراءةتوصیات 
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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 القدیمة  مذاھب ال

 أسئلة للدراسة 

 ؟لتعلیم (العقیدة)ا ھوما  .1

 

 للمسیحیین األوائل؟ والضروریانیسوع المتعلقان بالرب بیانان ھما ال ما .2

 

 المقدس التي تعطي العدید من العبارات؟ما ھي العقیدة األولى في الكتاب  .3

 

 الرسل؟ تعلیمما ھو الغرض من  .4

 

 نیقیة؟ما ھو الغرض من عقیدة  .5

 

 ؟ما ھو الغرض من العقیدة الخلقیدونیة .6
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 إجابات على أسئلة الدراسة

 : كتاب هللا1س الدر
 .ةقیحقیقة هللا التي یمكن أن نتعلمھا من مالحظة الخل .1

 یسوع المسیح. الرب وتجسدالكتاب المقدس وحي في  .2

 للتصالح مع هللا. ةویوضح الطریق یصف هللا ویشرح السقوط والخطیة .3

 إنھا كلمة هللا. .4

) 3( المقدس،) لم یتم دحض أي بیان من الكتاب 2یة (حقائق الكتابالآلالف  على أ) یتم تأكید  1ألنھ ( .5
حدث مـن خـالل یت) روح هللا 5آثاره () ثبت اإلنجیل من خالل 4نفسھ     (الكتاب المقدس ال یتعارض مع  

 الكتاب المقدس عالقتنا مع هللا. قود) ی6( المقدسالكتاب 

 من هللا. بھ وحىألنھ مُ  .6

 ).22-21: 1 بطرس 2لقد "حملھم" الروح القدس ( .7

 .الفھم وإدارة األمور ومنح ورؤى وأحالمصوت مسموع  .8

 مات ذاتھا.لكلاحتى  بالتمام،إنھا كلمة هللا  .9

 ولن تضللنا. بھاالوثوق  تسقط ویمكنال یمكن أن  .10

 .یعلنھمن دون خطأ في كل بیان  .11
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 هللا سمات: 2الدرس 
 مفھومھ عن هللا. .1

 .ھیة هللاا حول ماأن تكون مخطئً  .2

 اً أنھ متمیز عن الكل).ی(وھذا یعني ضمن كلأنھ ھو خالق ال .3

 (سمات) .4

 .روح -1

 أبدى. -2

 .شخص -3

 غیر متغیر. -4

 القدرة.كلي  -5

 .الحاضر في كل مكان -6

 ب.حم -7

 مثلث االقانیم. -8

 قدوس. -9

  بار.  -10
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 : الثالوث3الدرس 
ا مـن ثالثـة  اواحـد منھـ الفضاء والزمن والمادة كلفي التصمیم ثالثي األبعاد للكون:  .1 یتكـون أیضـً

 جوانب.

كأشـخاص  عضببـ رتبط الثالثة معًاهللا. ویواالبن والروح القدس ھم   بواحد اآلال یوجد سوى إلھ   .2
 متمیزین.

 والروح القدس ینبثق من اآلب. الترتیب ھو األب واالبن والروح القدس. اآلباالبن تحت سلطة   .3

 العائلة والكنیسة. .4

االبـن مـن خـالل  اآلب. نحن نصـلي إلـى (السجود)  من الثالوث یستحق العبادة  اقنوم  ندرك أن كل .5
  .معًا الثالوث القانیم، لكننا نصلي أیًضا القدسبالروح 

 واحد قام بأدوار مختلفة. أقنومفكرة أن هللا ھو  .6

 منفصلة. )كائناتأقانیم (فكرة أن اآلب واالبن والروح القدس  .7

 من اآلخر. (في المرتبة) فكرة أن الشخص في الثالوث أدنى  .8

 

 (البشریة) : اإلنسانیة4الدرس 
 صورة هللا. علىأن اإلنسان مھم ألنھ  ؤمنیعرف الم .1

للحیـاة علـى   على ھیئـة بشـر. ُخلـق االنسـانصور �عبادة األوثان) ھي ُصنع (الوثنیة  هللا روح.   .2
 األرض.

القـدرة علـى التواصـل، الطبیعـة االجتماعیـة، الشــعور  التفكیـر،الغریـزة اإلبداعیـة، القـدرة علـى  .3
 .والسجود األخالقي، اإلرادة الحرة، الخلود، القدرة على الحب، القدرة على العبادة

 حتى نتمكن من حب وعبادة هللا. حتى نتمكن من أن نكون في عالقة مع هللا. .4

 لفھم مفاھیم الصواب والخطأ. .5

 .سلطان الخطیةنحن تحت  نعمة، إرادتنا وبدون دمرتألن الخطیة  .6
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 ة: الخطی5الدرس 
 وفھم القداسة. والخالصالنعمة  العالم ولفھمأولویات هللا في  العالم ولفھملفھم حالة  .1

 عیب. مثالیًا كامًال وبال هللا كل شيءٍ  خلق .2

 (الشر)، ةدمیل بھ نحو الخطیة منذ الوالتي تالفساد الموروث ھو فساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان ال .3
غیر مقصودة ھي أفعال تنتھك الاالنتھاكات بینما  المعروفةإلرادة هللا  دقصعن الخطیة المتعمدة ھي انتھاك 

 في الجسد او الذھن.ھي القیود أو العیوب  ضعفاتال .كلمة هللا عن طریق الصدفة أو عن طریق الجھل

حتـى لـو كـان غیـر  سـلوك الخـاطئهللا. ھنـاك عواقـب سـیئة لل سـرال نرید أن نفعل أي شـيء ال ی .4
 .بالخطیة فنحن مذنبون هللا،إذا حاولنا تجنب مشیئة ؤمنین. مقصود. یجب أن نكون أمثلة جیدة كم

 كان یسوع یعاني من الضعف ولكن لم یكن لدیھ خطیة. .5

 

 : األرواح6الدرس 
 .األرض خلقفي وقت ما قبل  .1

 ا.المالئكة ال تموت أبدً  .2

 المالئكة أرواح. .3

 القدرة الفكریة. مشاعر ولدیھم یتحدثون ویعبدون ولدیھم .4

 المالئكة واألرواح. الشاروبیم وسیرافیم ورؤساء .5

 .یقومون بالحمایة منھإ .6

 ھم مالئكة سقطوا في الخطیة. .7

 .الشیاطین / األرواح الشریرة .8

 .بحیرة النار .9
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 : المسیح7الدرس 
 اھم.یاشعبھ من خط أن خلص .1

 .الكل وربنھ ھو هللا إ .2

 .ا طبیعة اآلبھو یشارك تمامً  .3

 .هللا إنسانًا و صارأ الجسدھو هللا في  .4

 .شابھنا مكاننا،أخذ  أجلنا،لقد مات من  .5

 وعلینا أن نعبده.الخالص لدیھ القدرة على  ال نھائیة،إذا كانت ذات قیمة  ذبیحتھ .6

 .ر ھامةیجعل الخطیة غیلكي یغفر هللا دون أن یكون ظالًما ودون أن  .7

 لعنة على نفسھ.الظھر أنھ أخذ تُ  .8

مـن  قیمنـانـھ یسـتطیع أن یأوھـذا یـدل علـى    ماھیتـھ  وبرھن  والموتأظھر انتصاره على الخطیة   .9
 .الموت
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 : الخالص8الدرس 
 .انویحتاجون إلى الغفر خطاةألنھ یعني أنھم  .1

وغیر قـادر علـي تغییـر  شھواتھوھو فاسد في  �،إنھ عدو  الخطیة،إنھ مذنب في العدید من أفعال  .2
 .ھحالت

 غیر عادل وغیر مقدس. إلًھا سیجعلھ یبدو .3

 نھ مستعد لترك خطایاه.إو العقابا ویستحق أن الخاطئ یرى نفسھ مذنبً  .4

وأن هللا یغفـر لـھ  لغفرانـھن ذبیحة المسـیح تكفـي إو نفسھ،نھ ال یستطیع أن یفعل أي شيء لتبریر إ .5
 .ان وحدهبشرط اإلیم

 .إلًھا وإنسانًا معًاوكان خطیٍة كان بال  .6

 شھادة الروح. قبولوعد هللا وب واإلیمان یقیةحقالالتوبة  .7

8.  

 .المدفوعثمن ال –الفداء  -

 .مقدس جعلھ –تقدیس ال -

 .سجل نظیف –كفارة ال -

 اإلنقاذ. –التحریر  -

 .عالمة تحدید الھویة –ختم ال -

 .لسالما –المصالحة  -

 .تحول الغضب – كفارةال -

 .یصبح االبن –التبني  -

 .جدیدة حیاة –تجدید / والدة جدیدة  -

 .الصالحینیعد من  –التبریر  -
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 : قضایا الخالص9الدرس 
 .الشخصي للخالص ضمانال .1

 .على الخطیة ةالنصر .2

هللا  ویقدم لتجربةیحد هللا من ا .نایتحدودمهللا یعلم  طبیعتنا اإلنسانیة (البشریة)،بسبب  تأتي التجربة .3
 .للغلبة واالنتصارما نحتاجھ كل 

 .المسیح بحفظ وصایا .4

 .عالقة مستمرة مع المسیح .5

 

 : الروح القدس10الدرس 
. لقد كانوا واعین بحضور الـروح القـدس وتوجیھـھ ونشـاطھ. ألوھیتھلقد كرموا الروح القدس في   .1

 روح القدس.لا تجاوب معأدركوا اعتمادھم ومسؤولیتھم في ال

 .مشاعرلدیھ العقل واإلرادة وال .2

 والشفیع. والذي یشجع ویساعد معناالشخص الذي  .3

الخطیة. إنھ یعطي المؤمن تأكیدًا   عن  إنھ یدین الخطیة. إنھ یتجدد ویعطي الحیاة للشخص الذي مات .4
ا ل حیا. إنھ یخلصشخصیًا على أنھ قد   هللا. إنـھ یـدعو النـاس إلـى خدمـة  حـقفي كل مؤمن. إنھ یعطي فھمـً

یطھر قلبھ لیجعلھ مقدًسا. إنھ یمنح القوة للعیش فـي  المؤمن،خاصة ویوجھ القرارات في الخدمة. إنھ یقدس 
مواھب الروح للخدمة. إنھ یعطي مسحة  منحثمر الروح في حیاة المؤمن. إنھ ی  یمنحعلى الخطیة. إنھ  غلبة  

والشـركة فـي  وحـدةالهللا. إنـھ یخلـق  حسـب مشـیئةالمؤمن فـي الصـالة  عینلقوة للخدمة. إنھ یمن اصة  خا
 الكنیسة.

 النصر على الخطیة ونقاء القلب. .5
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 : التقدیس الكامل11الدرس 
 .قداسة هللا .1

 ه وتكون مثلھ.ءَ نحن نحب هللا ونرید إرضا .2

 شخص.خالص ال عند .3

 ن حقیقتھ.عاالستمرار في طاعة هللا ونحن نتعلم المزید  .4

 المسیح. ءمجيأن یكونوا مقدسین تماًما وأن یكونوا مقدسین عند  .5

 .كانت (نقیة) قلوبھم ةتنقی .6

 میل بھ نحو الخطیة منذ الوالدة.تي تفساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان ال .7

 التجدید.بعد ما الروح القدس في المؤمن في وقت  الموروث بعملتطھیر الفساد  .8

 

 : الكنیسة12الدرس 
 .الخمسین في یوم .1

 التأسیسیة للكنیسة. تعالیمألن تعالیم الرسل ھي ال .2

 الرسولي.تعلیم وتطویر ال الخمسینالذي قدمھ المسیح حدث یوم  والخالص خدمة یسوع .3

 .منةزفي جمیع األماكن واأل مؤمنینالمؤسسة التي تضم جمیع ال .4

ً  ما في مكان ؤمنینمجموعة الم .5  لتحقیق جمیع أغراض الكنیسة. یتحدون معا

 ؤمنین.الكنیسة العامة أو الكنیسة العالمیة التي تضم جمیع الم .6

 المسیح. المتجددة مع عالقةالالرسل وتعالیم  .7

 الضروري لمجموعة من المؤمنین للعمل معًا. تعلیمإظھار ال .8

المبشـرین ودعـم  مادیاً وإرسـالالقساوسة  التعلیم وتدعمعلى    فاظفي جماعة والح  كرازة والعبادةال .9
الرب المعمودیة وعشاء  الخطیة وممارسةاألعضاء الذین یقعون في    المحتاجین وتأدیباألعضاء    ومساعدة

 المؤمنین للنضج. وتأدیب
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 األبدي لمصیر: ا13الدرس 
 العبادة. .1

 والموت. الخطیة والشیخوخة والمرضالخطیة ونتائج  .2

 كُتبـتالـذین  إیمـانھم فـي المسـیح واألشـخاصن (الناس الذین تابوا عن الخطیة ووضعوا  والمؤمن .3
 ).ةسفر الحیاأسماؤھم في 

 .ثانیة یسوع رجوع الرب عند عند الموت أو .4

 ومؤلمة. فیھاال رجعة  أبدیةإنھا  .5

 وقف أي شيء یؤدي إلى الخطیة والجحیم. .6

 ، فإن الخطاة یحرمون هللا من الخدمة األبدیة التي یـدینون بھـا �محدودغیر  ألن الخطیة ضد هللا ال .7
 ونحن كائنات أبدیة لیس لھا مكان آخر نذھب إلیھ إذا انفصلنا عن هللا.

 
 خرویات: األ14الدرس 

 .وملك هللا األبدي ع والدینونةلجمیلد اجس، قیامة األحرفیةیسوع الالرب عودة  .1

 .في الھواء لربسیقامون لمالقاة ا ؤمنینالم جمیع یقومون. الذین ماتوا سوف .2

 حمایـة) 3فـي الطھـارة و(  حیاة) ال2) من خالل الحفاظ على األولویات األبدیة، (1ننتظر مجیئھ ( .3
 ا بالصالة.أنفسنا روحیً 

قیمـة  د) یكون للجسـ3( البشر،كل  قیم) سی2( األموات،یسوع قام من بین الرب ) أن 1ألنھ یعني ( .4
 .ة وحقصحیح ةبشار) ال4أبدیة و(

 .ایا) نھایة كل الخط4(خیاراتنا و) أھمیة 3هللا () مسؤولیتنا تجاه 2الخطیة ( مغزى) 1لفھم ( .5
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 القدیمةالمذاھب : 15الدرس 
 .المسیحیة األساسیة تعالیمملخص ال .1

 .والرب یسوع المسیح الرب،یسوع ھو  .2

 .16: 3األولى  تیموثاوس .3

 .الرسل تعلیم یعلنل .4

 .المسیح والروح القدس وھیةلتعلیم ألحمایة  .5

 .تجسد المسیحتعلیم لحمایة  .6
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 المعتقدات المسیحیة 

 التحریریة  والمھام الواجبات إستمارة تسجیل
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 والرعاة الخدام دراسة مدرسة من  شھادة طلب إستمارة
 ----------------------------------------------الدراسي:  المنھج

 :-------------------------------------------------- الطالب اسم

 ) إمالئیة أخطاء ھناك یكون ال حتى واضحا االسم یكون أن یجب فضلك من (

 :------------------------------------ الدراسة من االنتھاء تاریخ

 قـد یكـن لـم دوالًرا إذا 25 یـدفع أن الطالـب علـي .مباشـرةً  معنا التواصل یمكن المتحدة تالوالیا داخل   
 .لدینا بھا معترف خدمة خالل من لھ شراؤھا تم أو الھیئة من الكتب اشترى

 تحـت المـنھج یتطلبھـا التـي المتطلبات كل یستوفي أن شھادة على ُمؤھًَّال للحصول لیكون الطالب علي   
 یكـون الروحي. التوقیع الرئیس أو القس من معتمد مدرب أو فصل قائد أو روحي رئیس أو قس توجیھات

 .ھنا أسفل

 "على شھادة 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 إذا   
 من لھ شراؤھا تم أو الھیئة  من الكتب اشترى قد یكن لم إذ مصاریف  عن الطالب یسأل الدولة. ربما ھذه في

 .لدینا بھا معترف ھیئة أو خدمة خالل

--------------------------------------------------------------- 

 ) المتحدة الوالیات خارج المنھج إتمام حالھ في الھیئة ممثل توقیع (

 مجانًا الشھادة  ستكون اإلنترنت خالل من المنھج لھذا بالتسجیل قمت مباشرةً. وإذا لنا أرسل أمریكا داخل   
 والشـحن الطبع تكلفة دوالًرا لتغطیة 4.99 فضلك من اإلنترنت، ضع اللخ من یكن لم مصاریف. إن بال

 Shepherdsglobal.org: تزور أن اإلنترنت، أرجو على الشھادة استمارة وخالفھ. لتمأل
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