
 تَلْمـذَة
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 هو ن يعرِفُ م التلميذُ
____________________________________________________________ 

 كيـف : عن ستَّة أسئلة جوهرية في الحيـاة أال وهـي لإلجابة ة دروس ستَّ لقد خَصصنا
 إلى أين سأذهب بعـد لماذا أعيش في هذا العالم؟ من أنا؟ ؟ جِْئتُ أنا من أين أتجاوب مع كلمة اهللا؟

 مثْمراً؟ مؤمناً صبِح كيف ُأ موتي؟

 كيـفَ أتجـاوب : مـا أال وه والثاني األوِل ين عنِ السؤال الدرسين السابقين وقَد أجبنا في
 ، فسوفَ نُجيب عنِ السـؤاِل هذا الدرس أما في جِْئتُ أنا؟ من أين و تجاوباً سليماً مع كلمة اِهللا؟

 " ن أنا؟ م " : في الحياة أال وهو لث الجوهري الثا

 طريقة الخطوات الخمـس " باستخدامِ إلجابة عن هذا السؤاِل واآلن، تَعاَل بِنا نَبحثُ عنِ ا
 : الدرسين السابقين التي تَعلَّمناها في " لدراسة الكتاب المقدس

 ٢٢ - ١ اآليات وقَد اخْتَرنا لقراءة اليوم . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
 ): ٢٢ - ١ : ٢ رسالة أفسس ( إلى أهل أفسس الرسول من األصحاحِ الثاني من رسالة بولُس

 وَأنْتُم ِإذْ كُنْتُم َأمواتًا بِالذُّنُوبِ والْخَطَايا، الَّتي سلَكْتُم فيها قَبالً حسب دهرِ هذَا "
نَـاءـي َأبف ـُل اآلنمعي يوحِ الَّـذالر ،اءولْطَانِ الْهِئيسِ سر بسالَمِ، حالْع 

ما جضَأي ننَح ينالَّذ ،ةيصعنَا، الْمد سـج اتوي شَـهف منَهيالً بفْنَا قَبرا تَصيع 
 عاملين مشيَئات الْجسد واَألفْكَارِ، وكُنَّا بِالطَّبِيعة َأبنَاء الْغَضبِ كَالْباقين َأيضا،

ةيرالْكَث هتبحِل مَأج نم ،ةمحي الرف يغَن وي هاَُهللا الَّذ ننَحا، ونَا بِهبي َأحالَّت 
 وَأقَامنَا معـه،  بِالنِّعمة َأنْتُم مخَلَّصون  َأمواتٌ بِالْخَطَايا َأحيانَا مع الْمسيحِ

ـةيورِ اآلتهي الدف ظْهِرِلي ،وعسيحِ يسي الْمف اتاوِيمي السف هعنَا ملَسَأجو 
َألنَّكُـم بِالنِّعمـة . نعمته الْفَاِئقَ، بِاللُّطْف علَينَا فـي الْمسـيحِ يسـوع غنَى



نْكُمم سلَي ذِلكانِ، وبِاِإليم ،ونخَلَّصةُ اِهللا . ميطع والَ . هال كَـيمَأع نم سلَي 
دَأح رفْتَخي . ينخْلُوقم ،لُهمع نَألنَّنَا نَح ،ةاِلح ال صـمَألع وعسيحِ يسي الْمف 

 ِلذِلك اذْكُروا َأنَّكُم َأنْتُم اُألمم قَـبالً فـي . قَد سبقَ اُهللا فََأعدها ِلكَي نَسلُك فيها
دسي الْجف دا بِالْينُوعصتَانًا مخ وعدالْم نلَةً مغُر ينوعدالْم ،دسالْج َأنَّكُـم ، 

نع اءبغُراِئيَل، ورِإس ةوِيعر نع يننَبِييحٍ، َأجسونِ مبِد قْتالْو ي ذِلكف كُنْتُم 
 ولكنِ اآلن فـي الْمسـيحِ . عهود الْموعد، الَ رجاء لَكُم، وبِالَ ِإله في الْعالَمِ

كُنْتُم ينالَّذ َأنْتُم ،وعسيحِ يسمِ الْمبِد قَرِيبِين تُمرص ،ينيدعالً بقَب . ـوه َألنَّـه 
طَ َأيِ سـتَواجِ الْمـيـاِئطَ السح نَقَـضا، وداحنِ وَل االثْنَيعي جنَا، الَّذالَمس 

 قَ االثْنَينِ فـي مبطالً بِجسده نَاموس الْوصايا في فَراِئض، ِلكَي يخْلُ . الْعداوةَ
عم داحو دسي جنِ فاالثْنَي اِلحصيا، والَما سعانا، صيددا جداحانًا وِإنْس هنَفْس 

ةَ بِهاودالً الْعيبِ، قَاتلاِهللا بِالص . ينيـدعالْب ـالَمٍ، َأنْـتُمبِس كُمر  فَجـاء وبشـَّ
الْقَرِيبِينو . بِه ِإلَى اآلبِ َألن داحوحٍ وي را فومنَا قُدلَيلَنَا ك . ـدعِإذًا ب تُمفَلَس 

 غُرباء ونُزالً، بْل رعيةٌ مع الْقديسين وَأهِل بيت اِهللا، مبنيين علَـى َأسـاسِ
الز رجح هنَفْس يحسالْم وعسيو ،اءاَألنْبِيِل وسالر كُلُّ الْبِنَـاء يهي فالَّذ ،ةاوِي 

بي الرا فسقَدكَالً ميو هنْما، يعا مكَّبرـا، . معم ونينبا مضَأي َأنْتُم يهي فالَّذ 
 ". مسكَنًاِ ِهللا في الروحِ

 فْ ش تَ اكْ : أال وهي الخُطوة الثانية بعد أن قرأنا هذه اآليات من الكتابِ المقَدسِ، نَنتقُل إلى
 على اكتشاف الحقِّ الذي تُعلِّمه اآلياتُ التي قرأتها ولمساعدتك . الذي يعلِّمه المقْطَع الكتابي الحقَّ

 بالنسبة لك فـي م هِ عتقد أنه م الذي تَ قُّ ما هو الح : السؤال التالي أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجيب عنِ
 عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات هذ

 تَعلَّمتُ فقد . ٩ و ٨ في اآليتين لَن المهم بالنسبة لي مع قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
 في قلبي سوع ي الرب َل ب قْ َأ أن َل قَب فَ ! شيء فعلته بنعمة اهللا وليس بسبب أي الخالص تُ أنني نلْ

أن ي بعض ال أ وحياتي، كُنت أعتقد أنه يجب عليؤد واجبات الديني و ة ب أ أن قوم الكثير م ن 
 يعطيني األشياء، فقد هذه كنت أعتقد أنني إذا فعلت كل ذلك، ك . األعمال الصالحة لكي ُأرضي اهللا

 قد كنت أنظر إلى عالقتي وهكذا، ف . بعد موتي س و د ر ني الف لُ دخ ي على األرض، و ناجحةً ةً حيا اُهللا
تُلْزِمني بالقيام بأمور معينة، وتُلْزِم اَهللا أيضاً بالقيام بأمورٍ ة تجاري اتفاقية كما لو كانَتْ مع اهللا



 ِل ض فَ بِ قد خَلَّصني نفسه في الكتاب المقدس عن ن لَ ع لكني اكتشفت أن اهللا الذي َأ . ُأخرى بالمقابل
ن ة وليس بفضل أيآخر قُ عمته الغني شيء عمل الخالص الذي قام ! به تُ م به كما أنني أدركت أن 

 ! الكمال نِ ع هي أبعد ما يكون جهودي أعمالي و اهللا ألجلي هو عمل كامل وتام رغم أن جميع
 شخص أن وأنه ال يمكن ألي ، مجانيةٌ هو هبةٌ الحقيقي لخالص وهكذا، فقد بدأت أدرك أن ا

ي شتريها أو أن ة حصل عليها يبعض الطقوسِ الديني مارسةم طريق نع ! " 

 أنه فقد اكتشفت . ١٨ بالنسبة لي موجود في اآلية المهم الحقُّ " : وقَد يقوُل شَخْص آخَر
أد َل خُ بإمكاني أن حإلى م اِهللا رِ ض اهللا عظيم جداً لدرجة ! الحي فهناك أشخاص كثيرون يقولون إن 

نأنه ما م يستطيع أن أحد عرفةً عرفه يم ةً شخصي أو أن ، ي تحدث معه، أو أن غم و . مشي معه ير 
 وحيث أنهم ال . قُربهم منه يشْعرون بقُربه منهم أو إالَّ أنهم ال الكثيرة للتواصِل مع اِهللا، محاوالتهم

 لكن الكتاب المقدس يقول . يسمعون كلماته وال يرون أعماله فإنهم يعتقدون أن اهللا غير موجود
إنَّني أستطيع أن أرى ع خالل اِهللا َل م نم أسمع صوتَ خليقته، وأن خالل ه نس مالكتاب المقد 

 . وأحوالي الصعبة عنايته بي في ظروفي ر بِ تَ خْ َأ أن مكنني كما ي . وعمِل الروحِ القُدسِ في قلبي
 سوع ي وذلك من خالِل ي الكتاب المقدس يقول إنه توجد طريقة حقيقية للتواصل مع اهللا الح ف

 باالقتراب شخصياً ذلك، فقد قام اُهللا من غم على الر ! يدنى منْه في نورٍ ال يسكُن اُهللا ف . المسيح
 . خالله يسوع المسيح ومن في شخص الرب لنا نفسه ن رئياً وأعلن ع م ه س فْ نَ َل ع ج بأن منِّي

لَّ على ذلك، فقد فعل اهللا كُ الوةٌ ع ذََل حين لزم لخالصي ما يب ي فْ نَ سوع س ه ذبيحةً للتكفير ع ن 
 ه تُ لْ خطاياي، وأنه جعلني باراً أمام اهللا، فقد قَبِ ةَ ر ُأج ع فَ سوع د ي أن الرب تُ نْ وعندما آم ! خطاياي

 واصٍل جعلني في تَ والروح القُدس هو الذي ي . ي قلب روح اهللا في سكَن وعندها، . في قلبي وحياتي
 ، فإن وبهذا . ه يعلن اهللا لي ويساعدني على التمتُّع بالشَّركة مع س د كما أن الروح القُ . مع اهللا

 وبواسطة الروح القُدس، ! ه ب ، وقُر ه اهللا، وحضور قيقةَ جعلني أختبر ح في وي كُن القُدس يس ح الرو
 حين ه ع أسم أتكلَّم مع اِهللا وأن اهللا يمكنني أن رِ ض وفي مح . اهللا رِ ض أدخل إلى مح أن يمكنني
 . " يكَلِّمني

 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي الثالثة الخُطوة واآلن، نَنْتَقُل إلى
 لهـذه ) أو سـماعهم ( األسئلة التي قد يطْرحها الناس عند قـراءتهم وفيما يلي بعض . أو سمعتَها

: اآليات



 ة هذه اآلية تصف حال ؟ " خطايا ال ذنوب و ال ب أمواتاً " كون ن عنى أن ما م : األول السؤال
 شرب، ي ل، و كُ إنه يأ . روحياً هو حي جسدياً، لكنه ميتٌ ف . يسوع المسيح الذي لم يؤمن ب اإلنسان

 ه عرفَ ي أن ه مكن فال ي اإلنسان منفصالً عنِ اِهللا وعندما يكون . منْفَصٌل عنِ اهللا ه ن ك نام؛ لَ ي عمل، و ي و
وال أن ي تمتَّع بعالقة معه شخصية . 

غم أنغير المؤمنين بعض األشخاص ور ون أحياناً تمتَّع ي ر و بأخالق عملون فيعةأعماالً ي 
 ال ألنهم ؟ لماذا ! " أموات بالذنوب والخطايا " إالَّ أن الكتاب المقدس يقول عنهم أيضاً إنهم صالحةً،

ون قوم ي بهذه األعمال الصالحة م فَ . أجل اهللا أو باالتِّكال على اهللا ن ه م طيع باِهللا ون ثق ال يه ون وال ي . 
 بعبارة ُأخرى، فإن . شيء في أي وه يمجد أن ون وال يريد يء شَ على أي اَهللا ون ال يشكُر م كما أنه

عيشُ غير المؤمن ي ح ستقلةً تماماً عهذه بسبب و . اهللا نِ ياةً م " ة عاالنفصال " ، وهذا " اهللا نِ االستقاللي 
اهللا نِ ع " ، س فإندعو ذلك الكتاب المقدي " اً وت م ر اً وحي ." 

 يسوع المسيح، كنت أؤمن ب أن َل ب قَ المسيح؟ إيماني بيسوع َل ب قَ أنا من : الثاني السؤال
 كُنت ، ثالثاً . كُنت أتبع طُرق العالم ، ثانياً . تاً روحياً ي كُنت م ، أوالً : التالية العشْر أتَّصف بالصفات
 كُنت أعيش حياةً تَجلب ، خامساً . بحسب طبيعتي الخاطئة كُنت أسلُك ، رابعاً . أتبع طُرق إبليس

 شعب ن كُنت منفصالً ع ، سابعاً . السيد المسيح نِ كُنت منفصالً ع ، سادساً . غَضب اِهللا على حياتي
 . كُنت بِال إله في العالم ، عاشراً . كُنت بِال رجاء ، تاسعاً . عهود اهللا ن كُنت غريباً ع ، امناً ث . اهللا

 المقصود ؟ ه ع ، وأجلسنا م معه ، وأقامنا مع المسيح عنى أن اهللا أحيانا ما م : الثالث السؤال
 فَمن جِهة، ! ين على المؤمنين المسيحي مباشر المسيح له تأثير ليسوع ثَ د ما ح لَّ أن كُ بذلك هو

 فإنه ال يرى فعندما ينظر اهللا إلى المؤمنِ . جديداً " مقاماً " المؤمنين بيسوع يعطي اآلب اَهللا إن ف
المسيح سوى بِر . فحيث أن للمؤمن القديمةُ الخاطئةُ مات، فقد ماتت الطبيعةُ يسوع . وحيث أن 

يسوع قام م ن األموات فقد قام المؤمن أيضاً م ، ن ِل أي ؛ الموتأنه و د نم جديد وصار ي تمتَّع 
بطبيعة ةجديدة روحي . وحيث أن ات يسوعفسوف ، جلس في السماوي المؤمن سلجفي السماء ي 

 فمقام المؤمن ! يؤمن به من لِّ لكُ أيضاً يحدث وهكذا، فإن ما حدث ليسوع المسيح س . في يومٍ ما
ضفي المسيح هو الذي ي م ن اهللا س أن تمم جميع وعوده بشأن الحياة الجديدة التي سيتمتَّع بها ي 

. المؤمن



ُأخرى، فإن ةجِه ناهللا م اآلب عطي المؤمنينفَ . أيضاً جديدةً " حالةً " ي نم خالل ع ل م 
 ! الخطية ويبدأ حياةً جديدةً على األرض نِ فعلياً ع موتُ ي ه س في قلب المؤمن، فإنَّ د الروح القُ

 . بِمْلء متَجدد الجديدةَ ختبر الحياةَ ي أنه س ن م ض لمؤمن هذه هي التي تَ وحالة ا

 علي أن يجِب على تَخليصي، فلماذا قادرةً الصالحةُ األعماُل كُن لم تَ ن إ : الرابع السؤال
 ؟ أقوم بها

 ه د و ع ، وص ته ام ي ، وق ه ت و م من خالل فَ ! يلْزم لخالصي بكل ما ، لقد قام يسوع المسيح أوالً
 وهكذا، عندما أؤمن . ة بودية الخطي ع ن ني م قَ تَ اهللا على خطاياي، وأع ب ض أزال غَ ، إلى السماء

 فأنا ال أستحق ! غم عدم استحقاقي لها ر ومجانية كاملة ية ط ع الخالص كَ ُل ب قْ َأ فإنني بيسوع
 ! بدافعِ محبته ورحمته الخالص مجاناً ني اُهللا ب ه لهذا فقد و . بنفسي ه ب س أكْ ، وال يمكنني أن الخالص

 تُقلُِّل س الصالحةَ األعماَل ه ذ على تخليصي، فإن ه قادرةً الصالحةُ لو كانت األعماُل ثانياً،
م ن ةقيم ع المسيحِ ِل م أقول أمام اهللا في يوم الدينونة األخير و وعندها، سوف أتَباهى . الخالصي 
 عمال الصالحة ليست صالحة بما األ ن ك لَ . أعمالي الصالحة بنفسي من خالل ني خَلَّصت نفسي إ

 ! أعمالي كاملة تكون بأن يطالبني اُهللا بأعمالي الصالحة، فسوفَ أتبرر أن تُ د أر وإن ! فيه الكفاية
 أمام اِهللا بواسطة رر ب تَ ي يمكن ألحد أن في هذا العالم، فال كامٌل د واح وجد شخص حيث أنه ال ي و

 ! الصالحة ه أعماِل

 صالحةً؛ أن نَعمَل أعماالً – كمؤمنين مسيحيين – ثالثاً، على الرغم من ذلك، يجب علينا
 عمته المجانية المتمثلة في على ن نا هللا شُكر ن ع لكي نُعبر بل ، نُصبح مستحقِّين للخالص لكي ال

 يمكننا أن نَتَعرفَ و . بها ينا القيام نبغي عل التي ي الصالحة األعماِل ن الكثير م اُهللا أعد فقد . الفداء
 . س د قَ الم لكتابِ على هذه األعمال الصالحة من خالل قراءتنا ودراستنا ل

 كَما يجِب علينا . نا أدى إلى خالص على عمِل الفداء الذي وهكذا، يجب علينا أن نَشْكُر اَهللا
. لة في الخالص ة المتمثِّ عمته المجاني هللا على ن نا شُكر ن ع تُعبر عمل أعماالً صالحةً أن نَ



 أن د ع ؟ ب وقَبِلْتَه رباً ومخَلِّصاً لحياتك بيسوع آمنتَ أن د ع ب اآلن أنتَ من : الخامس السؤال
 : التالية الخَمس بالمزايا تَّع م تَ تَ أصبحتَ ك كما أن . ديدة ج ةٌ ي وِ ه لديك تْ ح ب بالسيد المسيح، أص آمنتَ

 أيضاً مع جميع صالحتَ تَ ك كما أن . ه ع م الم س ك لَ وصار اِهللا ع م صالحتَ لقد تَ أوالً،
 عيشَ تَ اآلن أن ك مكن لهذا، ي . رباً ومخَلِّصاً لحياتهم وقَبِلوه يسوع آمنوا ب األشخاص اآلخرين الذين

 . جميعاً بسالمٍ مع الناس

 ر بِ تَ خْ تَ و ه رِ ض ح في م ن كُ س تَ تَ فأنْ . اهللا رِ ض إلى مح َل خُ د تَ أن ك ار بمقدورِ ص لقد ثانياً،
و جود ه الحقيقي وقُر ب نْ هم تَ تَ تَ فأن . ك صغي لَ تُ إليه، و ثُ حد ه ، تَ و معه في حيات سير ك كما . ة اليومي 

 في كُلِّ حينٍ، َألنَّه عن جعلْتُ الرب َأمامي : " ٨ : ١٦ المزمور يمكنك أن تَقوَل كَما قاَل داود في
عزعي فَالَ َأتَزينمي ." 

 في تاريخ ملكة م م أه مي إلى تَ نْ وبهذا، فإنك تَ . واطناً في ملكوت اهللا م صرتَ لقد ثالثاً،
 وسوف يصبح في يومٍ ما المملكة الوحيدة . كل يوم ع تَّس وهذا الملكوت ينمو وي ! الجنس البشري

 . العالم كُلِّه في

 أبانا " دعو اهللا ت أن أصبح بإمكانك قد و . الكنيسة ؛ أي داً في عائلة اهللا فَر تَ ر ص لقد رابعاً،
 في جميع أنحاء " اإلخوة واألخوات المؤمنين " ن الكثير م ك أصبح لدي كما أنه ". الذي في السماوات

 ! العالم

 ؛ جارة ح ن صنوعاً م هذا الهيكل ليس م و . يكل اهللا الجديد ه ن م اً ء ز ج لقد أصبحتَ خامساً،
هو ْل ب " ه ٌل كَ ي ح بنى فيه جميع المؤمنين " يي " كح جارة ة حفْ نَ واُهللا ". ي س ه ي كُ س في هذا الهيكل ن 

 خالل الروح ن في جميع المؤمنين م فيك و ن كُ س ي اَهللا وهذا يعني أن . الروح القُدس بواسطة
 ! القُدس

 من استَخْرِج بعض التطبيقات العامة والشخصية : الخُطوة الرابعة واآلن، نَنتقُل إلى
 التي يمكننا أن نَستَخْرِجها من هذه اآليات العامة التطبيقات وفيما يلي بعض . اآليات التي درستَها

: التي درسناها معاً



 . ، الناس أمواتٌ بالذنوب والخطايا بسبب بعدهم عنِ اهللا الحي الحقيقي أوالً

 خَلِّصاً لحياتهم، ، عندما ينظُر اُهللا إلى األشخاص الذين آمنوا بيسوع وقَبِلوه رباً وم ثانياً
 . رى سوى بِر المسيح ي فإنه ال

 التي الصالحةَ األعماَل وا كتشف أن ي و المقدس الكتاب وا قرأ ، يجب على المؤمنين أن ي ثالثاً
ها اُهللا أعي لك د ي فيها وا لُك س . 

 ون واطن م فَهم . ، يجب على المؤمنين أن ينظروا إلى أنفسهم مثلما ينظُر اُهللا إليهم رابعاً
 . اهللا ت ي ب هم أيضاً أهُل و . في ملكوت اهللا

 ه ح و خالل ر ن في الكنيسة م كُن س ي أن اَهللا ، يجب على المؤمنين أن يدركوا خامساً
 . القُدوس

أن دعب جتَخْرتَ اس ةالعام بعض التطبيقات اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تطبيقاً تَختار 
شخصي في حياتك هتُمارِس أن هذه اللحظة اً واحداً تُريد نقد يقول أحد المؤمنين ، مثالً ف . بدءاً م : 

 فَلَستُم ِإذًا بعد غُرباء ’ : ل ألن كلمة اهللا تقو أريد أن أتذكَّر هويتي الجديدة في يسوع المسيح "
 ". ‘ ونُزالً، بْل رعيةٌ مع الْقديسين وَأهِل بيت اِهللا

 وبصفتي ابناً هللا، . لقد أعطاني اُهللا مقاماً جديداً في المسيح يسوع : " آخَر مؤمن قوُل ي قَد أو
 ، وشَركته الحلوة لكي أتمتَّع بمحبته ونعمته سوف أدخُُل محضر اهللا كل يوم من خالل الصالة

 ". ولكي أعرف مشيئته لحياتي، ولكي أقوم باألعمال الصالحة التي أعدها لي

 . صالةً تَتوافَقُ مع الحقِّ الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة
 أشكرك ألنك وهبتَني هذه الهوية الجديـدة أبي السماوي، : " يصلِّي أحد األشخاصِ قائالً د قَ فمثالً،

". آمين . باسمِ يسوع . في يسوع المسيح، وألنك جعلتني فَرداً في عائلتك



 ي أشكرك على هذا االمتياز العظيم بأن سمحتَ ل ! يا رب : " وقَد يصلِّي شخص آخَر قائالً
 اجعلْني أخْتَبِر حضورك وقُربك، واكْشفْ لي عـن مشـيئتك . وقتما أشاء أن أدخَُل إلى محضرِك

 ". آمين . اسمِ يسوع ب . لحياتي الصالحة

 وهكذا، هل تَعرِفُ من أنْتَ اآلن؟ وهل أنْتَ ميتٌ روحياً َأم أن الروح القُدس يسكُن فيك؟
جو أنأر كؤالينِ بِنَفْسهذينِ الس نع في تُجيب لَّمتَهاليوم درس في ضوء ما تَع ! 

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . حِ يسوع ركُم في المسي وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


