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 إعداد

َ"التدريبَعلىَالتلمذةَعبرَاألثيرهيئةَ"
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1ََ-َكتابَالتدريب

َ
َاألولىالعربي ةَبعةَالط َ



 111من  2صفحة    1 -كتاب التدريب على التلمذة 

َقدِّمةالمَُ
 

ريد أن تساعد المؤمنين اآلخرين على النمو؟ إذاً، عليك هل توهل تريد أن تنمو كتلميٍذ للرب يسوع المسيح؟ 

 محتوياتها!تطبيق و التلمذةللتدريب على األربعة ُكتب البدراسة 

 

 قال لفيلبُّسوانظُرا" و يا"تَعاللتلميذي يوحنَّا المعمدان . كما أنه قال له يسوع بإعداد تالميذٍ الرب لقد قام 

ما هو الشيء ليروا كيف عاش يسوع ويأتون من كل مكان الناس ا، فإن هكذو. (31، 13: 1اْتبَْعني" )يوحنَّا "

لدان العالم بسبب شخصه وما فعله. فقد غيَّر حياتهم بالكامل. كما أنهم يَتبعونه في كل بالذي بََذل نفسه ألجله. 

ا مسؤولية تلمذة يتولّورُجالً لكي  12وفي وقٍت الحٍق، اختار يسوع  حياتنا بالكامل!الرب يسوع أجل، لقد غيَّر 

راقبوا كالمه، ويُ ليُصغوا أن "، وهؤالء التالميذ أن يقضوا وقتاً "معه منفقد أراد لهذا . اآلخرين وتأهيلهم

 (. 11-11: 1خدمته )مرقُس ويتشبَّهوا به في ويقتدوا به، حياته، 

 

ةٍ بيسوع تالميذه وكل الرب بعد نحو سنتين، أ (. 22-12: 22ميع األَُمم" )َمتَّى : "اذهَبوا وتَلِمذوا جَ فقال لهم مهمَّ

وا تالميذهؤالء ذهب بالفعل، و (. وقد قام هؤالء 2: 1من أورشليم وإلى أقصى األرض )أعمال للرب  وأَعدُّ

. ثُمَّ قام ِمن قَبل وذهبوا إلى أماكن لم تصلها رسالة اإلنجيل ،آخرينبإعداد تالميذ  -بدورهم  -التالميذ الُجُدد 

(. وهكذا، فإنَّ تالميذ الرب يسوع المسيح 2: 2تيموثاوس  2خرين أيضاً )آلتوصيل ما تعلَّموه بالتالميذ الُجُدد 

بون تالميذ ُجُدد   في كل بلد في العالم اليوم. للرب يُدرِّ

 

ة:الرب يُعلِّم الرسول بولس أنَّ كما   يسوع المسيح أعطى بعض المؤمنين مهمَّ

  

يِسيَن تَأهيل "  (.11-11: 3)أفُسس ِل اْلِخْدَمِة، لِبُْنيَاِن َجَسِد اْلَمِسيحِ" َعمَ ِمْن ِجهَة اْلقِدِّ

 

 

ؤمنين على تدريب مؤمن هو مساعدة قائد المجموعة المالُكتب األربعة للتدريب على التلمذة من هدف إنَّ ال

 ناِضج. المسيحي اليُصبحوا تالميذ للرب يسوع المسيح. و "التلميذ" هو رعايتهم إلى أن وآخرين 

 

 تزويد قائد المجموعة بما يلي: من خالل بطريقة عمليَّة التلمذة تطبيق مل هذا البرنامج التدريبي على يع

 

 أشهر.  1درساً يُمكن إنهاؤها في  12على تدريب على التلمذة من الُكتب األربعة للكتاٍب كل يحتوي  -1

 اب المقدَّس بصورة أفضل.تساعد الطلبة على معرفة المسيح والكت مهمةالشواهد الكتابيَّة ال -2

التعليمات المكتوبة بخط غامق مثل "اقرأ" و "اكتشف وناقش" تساعد قائد المجموعة في معرفة كيفية قيادة  -1

 المجموعة. 

م "ال -3  ن أجل مساعدة قائد المجموعة. مكل سؤال إجابة ُمختصرة ل" مالحظاتتُقدِّ

م هذا البرنامج التدريبي بعض األساليب  -1  العمليَّة لممارسة التلمذة منفرداً أو مع مجموعة.يُقدِّ

 اجب بيتي. ويحتوي كل درس على  -1

من أحد كتب التدريب على التلمذة، الطلبة توصيل هذا البرنامج التدريبي لآلخرين. فبعد انتهاء من السهل  -7

( أن يستلموا صغيرة أخرىتعليم البرنامج التدريبي لمجموعة عقدوا الَعزم على الذين يُمكن لهؤالء الطلبة )

 الذي أنهوا دراسته. نسخة من كتاب التدريب على التلمذة 

 

ون منهم الكثيريُذِعن )يستجيب( عدد التالميذ في منطقتك بسرعة، وأن ُمضاعفة يعمل هللا على صالتنا هي أن 

 (. 7: 1لإليمان )أعمال 

 

د الرب! "  (.11: 11" )رومية . لَهُ اْلَمْجُد إِلَى األَبَِد. آِمينَ َشْيءٍ نَّ ِمْنهُ َوبِِه َولَهُ ُكلَّ فَإَ ليتمجَّ



 111من  1صفحة    1 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 (DOTA" )التدريب على التلمذة عبر األثيرهيئة "

 )النسخة العربيَّة( 2227

 

َ

 بعَحقوقَالط َ

َ

. يُسمح بتصوير هذه الكتب ألغراض والنَّشر الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة محميَّة بموجب حقوق الطبع

ن ال يُسمح ببيعها، أو إجراء تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بدون إذن َخطِّي ُمسبق . لكالتدريب

 من المؤلِّف. 
 

 

 توصية

َ

لكن حيث أنَّ الهدف وأن تكون بََركة لكثيرين.  ،الهدف من هذه الُكتب هو أن يتم استخدامها على نطاق واسع

نُسخ من هذه توزيع دم فإننا نوصي بع، وتأهيلهم مؤمنينالب من الكتب األربعة للتدريب على التلمذة هو تدري

ا الفي هذا البرنامج التدريبي. المشاركين قادة المجموعات على إالَّ للتدريب على التلمذة الُكتب األربعة  تلميذ أمَّ

؛ على لتدريبكتاب االدرس أو  يبعد أن يُنهإالَّ كتاب التدريب على التلمذة من الدرس أو من  تهيستلم نُسخلن ف

 تعهَّد بتعليمه لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة من األشخاص. يأن 
 

 

 مالحظة

َ

 من الترجمة التفسيريَّة )كتاب الحياة(. ُمقتبسة اآليات الكتابيَّة المستخدمة في هذا الكتاب 



 111من  3صفحة    1 -كتاب التدريب على التلمذة 

َالمحتويات

1ََ-كتابَالتدريبَعلىَالتلمذةَ
 الصفحة

 2 المقدمة وحقوق الطبع

 8 مسيحيسوع الالرّب خدمة 

 13 مجموعة صغيرةتُنشئ كيف 

لَيرنامجَالتدريبالب  األو 

َ

-1اجعل المجموعة صغيرة )سبوع. في األبمعدَّل ساعة ونصف إلى ساعتين  أشهر 1ُمدَّته برنامج أسبوعي 

 وواجب بيتي. ُمتجاوبة كل برنامج بالصالة، وينتهي بصالة أشخاص(. يبدأ  12

 

 15 (ستَقصىال يُ )هللا وتسبيح عبادة  1الدرس 

ل(الروحيَّة تعليم )الخلوة   : طريقة الحق الُمفضَّ

 (21)المزمور تدريب على الخلوة الروحيَّة  

 21 (23: 7 - 1: 1َمتَّى ) الروحيَّة اتمشاركة الخلو 2الدرس 

 (11-11: 1يوحنَّا  1يَقين الخالص: )حفظ  

 (. كيف أتجاوب مع كلمة هللا؟11-3: 2لوقا ) كتابالدرس  

 

 11                                                                 وقدير( عبادة وتسبيح )هللا عظيم 1س الدر

 (23: 11 - 1: 2)َمتَّى الروحيَّة  اتمشاركة الخلو 

 (1الجزء  -اإلنجيل مفاهيم تعليم )اإلنجيل.  

 32 (11: 13 - 21: 11الروحيَّة )َمتَّى  اتمشاركة الخلو 3الدرس 

 (23: 11: يوحنَّا الصالة الُمستجابةحفظ )يَقين  

 أ. ِمْن أين أتيت؟( 3: 2 - 1: 1تكوين كتاب )الدرس  

 

 32 (َحيّ عبادة وتسبيح )هللا  1الدرس 

 (22: 12 - 1: 11الروحيَّة )َمتَّى  اتمشاركة الخلو 

 (سبعة طُُرق الستخدام الكتاب المقدَّس. الكتاب المقدَّستعليم ) 

 11 (31: 21 - 21: 12الروحيَّة )َمتَّى  اتركة الخلومشا 1الدرس 

 (11: 12كورنثوس  1: النُّصرةحفظ )يَقين  

 ؟( أناْن . مَ 22-1: 2أفُسس كتاب )الدرس  

 

 11 (قُدُّوسعبادة وتسبيح )هللا  7الدرس 

 (11: 21 - 1: 22الروحيَّة )َمتَّى  اتمشاركة الخلو 

الةتعليم )  الة استجابةً . الصَّ  (لكلمة هللاالصَّ

 71 (22: 22 - 13: 21الروحيَّة )َمتَّى  اتمشاركة الخلو 2الدرس 

 (3: 1يوحنَّا  1: الُغفرانحفظ )يَقين  

 ؟( هُناموجود لماذا أنا . 17: 1 - 17: 3درس الكتاب )أفُسس  

 

 72 (حبَّةمَ عبادة وتسبيح )هللا  3الدرس 

 (22: 3 - 1: 1يوحنَّا الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 

 (ن النُمّو الروحيعدراسة . الطَّاعةتعليم ) 

 27 (12: 7 - 21: 32يوحنَّا الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 12الدرس 



 111من  1صفحة    1 -كتاب التدريب على التلمذة 

 (1-1: 1أمثال : إرشاد هللاحفظ )يَقين  

 ؟( إلى أين أنا ذاهب. 1: 22 - 1: 21 رؤيادرس الكتاب ) 

 

 32 (لي ُمعين  عبادة وتسبيح )هللا  11الدرس 

 (17: 11 - 11: 7الروحيَّة )يوحنَّا  اتمشاركة الخلو 

 (بعضنحو تنا بعضنا امسؤوليَّ . الشَِّرَكةتعليم ) 

 121 (11: 13 - 12: 11الروحيَّة )يوحنَّا  اتمشاركة الخلو 12الدرس 

 ( المسيحي في حياة المؤمن يَّاتالمتعلقة باليقينمراجعة اآليات حفظ ) 

 ؟( ثََمراً أُنتج كيف . 17-1: 11يوحنَّا درس الكتاب ) 

 

ل للتمتُّع ب)طريقة الروحيَّة الخلوة طريقة  1الُملَحق   111 روحيَّة(الخلوة الالَحّق الُمفضَّ

 111 الكتاب المقدَّسخطَّة قراءة  2الُملَحق 

 121 ترميز الكتاب المقدَّسنظام  1الُملَحق 

 121 سلمقدَّ االكتاب  ةسادرالخطوات الخمس لطريقة  3الُملَحق 

ل في آيات الكتاب المقدَّس وحفظهاطريقة  1الُملَحق   121 التأمُّ

 123 مجموعة صغيرة ديركيف تُ  1الُملَحق 

 112 ةبيتيَّ اللمجموعة ابرنامج  7الُملَحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111من  1صفحة    1 -كتاب التدريب على التلمذة 

َالث انيَيرنامجَالتدريبالب
 

ة في األسبوع ليوم كامل قُم أيام.  1ر تدريبي ُمكثَّف ُمدَّته على شكل مؤتمأو  ،برنامج ُمكثَّف يمكن استخدامه َمرَّ

ب. على ُكلٍّ منها المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف بتقسيم  تجعل حاول أن قائد مجموعات ُمدرَّ

 أفراد فقط.  12-1من تتألَّف كل مجموعة 

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة وتسبيح )جماعي( 23:12 - 23:22

 تعليم )جماعي( 11:22 - 23:12

 احةاستر 

 درس كتاب ُمقدَّس )جماعي( 11:22 - 11:12

 استراحة 

أو لمزيد من األسئلة، رد على لل وأوقت إضافي إلنهاء التعليم أو درس الكتاب،  17:22 - 11:22

 التعليم )جماعي(

 استراحة 

ل وحفظ )مجموعات ثُنائيَّة( 17:31 - 17:12  تأمُّ

 الروحيَّة )فردي(قراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة  12:12 - 17:31

 الخلوة الروحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة( 13:22 - 12:12

 أشخاص( 12مشاركة وصالة )في مجموعات صغيرة ال تتجاوز  13:31 - 13:22
 

 (2+  1)الدرسان  1َاليوم

 صالة

 (ال يُستَقصىعبادة وتسبيح )هللا 

ل(الخلوة التعليم )  روحيَّة. طريقة الَحّق الُمفضَّ

. كيف أتجاوب 11-3: 2لمقدَّس )لوقا درس الكتاب ا

 مع كلمة هللا؟(

 (11-11: 1يوحنَّا  1حفظ )يقين الخالص: 

 (7-1لخلوة الروحيَّة  )َمتَّى الكتاب المقدَّس في اقراءة 

 (12-1: 1خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: َمتَّى 

 مشاركة وصالة
 

 (3+  1)الدرسان  2اليومَ

 صالة

 (يمعظعبادة وتسبيح )هللا 

 (مفاهيم. رسالة اإلنجيلتعليم )

ِمْن أين . أ3: 2 - 1: 1تكوين درس الكتاب المقدَّس )

 ؟(أتيت

 (23: 11يَقين الصالة الُمستجابة: يوحنَّا حفظ )

-2)َمتَّى  لخلوة الروحيَّةالكتاب المقدَّس في اقراءة 

13) 

 (11-11: 12خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: َمتَّى 

 مشاركة وصالة
 

 (1+  1)الدرسان  1اليومَ

 (2+  7)الدرسان  3َاليوم

 صالة

 (قُدُّوسعبادة وتسبيح )هللا 

الةتعليم )  (الصالة استجابةً لكلمة هللا. الصَّ

لماذا . 17: 1 - 17: 3أفُسس درس الكتاب المقدَّس )

 ؟(أنا موجود هنا

 (3: 1يوحنَّا  1يَقين الُغفران: حفظ )

-22)َمتَّى لخلوة الروحيَّة الكتاب المقدَّس في اقراءة 

22) 

 (12-13: 21خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: َمتَّى 

 مشاركة وصالة
 

 (12+  3)الدرسان  1اليومَ

 صالة

 َمحبَّة(عبادة وتسبيح )هللا 

 (دراسة عن النُمّو الروحي. الطَّاعةتعليم )

إلى أين . 1: 22 - 1: 21رؤيا )درس الكتاب المقدَّس 

 ؟(أنا ذاهب

 (1-1: 1يَقين إرشاد هللا: أمثال حفظ )

-1يوحنَّا ) لخلوة الروحيَّةالكتاب المقدَّس في اقراءة 

7) 

 (12-11: 1يوحنَّا خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

 مشاركة وصالة
 



 111من  7صفحة    1 -كتاب التدريب على التلمذة 

 صالة

 (َحيّ عبادة وتسبيح )هللا 

سبعة طُُرق الستخدام الكتاب . الكتاب المقدَّستعليم )

 (المقدَّس

 (. َمْن أنا؟22-1: 2أفُسس درس الكتاب المقدَّس )

 (11: 12كورنثوس  1: نُّصرةحفظ )يقين ال

-11)َمتَّى  لخلوة الروحيَّةالكتاب المقدَّس في اقراءة 

21) 

 (22-1: 11خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: َمتَّى 

 مشاركة وصالة
 

 (12+  11)الدرسان  1اليومَ

 صالة

 (يُمعين  ل عبادة وتسبيح )هللا

 (مسؤوليَّاتنا بعضنا نحو بعض .الشَِّرَكةتعليم )

 أُنتجكيف . 17-1: 11يوحنَّا درس الكتاب المقدَّس )

 (؟اً ثََمر

ُمراجعة اآليات الُمتعلِّقة باليقين في حياة حفظ )

 (المؤمن

-2يوحنَّا ) لخلوة الروحيَّةالكتاب المقدَّس في اقراءة 

13) 

 (11-1: 13وحنَّا يخلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

 مشاركة وصالة
 

 

 ُمقترحة ةليم إضافيَّ اتع

 

 يسوع المسيحالرب خدمة  

 مجموعة صغيرةتُنشئ كيف  

 الكتاب المقدَّسخطَّة قراءة  2الُملَحق 

 نظام ترميز الكتاب المقدَّس 1الُملَحق 

ل في آيات الكتاب المقدَّس وحفظها 1الُملَحق   أسلوب التأمُّ

 ود مجموعة صغيرةكيف تق 1الُملَحق 

 برنامج الشَِّرَكة البيتيَّة 7الُملَحق 

 



 111من  2صفحة    1 -كتاب التدريب على التلمذة 

َيسوعَالمسيحالرّبَخدمةَ

 

 يسوع؟الرّب ما هي السِّمات الُمميِّزة لخدمة 

 خدمتنا؟تتميَّز بها أن يجب ما هي السِّمات التي 

 

َيسوعَفيَالعهدَالجديد.الرّبَأ(َخدمةَ

 

 خدمةَيسوعَوتالميذهَكانتَخدمةَملكوت. -1

 

ة األولى، كان إلى األرض  يسوع المسيحالرّب  ما جاءعند فإن بالمعنى العام قد جاء ليؤسِّس ملكوت هللا. وللمرَّ

ا بالمعنى الخاص فإنَّ ملكوت هللا ُملك هللا وسيادته وهيمنته التامَّة على كل البشر واألشياء. ملكوت هللا هو  أمَّ

ترف به في قلوب شعب هللا، والعامل في حياتهم. الُمع يسوع المسيحالرّب من خالل وسيادته هو ُملك هللا 

على تطبيق ذلك العمل يسوع المسيح ألجل شعبه، والرّب على عمل الخالص الذي قام به هللا ملكوت تأسَّس وي

 يؤدي إلى أربع أمور ملموسة: بواسطة الروح القدس في شعبه. وهذا 

 خالص المؤمنين بالتمام من البداية وإلى النهاية.أ( 

 المؤمنين. كنيسة هللا على األرض من خالل أسيس ت ب(

 المجتمع البشري )الفكري، والمادي، واالجتماعي، والروحي(. من جوانب كل جانب  فيتأثير المؤمنين ج( 

ة الثانية يسوع المسيحالرّب وأخيراً، الَكون الَمفدي أو السماء الجديدة واألرض الجديدة عند مجيء د(   .للمرَّ

َ

 سوعَوتالميذهَكانتَخدمةَفيَالبيوت.يالرّبَخدمةَ -2

 

 (.11-12، 22: 1، 1-1: 2العادية )مرقُس  همفي بيوتيشفيهم مهم، وعلِّ يُ في الناس، ويَِعظ يسوع الرّب كان أ( 

  (.11: 2الطعام في البيوت )مرقس في تناول ن يالناس العادييُشارك يسوع الرّب كان ب( 

ُسل كان ج(   (.21-22: 22؛ 32: 1آخر دون أن يتوقفوا عن التعليم والكرازة )أعمال يتنقَّلون من بيٍت إلى الرُّ

اء في بيوتهم )أعمال نادون يُ وكانوا      (.11-12: 22؛ 27-23: 12بالخبر السار ألقربائهم وأصدقائهم األِعزَّ

 (.11-7: 12؛ 13-11: 11؛ 12-17: 3وكان الناس يؤمنون ويَعتمدون في البيوت )أعمال    

 (.12: 12مؤمنون يُصلُّون معاً في البيوت )أعمال كان الد( 

 (.2: 1؛ فليمون 11: 3؛ كولوسي 1: 11كان المؤمنون المسيحيون يجتمعون معاً في البيوت )رومية هـ( 

 (.21: 12كان المؤمنون يُتلمذون اآلخرين في بيوتهم )أعمال و( 

 

 يسوعَوتالميذهَكانتَخدمةَتأهيلَ)تدريب(.الرّبَخدمةَ -3

 

التدريب على المهارات، وإرسال و إظهار القدوة الحسنة في كل شيء،وت الرئيسيَّة هي: تعليم الَحّق، الكلما

 األشخاص الذين أصبحوا ُمؤهَّلين. 

 

 سوع َعلَّم تالميذه وكان قُدوة لهم.الرّب ي ( أ

 

لمرافقته (. ثُمَّ دعاهُم 13: 1" )يوحنَّا تَعالَيا َوانظُرا"ألن يأتوا وينظُروا البعض يسوع الرّب في البداية، دعا 

وقد سار (. 13: 3ناس )َمتَّى لل نصيَّادي نيتبعوه" لكي يُعلِّمهم كيف يصبحول، و "(13: 1" )مرقُس الزموهليُ "

)َمتَّى كل مرض وِعلَّة في الشعب ، ويشفي نادي ببشارة الملكوتيسوع وأتباعه في كل الجليل: يُعلِّم، ويُ الرّب 

شفقون (: فَهُم لم يكتفوا بالتعليم والتدريب فحسب، بل كانوا يُ ُمتكاملة النَّهج)ُشموليَّة (. فقد كانت خدمتهم 21: 3

 ساعدون المحتاجين منهم. الناس ويُ على 
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ب أتباعه لكي يصيروا تالميذ )مؤمنين ناضجين(.الرب يب(   سوع َدرَّ

فقد كان ينبغي عليهم أن يتعلَّموا  ما تعلَّموه. ةمارسمُ تعاليمه وإطاعة تالميذه على بتدريب يسوع قام الرّب 

إلى اآلخرين ذهاب أن يتعلَّموا الأيضاً كان ينبغي عليهم و(. 27-23: 7عمليَّة )َمتَّى طريقة بتعاليمه تطبيق 

اناً مع غيرهم )، ولهمبشارة توصيل الل (. وكان ينبغي 2-1: 12َمتَّى إبراء المرضى، ومشاركة ما أخذوه مجَّ

حمة مُ عليهم أن يتعلَّموا   (. 17: 12)لوقا عاملة اآلخرين بالرَّ

 

بوا مزيدالرب يج(   من التالميذ. اً سوع أرسل تالميذه لكي يُدرِّ

  

 ،(21: 22؛ 12: 17تالميذه )يوحنَّا بإرسال يسوع قام الرّب يسوع، فقد االبن كما أنَّ اآلب أرسل أخيراً، 

قد كان ينبغي عليهم أن يُتلمذوا الناس ف. هتالميذ ل الناسيجعلوا وأن رض وأمرهم أن يذهبوا إلى جميع أمم األ

به الرّب كل ما أوصاهم يَعملوا ب، وتعميد المؤمنين وتعليمهم أن ُمشاركة البشارة )اإلنجيل( معهمعن طريق 

 (. 22-12: 22)َمتَّى 

 

َ.المجموعاتأعدادَُمضاعفةَقائمةَعلىَيسوعَكانتَالرّبَخدمةََ-4

 

 ثالث مجموعات رئيسيَّة. ( أ

 

 . )الناس( المجموعة الكبيرة. الُجموع -1

الشَّركة البيتيَّة، أو الكنيسة البيتيَّة التي تجتمع معاً بصورة  وأالمجموعة الصغيرة. مجموعة التالميذ،  -2

 منتظمة.

 آخر ألهداف ُمحدَّدة.الفَرد. شخص واحد يلتقي بشخص  -1

 

 . ُمختلفةتركيز نقاط  ثالث ( ب

 

 حافز. المعرفة وال -ز على التعليم في المجموعة الكبيرة نُركِّ  -1

 حتملة.التفاُعل، والتطبيقات الموالدراسة،  -في المجموعة الصغيرة نُركِّز على التدريب  -2

: 1التطبيق الشخصي، وتغيير الشخصية والعادات )كولوسي  -أن نكون قُدوة َحَسنة مع الفَرد نُركِّز على  -1

: 3، والخدمة معاً في ملكوت هللا )أفُسس على القيام بمهام ُمعيَّنة(، والتدريب 11: 1تيموثاوس  2؛ 22-23

 (. 17: 1تيموثاوس  2؛ 12

 

 

 (."تيموثاوس")ج( أمثلة من الكتاب المقدَّس تُبيِّن أهميَّة المجموعة الكبيرة، والمجموعة الصغيرة، والفَرد 

 

 

 يسوع -1

 
 
 

 (11: 3)المجموعة الصغيرة( الُجموع )َمتَّى 

  (2-1: 12)َمتَّى تلميذاً موعة الصغيرة( االثنا عشر )المج

 (12: 11؛ َمتَّى 32: 1)الفَرد( بُطرس )يوحنَّا 
   

 

2- 

 بُطرس

 
 
 

 (3: 3الف )أعمال اآلالخمسة 

ُسل )أعمال   (13: 2فريق الرُّ

 (17-11: 3برنابا )أعمال 
   

 

 برنابا -1

 
 
 

 (23: 11َجمع كبير )أعمال 
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 (21-21: 11مال بولُس )أع
   

 

 بولُس -3

 
 
 

 (22: 11كورنثوس  2جميع الكنائس )

 ؛ سيال، تيموثاوس، لوقا(1: 11فريق الُخدَّام العاملين معه )أعمال 

 (11-12: 1تيموثاوس  2؛ 21-13: 2تيموثاوس )فيلبِّي 
   

1- 

 تيموثاوس

 
 
 

 (1-1: 3تيموثاوس  2؛ 1: 1تيموثاوس  1الرعيَّة في أفُسس )

 الشيوخ، الشمامسة، الُمطلَّقات، الُمِسنُّون، الشباب، العبيد، السَّادة، األغنياء، وغيرهم. 

 (. 2: 2تيموثاوس  2أن يودع ما تعلَّمه أمانةً بين يدي أفراد جديرين بالثقة ومؤهَّلين )
   

شخص جدير بالثقة  -1

 + مؤهَّل

 
 
 

 يقودون َرعايا أخرى. (. مثالً، أفراد 2: 2تيموثاوس  2خرون )آ

 تدريب مجموعة صغيرة أخرى من األشخاص الجديرين بالثقة والمؤهَّلين. 

 وإظهار القدوة الحسنة له. وتدريبه، مؤهَّل، + تعليم شخص آخر جدير بالثقة 

   

أنا  -7

 وأنت

بنا  غيرة، من خالل إحدى المجموعات الص -نحن المؤمنون الذين نعيش في زماننا هذا  -لقد تدرَّ

 أو ربما على يد أحد المؤمنين. 

تُركِّز لهذا، يجب عليك أنت أيضاً أن تختار مجموعتك الصغيرة و "تيموثاوس" الخاص بك، وأن 

 تدريبهم وتأهيلهم. على 
 

َستمرةَاليوم.يسوعَمَُالرّبَب(َخدمةَ

 

ةَالبيتي ةَ-1 َ.اجتماعاتَالش ر ك 

 

 سوع ُمستمر في خدمته.الرّب ي ( أ

 

يسوع خدمته من خالل المؤمنين العاديين عن طريق تدريبهم في مجموعات يُواصل الرّب حاضر، في وقتنا ال

. كبيرة )في الكنائس(، وعن طريق تدريبهم في مجموعات صغيرة )في البيوت(، وعن طريق تدريبهم كأفراد

يح، والنمو في يجتمع بعض المؤمنين معاً كل أسبوع في بيوتهم بهدف عبادة هللا من خالل ابنه يسوع المس

يسوع المسيح لآلخرين. كما أنهم يجتمعون لتدريب تالميذ الرّب توصيل المعرفة والطاعة ليسوع المسيح، و

 ُجُدد، وتدريب أشخاص على ِغرار "تيموثاوس"، وتدريب قادة مجموعات ُجُدد. 

 

 السَّبعة.روحيَّة التدريبات ال ( ب

 

 رة ُمنتظمة: بصوروحيَّة تدريبات  7ُجُدد في هذا البرنامج التدريبي، يتعلَّم المؤمنون ال

ل والحفظ 3) التلمذةيختص ب( تعليم موضوع 1) ات الروحيَّة( ُمشاركة الخلو2( العبادة والتسبيح )1) ( التأمُّ

 ( دراسة الكتاب المقدَّس 1)

الة )1)  ( الواجب البيتي. 7( الصَّ

 

 يوماً. 13ج( برنامج التدريب على التلمذة كل 

 

معاً. في األسبوع روحيَّة اً لممارسة التدريبات المؤمن 11-2ع، تجتمع مجموعة صغيرة مؤلفة من في كل أسبو

ل يُركِّز المؤمنون على العبادة والتعليم ة األوَّ . وفي األسبوع الثاني يُركِّزون على الحفظ ودراسة بصورة خاصَّ

ة الكتاب المقدَّس  . بصورة خاصَّ
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 األسبوع الثاني اجتماع  اجتماع األسبوع األوَّل

 عبادة( 1

 ت الخلوةاوقأمشاركة ( 2

ع يختص وتعليم موض (1

 بالتلمذة

 ُمتجاوبة صالة ( 3

 واجب بيتي( 1

 دقيقة تقريباً( 22)

 دقيقة تقريباً( 22)

 دقيقة تقريباً( 72)

 دقائق تقريباً( 2)

 دقيقة تقريباً( 2)

ل وحفظ( 1   تأمُّ

 مشاركة أوقات الخلوة( 2

 درس كتاب( 1

 صالة شفاعيَّة( 3

 واجب بيتي( 1

 دقيقة تقريباً( 22)

 دقيقة تقريباً( 22)

 دقيقة تقريباً( 72)

 ق تقريباً(ائدق 2)

 دقيقة تقريباً( 2)

 

بَتلميذكَ-2 رِّ  .ماَفعلَبولُسَمعَتيموثاوس(ك)َد 

َ

. 2: 2وثاوس تيم 2وفقاً لما جاء في أو مجموعة صغيرة َشِركة بيتيَّة شخصاً واحداً على األقل في كل اختر 

التِق بهذا الشخص يجب أن يكون هذا الشخص جديراً بالثقة، وأميناً، ومؤهالً أو قادراً على تعليم اآلخرين. 

ة في األسبوع لتدريبه وتشجيعه. ُكن قدوة َحَسنة له، واحرص على أن تكون قدوة  له حسنة بصورة ُمنتظمة مرَّ

ب  التطبيق الشخصيفي الجوانب التالية بصورة خاصة:  للحقائق الروحية، وتغيير الشخصية والعادات. َدرِّ

وتدريب تالميذ  هذا الشخص لكي يُصبح قائد مجموعة، ثُمَّ اشرف عليه عندما يبدأ بقيادة مجموعة صغيرة

 آخرين. 

 

 ُكتبَالتدريبَكمنهاج.َ -4

َ

الصادرة عن هيئة  (3-1)األجزاء م الُكتب األربعة التي عنوانها "اذهبوا وتلمذوا جميع األمم" استخدِ أ( 

هو تدريب تالميذ وقادة مجموعات. الكتابان من هذه الكتب األربعة "التدريب على التلمذة َعبر األثير". الهدف 

ا  .يشتمالن على مبادئ أساسيَّة في التلمذة 2و  1 يشتمالن على مبادئ ُمتقدِّمة في التلمذة. ف 3و  1ن االكتابأمَّ

 ات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس.هذه الُكتب تُعلِّم أسلوب الخطو

 

من هذه الهدف . (3-1م الكتُب األربعة التي عنوانها "اذهبوا وابنوا كنيسة المسيح" )األجزاء بعد ذلك، استخدِ 

ا  .الخدمات داخل الكنيسةالبدء بيتحدثان عن  2و  1هو بناء الكنيسة. الكتابان الكتب األربعة   3و  1ن االكتابأمَّ

 . هذه الُكتب تُعلِّم إنجيل يوحنَّا. نشاء خدمات كنسيَّة على نطاٍق أوسعيتحدثان عن إف

 

من هذه (. الهدف 3-1أخيراً، استخِدم الُكتب األربعة التي عنوانها "اذهبوا واكرزوا بملكوت هللا" )األجزاء 

خاصة أن يعظوا وأن وهي تُعلِّم قادة الكنيسة وقادة المجموعات بصورة هو تأهيل قادة للكنيسة. الكتب األربعة 

كل سفر من أسفار الكتاب عن ُمقدِّمة أن يُعطوا أمثال السيِّد المسيح ورسالة رومية، وب ُمستعينينيُعلِّموا 

 المقدَّس. 

 

 ساعتين تقريباً. هذه الدروس ل درساً، ويحتاج كل درس من 12يشتمل كل كتاب تدريب على 

 

، والموقع اإللكتروني على شبكة (CD) ، واألقراص الُمدمجةاستخِدم البرامج اإلذاعية، وأشرطة الكاسيت ب(

االسم باللغة اإلنجليزية هو:  اإلنترنت )جميع هذه المصادر تحمل اسم "التدريب على التلمذة َعبر األثير"(

“Discipleship training on the Air”. 

 

، واكتسب المهارات العمليَّة روحيَّةريبات العند استخدامك لهذه المواد، افهم الحقائق الكتابيَّة، وطَبِّق التد ج(

  الالزمة للقيام بالخدمة المسيحيَّة. 
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َ.المجموعاتأعدادَُمضاعفةَالقائمةَعلىَُمخط طَالخدمةََ-4

 

هو وجود قادة مجموعات يقوم كل منهم بتدريب  المجموعاتأعداد ُمضاعفة القائمة على مفتاح الخدمة  أ(

  مجموعة صغيرة. بيتيَّة أوَشِرَكة مجموعة 

بة بيتيَّة َشِرَكة مجموعة إذا قامت كل   112بتأسيس مجموعتين بيتيَّتين كل سنة، فسوف يصبح هناك ُمدرَّ

 سنوات! 12في ُغضون بيتيَّة أو مجموعة صغيرة َشِرَكة مجموعة 

 

ب لقادة المجموعات في كل ُمضاعفة مفتاح  ب(   مدينة.بلدة أو أعداد قادة المجموعات هو وجود ُمدرِّ

 من قادة المجموعات. عدد أكبر عن طريق تعيين شخص واحد لتدريب كل كنيسة يمكن أن تبدأ 

 لتدريب المزيد من قادة المجموعات.  مدينةبلدة أو شخصاً واحداً في كل تُعيِّن بعد ذلك، يمكن لكل كنيسة أن 

 

 وصيَّة هللا ووعده.ج( 

. وتقول المأموريَّة تهعلى صورٍص أن "نمأل األرض" بأشخا 22: 1تكوين الواردة في لنا مأموريَّة هللا تقول 

 "اذهبوا وتلمذوا َجميع األُمم".: 13: 22ي إنجيل َمتَّى فورد بحسب ما الُعظمى للرب يسوع 

 

: 13" )إشعياء َماً يَتِمُّ ، وما نََوْيُت َعليِه َحتْ َحقَّاً َما َعَزْمُت َعلَْيِه ال بُدَّ أْن يَتََحقَّقَ خطَّة هللا لن تفشل. فاهلل يقول "

ون أمام وقبيلة وشعب ولُغة، واقفأُمَّة من كل  ،حصىيُ ال َكثير   ع  مْ كون هناك جَ ي(. ففي النهاية، سوف 27، 23

 (. 3: 7)رؤيا الرب يسوع المسيح 
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َمجموعةَصغيرةتُنشئَكيفَ

 

 

 

عَهدفاً. َأ(َض 

 

َاألهدافَالتالية:َرميَالكتبَاألربعةَللتدريبَعلىَالتلمذةَإلىَتحقيقَت ََ-1

 مساعدتك على النمو بنفسك كمؤمن.أ( 

 مساعدة المؤمنين الُجدد على النمو والنُّضج في اإليمان.ب( 

 في حقل تلمذة آخرين.وال سيَّما  -، وُخدَّام، وقادة كنائس للخدمة تدريب وتأهيل قادة مجموعاتج( 

 

 . محتويات هذه الُكتب ال تجعل المرء تلميذاً للمسيح :نبيهت

 في حياته اليومية!طبِّقه النمو الروحي ال يحُدث إالَّ عندما يؤمن المرء بالحق ويُ 

 معلوماتنا فحسب، بل لتغيير حياتنا!"ثراء "هللا أعطانا الكتاب المقدَّس ال إل

 

َيتمت عَبرنامجَالتلمذةَبالميزاتَالتالية:َ-2

الشخص الوحيد قائد المجموعة هو دَّس، ودفتر، وقلم. آخر سوى الكتاب المق لشيءٍ التالميذ متوفِّر. ال يحتاج أ( 

 الذي يستخدم كتاب التدريب. 

 البرنامج )وليس الُمحتوى( بحسب أهدافه واحتياجات مجموعته.يَُعدِّل . يمكن لقائد المجموعة أن َمِرنب( 

ع التالميذ . ُمْبتََكر )إبداعي(ج(   تهم. على التفكير، واالبتكار، واستخدام مهارافهو يُشجِّ

 ه. نَعملّي. الُكتب تُعلِّم أساليب عمليَّة وتُعلِّم التالميذ أن يُطبِّقوا ما يتعلَّمود( 

يَْصلُح للجميع. يُمكن ألي طالب يُنهي برنامج التدريب ويرغب في تدريب أشخاٍص آخرين أن يستخدم هـ( 

 الُكتب نفسها. 

 

 

ط ةً. عَخ  َب(َض 

 

آيات الكتاب المقدَّس ومن خالل ن تفعله؟ اسمح هلل أن يقودك من خالل لك أالذي يقول هللا هو الشيء ما  -1

 أثناء صالتك. القُُدس وح رُّ ال

 ما هي احتياجات األشخاص الذين ترغب في تدريبهم؟ راقب حياتهم وأْصِغ إلى ما يقولونه.  -2

 ؟ طريقكتقف في ما هي الفُرص والقدرات والموارد الُمتاحة لك، وما هي الَعقَبات التي  -1

كم عدد األشخاص الذين ترغب في تدريبهم؟ ما على خطَّتك؟ تُدخلها أن ما هي التعديالت التي ينبغي عليك  -3

 الوقت الُمتاح للتالميذ؟كم هي درجة نُضج كل تلميذ، وما هي قدراته؟ 

كان االجتماع؟ هل إلى م اختر مكاناً وزماناً ُمناسبين لالجتماع. هل يستطيع جميع هؤالء التالميذ الوصول -1

 ؟ جيجهو مكان هادئ وبعيد عن الض

 

 

سينَاْخت رج(َ َ.مؤمنينَُمكر 

 

َت الميذ.اْخت رََ-1

تيموثاوس  2رغبة في التعلُّم )اللديهم أُمناء وارفع صالتك إلى هللا واطلب منه أن يُرشدك للعثور على تالميذ أ( 

2 :2.) 
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م الدعوة لهؤالء األشخاص للمشاركة في ب(  دهم بأكبر قدر من المعلومات عن برنامج بقَدِّ رنامج التلمذة. َزوِّ

 التلمذة.

 

َاطلبَمنَالتالميذَأنَيتعه دواَباألمورَالخمسةَالتالية:ََ-2

 لمجموعة الصغيرة".تعقده اأن يكونوا أُمناء. "سوف أحضر كل اجتماع أ( 

ين. "سوف أحل الواجبات البيتيَّة قبل مجيئي إلب(   ى اجتماع المجموعة الصغيرة".أن يكونوا ُمستعدِّ

 للتعلُّم ولتطبيق ما أتعلَّمه".أنا ُمستعد ". على استعداد للتعلُّمأن يكونوا ج( 

 أن يكونوا ُمِحبِّين. "سوف أساعد أفراد المجموعة الصغيرة على النمّو".د( 

 ".إخفاقاتيبنجاحاتي و أفراد المجموعة الصغيرة. "أنا ُمستعد لمشاركة يَقبلوا الُمساءلةأن هـ( 

 

 بشأن ما سيفعلونه. اطلب من التالميذ أن يُصلُّوا ألجل هذا األمر وأن يتَّخذوا قراراتهم 

 

 

َاستخدمَُكتبَالتدريب.د(َ

 

 استخدم الكتاب المقدَّس بصورة دائمة أثناء التدريب. الكتاب المقدَّس هو أهم َمصدر لتعليمك وتدريبك.  -1

 على التلمذة كبرنامج تعليمي وتدريبي.  استخدم الُكتب األربعة للتدريب -2

 غيره(. وأثناء التعليم )مثل اللوح األبيض، الُمختلفة استخدم الوسائل التعليميَّة  -1

ع التالميذ على تدوين أكبر  -3  من المالحظات. مقدار َشجِّ

اعيَّة حول هذه يُمكن لقادة المجموعات والتالميذ أن يستفيدوا كثيراً من اإلصغاء إلى البرامج اإلذ -1

 . نفسها اتعوالموض

 

 

َ.اًَيتتضاعفَعددهـ(َاجعلَالمجموعاتَالصغيرةَ

 

عَالتالميذَعلىَإنشاءَمجموعاتهمَالصغيرة.ََ-1 َش جِّ

ع التالميذ على إنشاء مجموعاتهم الصغيرة وعلى استخدم  عند انتهائك من تدريب المجموعة الصغيرة، َشجِّ

اعمل على تشكيل فَِرق تتألَّف كل منها من تلميذين اثنين بحيث يقوم . أو الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة

 (. 2-1: 12كل فريق بإنشاء مجموعة صغيرة )لوقا 

 

ص صةَُكتبَالتدريبََ-2 َلقادةَالمجموعاتَفقط.َُمخ 

حتواه في تعليم ملكل تلميذ يرغب نُسخة منه تسليم بعد االنتهاء من أحد ُكتب التدريب على التلمذة، يُمكن 

 . لمجموعة صغيرة أخرى

 

َقادةَالمجموعاتَالُجُدد.َواظبَعلىَااللتقاءَبَ-3

ما يفعلونه كقادة  بصورة ُمنتظمة لكي تُفسح لهم المجال لمشاركةااللتقاء بقادة المجموعات الُجُدد على احرص 

توفير مزيٍد من وللصالة معاً ألجل مجموعاتهم، ولهم، تلمجموعاتهم الصغيرة، ولمناقشة أسئلتهم ومشكال

ب. إلى جميع قادة المجموعات الُجُدد يحتاج التدريب لهم.   ُمرشد أو ُمدرِّ
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1َالد رسَ
 

الة1َ َص 

َ
َ

ساً مجموعتك  :قائدَالمجموعة   للرب. وبرنامج التدريب على التلمذة هذاَصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادةَوتسبيح2ََ

َالَيُست قصىهللاَ
َ

لِّم  ؟"العبادة"ما هي  :ع 

 

 

، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل نُعبَّر عنه من خالل صلواتنا الُمختلفة ونمط خشوع"العبادة" هي موقف 

 حياتنا. 

  
 

 لكي نعبُد هللا، يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في هذا الدرس سوف نتعلَّم صفة واحدة من صفات هللا. 

  ى(.ال يُستَقصأنَّ هللا  اقرأ التعليم عن :)قائدَالمجموعة

 

 هللا ال يُستقصى. الفكرةَالرئيسي ة:

 

َيُمكنَللناسَأنَيعرفوه.َُرغمَذلكََُحدودَهللاَالَتُستقصى؛َلكنََْ-1
َ

لِّم:. 2-7: 11أيُّوب  اقرأ هللا العظيم. وال يمكن ألي  (يقيس حدوديَْسبُر َغور )ال يُمكن ألي شخص أن  ع 

ف" شيئاً ما"تُعلكي فعن هللا. يفهم كل شيء  أن شخص أن يعرف أو الً  -عليك جب ، يرِّ أن تصف حدود  -أوَّ

ف" هللا، ي ف هللا عليك جب ذلك الشيء. ولكي "تُعرِّ أن تُعيِّن حدوده. وإن كان باستطاعة أي شخص أن يُعرِّ

 فهذا يعني أنه يعرف حدوده؛ وبالتالي فسوف يكون أعظم من هللا. 

 ضع حدودنا ويعرف كل شيٍء عنَّا. ودودين. وهو الذي الكتاب المقدَّس يُعلِّم أنَّ هللا خلقنا بشراً مح

 تنا في الخليقة؛ وبالتالي أن نكون أكثر تواضعاً في َمحضر هللا. يجب أن تجعلنا نُدرك مكانهذه الحقيقة 

أو أن يفهم األسرار الُمختصة باهلل، فهل هذا يعني  لكن إن لم يُكن باستطاعة أي شخٍص أن يَستقصي حدود هللا

 نستطيع أن نعرف أي شيٍء عن هللا؟أننا ال 

إِنَّ . "لناهللا الحدود التي أعلنها ضمن أي شيٍء عن هللا؟ أجل، يمكننا ذلك؛ لكن هل يُمكننا نحن البشر أن نعرف 

ا اْلَوَصايَا اْلُمْعلَنَةُ فَِهَي لَنَا وألَْبنَائِنَا إِلَى األَبَِد، لِنَعْ  بِّ إِلَِهنَا، أَمَّ " )التثنية َمَل بَِجِميِع َكلَِماِت هَِذِه الشَِّريَعةِ السََّرائَِر لِلرَّ

23 :23 .) 

 

َعلنَعنَنفسهَللناس.َيَُهَهللاَالَيُرى؛َلكنَ-2
َ

لِّم:. 11: 1كولوسي  اقرأ ؛ وبالتالي فهو غير َمرئي لعينيِّ اإلنسان. فما ِمن إنساٍن (23: 3هللا روح )يوحنَّا  ع 

كما أنه ما ِمن أحٍد يستطيع أن يصف كيان هللا أو شخصيته ما لم يقُم ه. رأى هللا، وما ِمن إنسان يستطيع أن يرا

 هللا نفسه باإلعالن عن بعض جوانب كيانه وشخصيته. 

يسوع المسيح هو الصورة المنظورة هلل غير المنظور. فاهلل الرب هل يمكننا نحن البشر أن نرى هللا؟ أجل، ف

وأقام بين الناس لكي يتمكنوا من  ،في المسيح بشريةً منظورةً  طبيعةً  أخذ -غير منظور الذي هو روح  -العظيم 

شخص يسوع الناس وقد شاهد آالف (. 3: 13يسوع: "اَلَِّذي َرآنِي َرأَى اآلَب" )يوحنَّا الرّب فقد قال رؤيته. 

نة في الكتاب المقدَّس أن تساعدنا على رؤية حياته. عاينوا المسيح و ع المسيح يسوالرّب ويمكن لألمور الُمدوَّ

من يُمكننا وأن نعرفه. ونظور يسوع المسيح أن نرى هللا غير المالرّب يمكننا من خالل وهكذا، ومعرفته. 
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وقدرته، وسيادته، واتضاعه،  يسوع المسيح أن نرى محبَّة هللا، ورحمته، وقداسته، وصالحه،الرّب خالل 

فمجد هللا هو ُخالصة المسيح أن نرى مجد هللا.  يسوعالرّب وحقِّه، وحكمته. وباختصاٍر شديد، يمكننا من خالل 

جوهره  وصورة َمجد هللاِضياء يسوع المسيح هو الرب بما في ذلك حضوره. ف - كل صفات هللا أو كماالته

في )ومن خالل( يسوع المسيح المنظور على  ذاتهفي السماء أعلن  فاهلل غير المنظور(. 1: 1)عبرانيِّين 

 (. 3: 2)كولوسي يِحّل هللا بكل ِملئه في هيئة بشريَّة األرض. ففي يسوع المسيح 
 

ن ا.َي دنوَمنه؛َلكنهَهوَالذيََىهللاَالَيُدنَ-3 َم 
َ

لِّم:. 11: 1تيموثاوس  1اقرأَ لهذا، ال يُمكن ألي شخٍص أن يقترب من هللا. هللا يسكن في نور ال يُدنى منه.  ع 

غير منظوٍر فحسب، ليس اهلل ف أو يلتقي به. وهكذا، لكي يرى هللاوال يُمكن ألي شخٍص أن يصعد إلى السماء 

أيضاً ال يُمكن ألي جهٍد بشريٍّ أن يوصل اإلنسان إليه. فال توجد ديانة في العالم كله تستطيع أن تساعدنا بل و

 في الكتاب المقدَّس! ذاتهالذي أعلن  على االقتراب من هللا الحي

ب المقدَّس أنَّ اإلنسان ليس هو الذي يدنو من هللا، بل إنَّ هللا هو الذي يدنو هل يمكننا أن ندنو من هللا؟ يُعلِّم الكتا

نفسه بطبيعتنا البشرية الضعيفة وجاء إلى هذه  هللاَكسا فقد األرض لكي يكشف عن نفسه لنا. إلى نزل اهلل ِمنَّا! ف

منَّا لكي نتمكن من معرفته، ولكي  وهكذا، فقد دنا هللا(. 2-1: 2؛ فيلبِّي 13، 1: 1األرض ليعيش بيننا )يوحنَّا 

على اإلطالق. لكننا نستطيع  منه ىال يُدنالحّي به بعالقة شخصية. في كل الديانات األخرى، هللا نَقبله ونرتبط 

 يسوع المسيح!الرّب أن ندنو من هللا بطريقة واحدة فقط أال وهي من خالل 
 

في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة  هاعبدو ال يُستقصى.بصفته إلهاً اعبدوا هللا  قائدَالمجموعة:

  أشخاص.

 

 

َدقيقة( 72)َتعليم3َ

لروحي ةالَلوةالخ ّقَالُمفض  َ:َطريقةَالح 
 

 

َيسوعَالمسيح؟الرّبَركةَمعَفيَالشَ كلَيومَنقضيَبعضَالوقتَلماذاَمنَالُمه ّمَأنَالدافع:َأ(َ
 

َصورةَتناولَالطعامَمعاً.ََ-1
َ

 . 22: 1رؤيا  اقرأ

 لماذا يُحب الناس أن يتناولوا الطعام معاً؟  ناقش:

يُحب الناس أن يتناولوا الطعام معاً ألنهم يتشاركون بعضهم مع بعض بهذه الطريقة! وفي الكتاب  مالحظات:

يسوع المسيح ال يريد أن يقف خارج الرّب هو صورة عن الشَّركة. المقدَّس، فإن "تناول الطعام معاً" 

الرّب كذلك، بعد أن تَقبل ، بل يريد أن يدخل في الوسط لكي يكون المؤمنون في َشركة معه. اجتماعات الكنيسة

يسوع أن يفعله هو أن يكون في شركة معك. فكل الرّب يسوع المسيح في قلبك وحياتك، فإنَّ أول شيٍء يريد 

يسوع الرّب له َشركة مع ن (، وكل مَ 11: 1؛ كولوسي 32: 12يسوع المسيح يَقبل هللا )َمتَّى الرّب َمن يَقبل 

 (. 11-11: 11المسيح له َشركة مع هللا من خالل الروح القُُدس )يوحنَّا 

 

َيسوعَالمسيح.الرّبَوسيلةَالش ركةَمعََ-2
َ

 ما الذي تفعله عندما تتناول الطعام مع آخرين؟  ناقش:أ(َ

جسادكم وتتبادلون أطراف الحديث. فإنكم تُدِخلون الطعام إلى أعندما تتناول الطعام مع اآلخرين  مالحظات:

يسوع المسيح، فإنك تُدِخل الطعام الرّب شركة مع  فيعندما تتناول الطعام أو تكون ومن الجانب الروحي، 

 يسوع من خالل الصالة. الرّب الروحي إلى عقلك وقلبك وتتحدث مع 
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 .2: 2بطرس  1؛ 13: 3؛ يوحنَّا 3: 3َمتَّى  اقرأب(َ

 يسوع طعاماً روحياً؟ الرّب الشيء الذي يعتبره ما هو  اكتشفَوناقش:

. فالمرء يبدأ باختبار الحياة )روحياً( الطعام الروحي الحقيقي هو كلمة هللا الُمعلنة في الكتاب المقدَّس مالحظات:

يسوع المسيح، أي مع هللا، الرّب ولكي تكون لك شركة مع ما هو مكتوب في الكتاب المقدَّس. يُطبِّق عندما 

ما يقوله هللا لك في الكتاب المقدَّس ن تتعلَّم أن "تأكل" نبغي عليك أأن تتعلَّم أن تتغذَّى على كلمة هللا. فييجب 

 "تحيا به". " وأن هوأن "تهضم
 

 .3-1: 11؛ لوقا 2: 12المزمور  اقرأج(َ

 كيف يُمكنك أن تتكلَّم مع هللا؟  اكتشفَوناقش:

الة. ولكي تكون لك شركة مع هللا، يجب أن تتعلَّم  يمكنك أن تتكلم مع هللا من خالل مالحظات: . تُصلّيكيف الصَّ

الة ليست ممارسةً دينيَّةً، وليست كلمات وحركات دينيَّ  تقضيه ُمفرح ة ُمعيَّنة تؤديها؛ بل هي وقت روحي فالصَّ

، وأنت تستجيب ففي الصالة، يتكلم هللا إليك بصورة شخصيةد الحقيقي الحّي. حافي الشركة مع هللا الوطواعيةً 

في الوقت المناسب وبالطريقة التي يختارها هو. لما يقوله لك. أو أنك تسُكب قلبك في الصالة هلل، وهو يُجيبك 

 تعلَّم أيضاً أن تفتح قلبك وتسُكب كل ما فيه أمام هللا.تعلَّم أن تتجاوب مع ما يقوله هللا لك في كلمته. 
 

َيسوعَالمسيح.َلرّبَامسؤولي ةَقضاءَوقتَفيَالش ركةَمعََ-3
َ

لِّم:  يسوع. الرّب يسوع يأكل معك، ثُمَّ عنك أنت تأكل مع الرّب أوالً عن أن  22: 1رؤيا تتحدَّث اآلية  ع 

يسوع معك، ما هي مسؤولياتك تجاهه؟ الرّب َمن هو الُمضيف في هذا التشبيه؟ عندما يأكل  اكتشفَوناقش:

 ه هو تجاهك؟يسوع، ما هي مسؤولياتالرّب عندما تأكل مع و

َمالحظات:َ
يف. بعد ذلك، أنا آكل مع الرب أنا الُمضيف، وأكون هذا، بيسوع يأكل معي. والرّب أوالً، أ(  يسوع هو الضَّ

 يسوع هو الُمضيف، وأنا َضيفه. يكون الرّب هذا، بيسوع. والرّب 

صود بذلك: قلبي، ووقتي، يسوع. والمقللرب عندما أكون أنا الُمضيف، فإنني المسؤول عن تقديم ما لديَّ ب( 

 : خطاياي، ومتاعبي، ومخاوفي. كذلكللشركة معه. و وشوقي

، يمكنني أن عندهيسوع هو الُمضيف، فيمكنني أن أتوقع الكثير جداً منه! فبصفتي َضيفاً الرّب عندما يكون ج( 

ما ن يُعطيني هللا كل أتوقع أن يتكلم هللا معي بصورة شخصية أثناء وقت الشركة معه. كما يُمكنني أن أتوقع أ

 (.11-11: 3في ذلك اليوم )عبرانيِّين  إليه أحتاج

 

اتَالش ركةَمعََ-4 َيسوعَالمسيح.الرّبَعددَمر 
 

ة تأكل في اليوم العادي؟  أ(َناقش: يمكننا فكرة الضمنيَّة التي لماذا من المهم أن تأكل بانتظام؟ ما هي الكم مرَّ

 قها على شركتنا مع هللا؟ وأن نُطبِّ  22: 1أن نستخلصها من رؤيا 

َمالحظات:
 غالبية الناس يتناولون وجبتين أو ثالث وجبات في اليوم الواحد.  -1

لكي نحافظ على صحتنا ونحصل على طاقة للعمل، ال يكفي أن نتناول طعاماً صحياً فقط، بل يجب أن نأكل  -2

 بانتظام. 

 لينا أن نُخصِّص وقتاً للشركة مع هللا كل يوم. ، ينبغي ع22: 1بناًء على التشبيه الوارد في رؤيا  -1

 

 . 11: 1؛ مرقُس 1-3: 12إشعياء  اقرأَب(

 اي تجسَّد فيهتالالفترة بصورة منتظمة في يفعله يسوع المسيح الرّب كان و الشيء الذي ما ه اكتشفَوناقش:

 على األرض؟ 

ة عن من ِسفر  12حاح األص ".َعبد الربّ يُدعى يسوع المسيح في العهد القديم " مالحظات: إشعياء هو نُبوَّ

ل إلى األرض.  722يسوع المسيح قبل أكثر من الرّب  في كل صباح، كان يسوع يُصغي سنة من مجيئه األوَّ
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، كان لديه وقت إلى تعليم هللا اآلب ويرفع صالته إليه. وهكذا، عندما عاش يسوع المسيح على هذه األرض

 آلب كل صباح. ُمنتظم يقضيه في الشركة مع هللا ا
 

 . 1: 1؛ المزمور 2-1: 1؛ المزمور 12، 2: 131المزمور  ج( اقرأ

 ؟بانتظاميفعله ما هو الشيء الذي كان الملك داود  اكتشفَوناقش:

ع ع أن يسمع كلمات المحبة النابعة من قلب هللا. كما أنه كان يتوقَّ في الصباح، كان الملك داود يتوقَّ  مالحظات:

له في كلمة هللا. من هللا أن يُريه   الطريق التي ينبغي عليه أن يسلكها. وقد كان هذا يحدث عند تأمُّ

، ثم ينتظر برجاء ليرى ما الذي سيفعله هللا. وهكذا، فالملك داود أيضاً في صالته، كان يضع ِطلباته أمام هللا

 كان يقضي وقتاً ُمنتظماً في الشركة مع هللا كل صباح. 

ص: لوقت اليومي الذي نقضيه في الشركة مع هللا اسم "َخلوة روحيَّة". اجعل الخلوة نحن نُطلق على ا ل خِّ

أثناء خلوتك الروحيَّة، أنت "تأكل" كلمة هللا المدونة في الكتاب المقدَّس و الروحيَّة عادة يوميَّة لديك أنت أيضاً. 

 "تتخاطب" مع هللا من خالل الصالة. 

 
 

َمعَهللا.ركةَشَ فيَالبوقتَيوميَب(َالطريقة:َكيفَتتمت عَ

لِّم:َ ل".  الية في قضاء الخلوة الروحيَّةتُسمَّى الطريقة التع   1تشتمل هذه الطريقة على "طريقة الَحّق الُمفضَّ

ل  للتمتُّع خطوات. الحظ الفرق بين "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" و "طريقة الَحّق الُمفضَّ

 خلوة روحيَّة". ب
 

لَِّ:1َالخطوةَ َ.ص 

ابدأ خلوتك الروحيَّة بالدخول إلى محضر هللا بصورة واعية ومقصودة. اطلب من هللا أن يُكلِّمك بصورة 

د  نة في الكتاب المقدَّس ومن خالل روحه القُدُّوس. اطلب منه أيضاً أن يُجدِّ شخصية من خالل كلماته الُمدوَّ

، يمكنك أن تُصلِّي: "يا رب، أرجوك أن تفتح عينيَّ حياتك ويُشجعك من خالل كلمات الكتاب المقدَّس. فمثالً 

 (. 12: 113لكي أرى األمور الرائعة الموجودة في كلمتك" )المزمور 
 

َ:َاقرأ.2َالخطوةَ

 في كل يوم، اقرأ مقطعاً واحداً من المقاطع الكتابيَّة السبعة الُمخصَّصة لذلك األسبوع. 
 

لَلديك.3َالخطوةَ ّقَالُمفض  َ:َاخترَالح 

ل" لديك عبارة عن ق ُمعلن في اآليات الكتابيَّة التي  َحّق ُمعيَّن، أو بضع آيات، أو آيةد يكون "الَحّق الُمفضَّ

 قرأتها. هذا الحق هو الفكرة أو الحقيقة التي يتكلَّم هللا إليك من خاللها، أو التي تحفز فكرك، أو التي تلمس قلبك. 
 

لَل4الخطوةَ ّقَالُمفض  َديك.َ:َتأم لَفيَالح 

ع بواسطة هذا الحق، وأن تُطبِّقه وتستخدمه.  أنت تتأمَّل في كلمة هللا ألنك تريد أن تفهم الحق، وأن تتجدَّد وتتشجَّ

ل المسيحي على   أجزاء:  3يشتمل التأمُّ

ل لديك. اطرح على نفسك بعض األسئلة مثل:  فَكِّرأ(  في معاني الكلمات المختلفة الواردة في الَحّق الُمفضَّ

 ْن؟ َماذا؟ أين؟ متى؟ لماذا؟ كيف؟""مَ 

إلى هللا أثناء تفكيرك في معاني الكلمات التي تقرأها. اطلب من هللا أن يُخاطب عقلك وقلبك، وأن  َصلِّ ب( 

ح لك معاني الكلمات، وأن يكشف لك عن الشيء الذي يُريدك أن تعرفه، أو أن تؤمن به، أو أن تكون  يُوضِّ

 ع ما يقوله هللا لك. عليه، أو أن تفعله. تجاوب م

ل لديك بحياتك الشخصية أو بالعالم الذي تعيش فيه. اسأل نفسك األسئلة التالية: "ما هي  اْربطج(  الَحّق الُمفضَّ

عني؟"، "ما الذي يريدني هللا أن  حاجتي في ضوء هذا الَحّق؟"، "كيف يُمكن لهذا الحق أن يُجدِّدني أو أن يُشجِّ

 أن أكونه، أو أن أفعله؟"أعرفه، أو أن أؤمن به، أو 

ند(  لك.  َدوِّ  في دفترك الخاص بالخلوة الروحية أهم األفكار التي خطرت ببالك أثناء تأمُّ
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لَلديك.5َالخطوةَ ّقَالُمفص  لَِّصالةًَتتوافقَمعَالح  َ:َص 

ل لديك )الفكرة التي تأمَّلت فيها( لرفع صالتك إلى هللا. َصلِّ  ألجل  قصيرةصلوات استعن بكلمات الَحقَّ الُمفضَّ

 فئات من الناس:  3

ل لديك   . لنفسكأ( َصلِّ الَحّق الُمفضَّ

ل لديك   .لشخص من أفراد عائلتكب( َصلِّ الَحّق الُمفضَّ

ل لديك  )شخص في الَحّي الذي تسكن فيه، أو في كنيستك، أو في  لشخص قريب منكج( َصلِّ الَحّق الُمفضَّ

 مكان عملك(.

 )شخص يعيش في مدينة أخرى أو بلد آخر(. لشخص بعيد عنكل لديك د( َصلِّ الَحّق الُمفضَّ 
 

 

َالروحي ةَاقتراحاتَللخلوةج(َ
 

 

َ.الخلوةَاليومي ةَ-1

 

لِّم:  َخصِّص وقتاً كل يوم لخلوتك الروحيَّة.  ع 

 لخلوتك الروحية )ُمنفرداً أو مع آخرين(. يومياً خصِّص وقتاً أ( 

 يَّة في الصباح، أو العصر، أو المساء، أو الليل. تمتَّع بخلوتك الروحيمكنك أن تب( 

ل. ج(   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 (. 1-في نهاية كتاب التدريب على التلمذة 2استخدم خطة قراءة الكتاب المقدَّس )انظر الُملحق د( 

 (. 1-تلمذةفي نهاية كتاب التدريب على ال 1نظام ترميز الكتاب المقدَّس )انظر الُملحق  استخدمهـ( 
 

 

 

َ.دفترَالخلوةَالروحي ةَ-2

لِّم:  للخلوة الروحيَّة. احتفظ بدفتر خاص  ع 

 احرص على كتابة ما يلي إلى أن يصبح ذلك عادة لديك: 

 . التاريخأ( 

 الذي قرأته في خلوتك الروحيَّة.  للمقطعالشاهد الكتابي ب( 

لالشاهد الكتابي ج(   لديك.  للَحق الُمفضَّ

 التي يريدك هللا أن تتذكَّرها أو أن تُشاركها.  مهمةق الالحقائكل د( 

سوف يساعدك دفتر الخلوة الروحيَّة على مشاركة خلوتك الروحيَّة مع اآلخرين. كما أنه سيساعدك على تذكُّر 

 وعندما تقرأ هذه المالحظات في وقٍت الحٍق، قد ترى نََمطاً ُمعيَّناً األشياء التي قالها هللا لك في الماضي. 

 يستخدمه هللا إلرشادك وتوجيهك. 

 

َ.َالخلوةَالروحي ةَالجماعي ةَ-3

لِّم:  تمتَّع بالخلوة الروحيَّة مع اآلخرين.  ع 

تتألف من أشخاص يرغبون في التمتُّع بخلوة روحيَّة معاً. قد تتألف هذه  قُم بتشكيل مجموعة صغيرةأ( 

و المؤمنين في الَحّي. َحدِّدوا وقتاً مناسباً للجميع. بعض دقاء، أالمجموعة الصغيرة من أفراد العائلة، أو األص

 قبل انطالقهم إلى أعمالهم.  معاً والصالة المؤمنين يلتقون في الصباح الباكر للتمتُّع بخلوة روحيَّة 

 تمتَّعوا بخلوة روحيَّة في مجموعات ثُنائيَّة. اقسم المجموعة الصغيرة إلى مجموعات ثُنائيَّة. وقت الخلوةب( 

ل. ب عن طريق االستعانة  طريقة الَحّق الُمفضَّ

ل  -بصورة ُمختصرة  -يشارك كل شخص لكي . في النهاية، اجتمعوا من جديد وقت الُمشاركةج(  الَحّق الُمفضَّ

 التي تعلَّمها.  مهمةلديه واألشياء ال

الةد(   . تم بهاتشارك. أخيراً، َصلُّوا بالتناوب صلوات قصيرة بشأن األمور التي وقت الصَّ
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َ.وقتَمشاركةَالخلواتَالروحي ةَ-4

لِّم:  شاركوا خلواتكم الروحيَّة كل أسبوع.  ع 

ة واحدة أ(   . ةُمشاركللفقط في األسبوع، َخصِّص جزءاً من وقت االجتماع إذا كانت مجموعتك تلتقي مرَّ

 (.1-)انظر "نظرة عامَّة على كتاب التدريب على التلمذة   

بقيَّة أفراد المجموعة واحدةً من الخلوات الروحيَّة التي تمتَّع بها في األسبوع  يُشارك كل شخص معب( 

 الماضي. 

 َصلُّوا بالتناوب صلوات قصيرة بشأن األمور التي تشاركتم بها.أخيراً، ج( 

 

 

َتمرينَعمليَّد(َ

 

ل، والمقطع الكتابي ال .تمت عَبخلوةَروحي ةَكلَيومَ-1 ُمعيَّن )أو خطَّة قراءة الكتاب استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

استخدم دفتر الخلوة الروحيَّة لتدوين مالحظاتك عن كل خلوة المقدَّس( للبدء بالتمتُّع بخلوة روحية كل يوم. 

 . يمكنك أن تتمتَّع بخلوة روحيَّة منفرداً أو مع آخرين. مع الرب قضيهاتروحيَّة 

بصورة يوميَّة  أو أسبوعيَّة، معاً سواء كنتم تجتمعون  .شاركَخلواتكَالروحي ةَفيَاجتماعاتَالمجموعةَ-2

 َخصِّص وقتاً للمشاركة يقوم فيه كل شخص بمشاركة مالحظاته عن واحدة من خلواته الروحيَّة. 
 

 دقيقة( 22)َتطبيق4َ

لالروحي ةَالخلوة ّقَالُمفض  َ:َطريقةَالح 

َ
تمت عواَبخلوةَمجموعتك إلى مجموعات ثُنائيَّة.  سماق(. 21مقطعاً من الكتاب المقدَّس )مثالً: المزمور  اختر

ل. ب باالستعانة( معاً  اثنينكل ) روحية  طريقة الَحّق الُمفضَّ

 

الة5َ  ق(ائدق 2)َص 

الةَُمتجاوبةَمعَكلمةَهللا َص 

َ
لُّواَبالتناُوب  تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. تُظِهر بطريقة صلوات قصيرة إلى هللا  ص 

 إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وصلُّوا إلى هللا بطريقة تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. وعة أو اقسم المجم

 

 (تان)دقيقَواجبَبيتي6َ

َرسَالقادمللدَ 

 

 أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  ،أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً  قائدَالمجموعة.)

 (. اختر أفضل وقت يناسبك للقيام بذلك. روحيَّة ص وقت ُمنتظم للشركة مع هللا )خلوةتعهَّد بتخصي. تعهُّد -1

استخدم . 23: 7 - 1: 1يوميَّاً من َمتَّى واحد أصحاح ب باالستعانةتمتَّع بخلوة روحيَّة . الروحيَّة الخلوة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

ل )دراسة الكتاب الم. درس الكتاب -1 ر الدرس الكتابّي األوَّ (. كيف 11-3: 2في البيت )لوقا قدَّس(. َحضِّ

 أتجاوب مع كلمة هللا؟

 (. 1: 1هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور أو لشيٍء ُمحدٍَّد في  ُمعيَّنَصلِّ لشخٍص . الصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن الم َدوِّ الحظات المتعلقة بوقت العبادة والتسبيح، الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 ، والواجبات البيتيَّة. يَّةمالحظات التعليمالو
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2َالد رسَ
 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائدَالمجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة2َ

ت ىَ َإنجيلَم 

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكل واحٍد منكمشاركوا إحدى أثناء تعلَّمتموه ما  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

مع مراعاة أن تكون  (23: 7 - 1: 1وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل َمتَّى خلواتكم الروحيَّة 

 .قصيرةالمشاركات 

 .يُشاركهاجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي ، وتعاملوا مع ما يقوله بأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك

 

 

 دقيقة( 22)َحفظ3َ

الص:َ 13َ-5َ:11يوحن ا1ََي قينَالخ 

 

 

َ.لحفظلالدافعَأ(َ

 

 . 3-2: 3؛ َمتَّى 17، 11: 1أفُسس  اقرأ

 أهميَّة حفظ بعض اآليات أو المقاطع أو األصحاحات من الكتاب المقدَّس؟ هي ما  :اكتشفَوناقش

ات الظُّلمة. :تمالحظا  اآليات الكتابيَّة التي تحفظها تساعدك في التغلُّب على قُوَّ

 

 

لب(َ َ.التأمُّ

 

َوهَِذِه الشَّهَاَدةُ ِهَي أَنَّ هللاَ أَْعطَانَا َحيَاةً أَبَِديَّةً، َوأَنَّ هَِذِه اْلَحيَاةَ ". 11-11: 1يوحنَّا  1. يَقين الَخالص: آية الحفظ

َمْن آَمْنتُْم بِاْسِم اْبِن  يَا !ْن َكاَن لَهُ اْبُن هللاِ َكانَْت لَهُ اْلَحيَاةُ. َوَمْن لَْم يَُكْن لَهُ اْبُن هللاِ، لَْم تَُكْن لَهُ اْلَحيَاةُ ِهَي فِي اْبنِِه. فَمَ 

 ".ُذ اآلنَ هللاِ، إِنِّي َكتَْبُت هََذا إِلَْيُكْم لَِكْي تَْعِرفُوا أَنَّ اْلَحيَاةَ األَبَِديَّةَ ِمْلك  لَُكْم ُمنْ 

 

َ.هادةَعنَالحياةَاألبدي ةالشَ َ-1

 

لم بشيٍء لناس تُخبِر االشَّهادة هي أن يروي الَمرء ما رآه، أو ما سمعه، أو ما اختبره. فهي  ؟"ما هي "الشَّهادة

هي شهادة هللا  12-11: 1يوحنَّا  1الشهادات تتم علناً لكي يعرف الجميع الحق.  يكونوا يعرفونه في السابق.

ن شهادة هللا )انظر اآلية 12)انظر اآلية فسه ن  (11(. فاهلل يريد أن يعرف الجميع الحّق. والرسول يوحنَّا يُدوِّ

لكي تتعرَّف جميع األجيال القادمة على شهادة هللا. في هذه الشهادة، يقول هللا إنه أعطى الحياة األبدية للبشر. 

هللا يقول إنَّ كل َمن له يسوع المسيح له الحياة األبدية، وكل  يسوع المسيح. كما أنَّ وهذه الحياة األبدية هي في 

 يسوع المسيح ليست له الحياة األبدية.من ليس له 
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عنىَالحياةَاألبدي ةَ-2 َ.َم 

 

عة،  ما هي الحياة األبدية؟ الحياة األبدية هي حياة من نوع جديد. إنها حياة رائعة، وذات مغزًى، وُمشجِّ

إنها حياة دائمة ليس لها نهاية! واألهم من هذا كله هو أنها عالقة مع هللا الحي من خالل وُمدهشة، وُمشبِعة! 

واحد الحقيقي الذي هو الرّب يسوع المسيح نفسه )إنجيل يسوع المسيح. إنها معرفة شخصية وحميمة هلل ال

 (.1: 17يوحنَّا 

 

َ.َكيفَت حُصلَعلىَالحياةَاألبدي ةَ-3
 

فاهلل هو الذي يُعطي الحياة األبدية للناس من خالل شخٍص واحٍد فقط على لنِّعمة! نحصل عليها باإنها حياة 

فال يُمكن للمرء أن ينال الحياة األبدية بجدارته، لكنه مدى التاريخ أال وهو شخص الرّب يسوع المسيح. 

، فإنك تَقبل أيضاً يستطيع أن يحصل عليها كعطيَّة مجانيَّة. فعندما تقبل الرّب يسوع المسيح في قلبك وحياتك

ا   إذا لَم يَقبل المرء الرّب يسوع المسيح فهذا يعني أنه لن يَنال الحياة األبدية أيضاً.هذه الحياة األبدية! أمَّ

 

َ.َي قينَالحياةَاألبدي ةَ-4

 

ن الرسول يوحنَّا شهادة هللا لكي  (. 11بدية )اآلية أنَّه قد نال الحياة األ كل َمن يَقبل يسوع المسيح"يتأكَّد" لقد َدوَّ

عرفة" الوعد الذي قطعه هللا لنا! فعندما تَقبل يسوع فيقين الحياة األبدية ال يقوم على "المشاعر"، بل على "م

ا مصدر يقينك في قلبك وحياتك ُمخلِّصاً وَربَّاً، فيمكنك أن تكون واثقاً دائماً  أنك قد نِلت هذه الحياة األبدية. أمَّ

 بذلك، وأنك قبلت المسيح. هذا فهو أنَّ هللا وعد 

 

َ.الحفظج(َ

 

اآليات الكتابيَّة على بطاقة بيضاء أو على صفحة واحدة في دفتر مالحظاتك الصغير على النحو  اكتب -1

 التالي:

 

ل. اكتب الشاهد الكتابي لهذه اآليات في السطر الثاني. ارسم خطَّاً  اكتب الموضوع أو العنوان في السطر األوَّ

سطراً تلو سطر أسفل ذلك الخط. اكتب الشاهد الكتابي لآليات في أسفل الصفحة  ّص اآليات الكتابيَّةثُمَّ اكتب نَ 

 وعلى ظهر البطاقة. 

 

 

 

 

 

على سبيل 

 المثال:

 يَقين الَخالص

 11-11: 1يوحنَّا  1

____________________________________ 

اةً أَبَِديَّةً، َوأَنَّ هَِذِه اْلَحيَاةَ َوهَِذِه الشَّهَاَدةُ ِهَي أَنَّ هللاَ أَْعطَانَا َحيَ 

 ِهَي فِي اْبنِِه. 

فََمْن َكاَن لَهُ اْبُن هللاِ َكانَْت لَهُ اْلَحيَاةُ. َوَمْن لَْم يَُكْن لَهُ اْبُن هللاِ، 

  !لَْم تَُكْن لَهُ اْلَحيَاةُ 

لَِكْي تَْعِرفُوا  َمْن آَمْنتُْم بِاْسِم اْبِن هللاِ، إِنِّي َكتَْبُت هََذا إِلَْيُكمْ  يَا

 .أَنَّ اْلَحيَاةَ األَبَِديَّةَ ِمْلك  لَُكْم ُمْنُذ اآلنَ 

 11-11: 1يوحنَّا  1

  

 

 

 

 11-11: 1يوحنَّا  1
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 اآليات الكتابيَّة بالطريقة الصحيحة.  احفظ -2

 

مقطع الكتابي الُمراد ى( من الوالشاهد الكتابي، واآلية األولى )أو الُجملة األول ابدأ دائماً بالموضوع أو العنوان،

عدَالحفظَوأحفظه. وعندما تتمكَّن من قراءة هذا الجزء بدون أخطاء، أِضف اآلية الثانية )أو الُجملة الثانية( 

 من المقطع الكتابي.  ؛ أي: الموضوع، والشاهد الكتابي، واآليتان )أو الُجملتان( األولى والثانيةمنَالبداية

قة. فإن فعلت ذلك فلن تحفظ ال تحفظ اآلية الكتابيَّ  الروابط التي تربط هذه األجزاء معاً. ارجع ة كأجزاء ُمتفرِّ

ة إلى  ة أخرى البداية في كل مرَّ تُضيف فيها جزءاً جديداً. احرص على إنهاء الحفظ بتكرار الشاهد الكتابي مرَّ

فظ آيات الكتاب المقدَّس هو: وهكذا فإنَّ التسلسل الصحيح لحألنَّ الشاهد الكتابي هو أصعب جزء للحفظ. 

ة أخرى.   الموضوع )أو العنوان(، ثُمَّ الشاهد الكتابي، ثُمَّ نَّص اآليات الكتابيَّة، ثُمَّ الشاهد الكتابي مرَّ

 

 

 دقيقة( 72)َدرسَالكتاب4َ

15َ-8َ:4كيفَأتجاوبَمعَكلمةَهللا؟َََلوقاَ

 

مو أعضاء المجموعة معاً في عالقتهم مع الرّب الهدف من دراسة الكتاب المقدَّس معاً كمجموعة هو أن ين

يسوع المسيح وفي عالقتهم بعضهم مع بعض. كما أنها ترمي إلى أن يساعد األعضاء بعضهم بعضاً على 

معرفة الكتاب المقدَّس، وفهمه، وتطبيق الحّق الذي يُعلمهم إيَّاه في حياتهم. لذلك، من المهم أن يقوم أعضاء 

بعضاً على المشاركة في نقاشات درس الكتاب. فرأي كل عضو في المجموعة  المجموعة بتشجيع بعضهم

مهم. ويجب عدم استثناء أي شخص إذا تبيَّن أنَّ ما قاله لم يكن صحيحاً تماماً )من الناحية العقائديَّة أو 

ع أعضاء المجموعة على التعلُّم معاً عن طري ق اكتشاف الالهوتيَّة(. بل يجب على قائد المجموعة أن يُشجِّ

حقائق الكتاب المقدَّس ومناقشتها. ويجب أن يشُعر كل عضو في المجموعة أنَّ األعضاء اآلخرين في 

. فأعضاء المجموعة يَقبلونه، وأنهم على محمل الِجدّ إليه عندما يتكلم، وأنهم يأخذون كالمه  يُصغونالمجموعة 

حبُّون بعضهم بعضاً ويُشجعون أحدهم اآلخر على النمو ال يتنافسون فيما بينهم في المعرفة الكتابيَّة، بل إنهم يُ 

 والمشاركة بثقة. 

الي لدرس الكتاب ُمَعّد لمساعدة قائد المجموعة عند تحضير درس الكتاب، أو لمساعدة المجموعة المثال الت

، أو على المجموعة يكتشفها أعضاءأخرى فقد يشتمل درس الكتاب على أمور عند مناقشة سؤال صعب. 

 أخرى يطرحونها. ة أسئل

 

 معاً. 13-3: 2لوقا دراسة ل" الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس"طريقة استخدم 

 

َ.َاقرأ:1َالخطوةَ

 معاً.  11-3: 2لنقرأ لوقا  اقرأ.

 بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. بالتناوب نقرأ ل

 

 

َ.َاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ  لك في هذا المقطع؟بالنسبة  مهمما هو الحق الذي تعتقد أنه  ف 

 أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  د وِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 بالتناوب(. أفكاركم التفكير والكتابة، شاركوا )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في  .شار ك

 كل واحٍد ِمنَّا.نتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها ل

أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك  )فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر

 سها(.أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نف
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لقد اكتشفت أن هناك ثالثة أشخاص يريدون أن يفعلوا شيئاً ما بكلمة هللا المزروعة في قلبي.  .1االكتشافَ

يرى كلمته تحمل ثمراً في حياتي. ثانياً، أوالً، هناك السيِّد المسيح الذي يزرع كلمته في قلبي. فهو يريد أن 

ي. فهو ال يريد أن يكون لكلمة هللا أي تأثير في حياتي. كلمة هللا من قلبيَخطف هناك إبليس الذي يحاول أن 

 سمعتها نثالثاً، هناك أنا. فأنا مسؤول عن القيام بشيٍء ما بالكلمة التي زرعها السيِّد المسيح في قلبي. فإ

بر  -حفظتها في قلٍب جيٍِّد وُمستقيٍم فسوف أتمكن و ا إذا لم أفعل أي من إنتاج ثََمر.  -عن طريق الصَّ شيء أمَّ

ا بكلمة هللا، فسوف أفقدها بالكامل.  نني مسؤول عن الحق المهم جداً بالنسبة لي في هذا المقطع الكتابي هو أأمَّ

ة أسمع فيها )أو أقرأ فيها( كلمة هللا، فإنني مسؤول عن تطبيقها في حياتي.   فعل شيٍء ما بكلمة هللا. ففي كل مرَّ

 

تتحدث عن  13غير إبليس يحاولون اقتالع كلمة هللا من قَلبي. فاآلية أنَّ هناك أعداء لقد اكتشفت  .2االكتشافَ

الرغبة الشديدة في  األمور األخرى الُمعادية لكلمة هللا. فهي تقول إنَّ هموم الحياة تخنق كلمة هللا، وإنَّ جميع 

، والطبيعة الخاطئة في في الخارجالِغنى تَخنق كلمة هللا، وأنَّ لَذَّات الحياة تخنق كلمة هللا. فالعالم الخاطئ 

ين آخرين للسيِّد المسيح.  لكلمة هللا أن تَحمل ثمراً في حياتي.  دريوهكذا فإنَّ هذه األشياء تُ داخلي هُما أكبر عدوَّ

ا الحق المهم جداً بالنسبة لي في هذا ي تَخنق كلمة هللا في ُمحاولة منها للقضاء عليها في حياتي. لذلك، فه أمَّ

حياة، أو غناها، أو ملذَّاتها أن تَخنق و أنني مسؤول عن أن أحترس، وأن ال أسمح لهموم الالمقطع الكتابي فه

 كلمة هللا في حياتي. 
 

 

َ.َاألسئلةبعضَاطرحَ:3َالخطوةَ

ر: كِّ  هذا المقطع الكتابي؟ بشأن ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة  ف 

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد.11-3: 2 لوقالنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالك في دفترك. سؤالك بأوضح صيغة ُممكنةاحرص على صياغة  د وِّن:  . بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن  شار ك: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. )بعد ناق ش:

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(.

 

ََ"؟ةالشيء الذي ترمز إليه "البِذرهو ما :1َالسؤالَ

( والتي 13: 11(، وال سيَّما الرسالة الُمتعلِّقة بالملكوت )َمتَّى 11: 2تُشير إلى كلمة هللا )لوقا  ةالبِذر :مالحظات

 (. 21: 22؛ 21-23: 22؛ أعمال 11-13: 1نجيل )قارن مرقُس بشارة أو اإلتبدأ بال

حياتهم لوب شعب هللا وفي قالُمعتَرف به في "ملكوت هللا" هو ُملك هللا وسيادته من خالل الرّب يسوع المسيح 

(، 21-21: 12إلى النهاية )مرقُس ومن البداية المؤمنين بالتمام إلى خالص يؤدي وهذا (. 21-22: 17)لوقا 

في كل جانٍب من  المؤمنين (، وتأثير13-12: 11)َمتَّى هللا على األرض من خالل المؤمنين وتأسيس كنيسة 

 (. 11: 11، تأسيس السَّماء الجديدة واألرض الجديدة )رؤيا اً (، وأخير11-13: 21جوانب المجتمع )َمتَّى 

 

 

ََ؟في هذا المقطع الكتابينوع من أنوع التُّربة المذكورة مثِّله كل يُ ما هو الشيء الذي :2َالسؤالَ

في زمن الرّب يسوع، لم يُكن لدى الُمزارعين آالت لبذر البذور، بل كانوا يستخدمون أيديهم لنثر  :مالحظات

، اي يمشي الُمزارع عليهتالَمَمّرات سقط على اليالبذور بعض كان ور يميناً وشماالً أثناء َسيرهم. وهكذا، البذ

مناطق مملوءة   فييسقط  وبعضهصخريَّة ُمغطَّاة بطبقة رقيقة من التُّراب، مناطق على  وبعضه يسقط

 صالحة.جيدة وفي أرٍض باألشواك، وبعضه يسقط 

ما من شكٍّ أنَّ و(. 13: 11؛ َمتَّى 12: 2ة تُمثِّل أربعة أنواع ُمختلفة من القلوب )لوقا للتُّرب نواع األربعةاأل

 جداً.  ةهذه األنواع األربعة من التُّربة مهموراء كامنة ال ينامعال
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ََ؟)أو الطريق(الَمَمّر رمز إليه يما هو الشيء الذي :3َالسؤالَ

. وعندما يكون وعديم التجاوب، وعديم االكتراث، القاسيالطريق هو صورة عن القلب الممّر أو  :مالحظات

فأنا أفكر دائماً أنَّ كلمة هللا ال تحتوي . على اإلطالقفإنني ال أتجاوب مع كلمة هللا  ،حال قلبي أو موقفه هكذا

إنني ال  (، أو13: 11لهذا فأنا ال أبذل أي جهد لفهم رسالة الكتاب المقدَّس )َمتَّى على أي شيء مهم بالنسبة لي. 

وبما أنَّ إبليس يعرف القوة الهائلة لكلمة هللا، ونتيجة لذلك فإنَّ قلبي يُصبح غير ُمباٍل وقاسياً. أتجاوب معها. 

 لخطف الكلمة التي ال أقبلها!فهو مستعد دائماً 

)مرقُس  هاوقبول( 21: 11كلمة هللا )رسالة الكتاب المقدَّس( )َمتَّى  لفهمبذل كل جهٍد أالدرس الرئيسي هو أن 

( عندما أسمعها، أو أقرأها، أو أدرسها! فيجب عليَّ أن أتعامل فوراً مع أي مواقف عدم ُمباالة، أو 22: 3

!ُمماطلة  ، أو ِعداء لَديَّ

 

 

ََ؟التُّربة الصخريَّةرمز إليه تما هو الشيء الذي :4َالسؤالَ

عوالُمت، لعديم الجذوراو، القليل الُعمقالقلب صورة عن  يالتُّربة الصخريَّة ه :مالحظات . في قراراته سرِّ

ر. فعندما يكون حال قلبي أو موقفه هكذا،  فعندما أسمع رسالة اإلنجيل فإنني أتجاوب مع كلمة هللا بطيش أو تهوُّ

والرغبة في التجاوب مع الواعظ أو الُمتكلِّم. لهذا فإنني أشعر بالتأثُّر العاطفي أثناء اجتماعات العبادة فإنني 

ر لقبول المسيح، أو لقبول الرسالة، أو التخاذ بعض القرارات. لكني ال أُفكِّر في معاني الكلمات وال أندفع ب تهوُّ

وعندما يبدأ أهل العالم في تهديدي أو اضطهادي بسبب رسالة اإلنجيل، في ما يترتَّب على قبولي لكلمة هللا. 

"ال أصل لي" وأرجع إلى سابق َعهدي. وهكذا، فأنا  فإنني أفقد اهتمامي بكلمة هللا، وأتوقف عن اتِّباع المسيح،

فاعترافي باإليمان ال يَنبُع من قناعاتي أو عديم الجذور. وهذا يعني أنني أقبل الرسالة لكن دون قناعة حقيقية. 

ب في قلبي، وأُخفق في إدراك أنَّ التلمذة الحقيقية تتطلَّ  بكلمة هللاأُخفق في االحتفاظ العميقة. وبالتالي فإنني 

فأنا لم أحسب نَفَقة انضمامي إلى صفوف تسليم الذات، وإنكار النفس، والتضحية، والخدمة، والُمعاناة. 

ليب. المؤمنين أو بقائي في صفوف المؤمنين.  كما أنني أُخفق في إدراك أنَّ الطريق إلى هللا ال بُدَّ وأن يَُمرَّ بالصَّ

 أسير في درب اإليمان لفترة قصيرة. ذي يجعلني والصليب يرمز إلى الُمعاناة. وهذا هو السبب ال

بها والمواظبة على اإليمان  (11: 2كلمة هللا في قلٍب جيٍد وُمستقيم )لوقا  أحفظالدرس الرئيسي هو أن 

وإطاعتها في كل الظروف واألحوال. فيجب أن أتعامل فوراً مع َميلي للتأثُّر العاطفي فقط عندما أسمع كلمة 

 هللا!

 

 

ََ؟شواكمليئة باألالتُّربة الما هو الشيء الذي ترمز إليه َ:5السؤالَ

. فعندما يكون حال القلب الُمنقسم والُمنشغل بهموم الحياةالتُّربة المليئة باألشواك هي صورة عن  :مالحظات

شياء أتجاوب مع األشياء األخرى إلى جانب تجاوبي مع كلمة هللا. فقلبي ُمنقسم بين األقلبي وموقفه هكذا، فإنني 

الموجودة في هذا العالم وبين األشياء التي تُعلِّمني إياها كلمة هللا. لكني أُفِسح مجاالً كبيراً في قلبي للقلق بشأن 

لكيفية كسب المزيد من المال، أو لكيفيَّة التمتُّع بكل لغرق في األحالم والتخطيط لحياتي ومهامي اليومية، أو 

ُمتَّسع  في قلبي لكلمة هللا. كما أنني ُمنشغل بصورة دائمة بهموم الحياة ناك ملذَّات الحياة لدرجة أنه ال يعود ه

لدرجة أنني ال أُخصِّص أي  الدنيويةالكبير باألمور وباألولويات الخاطئة في حياتي. هذا عالوة على انشغالي 

ل في كلمة هللا أو لتطبيقها في حياتي. ونتيجة  ة في قلبي وحياتي تَخنق لذلك فإنَّ األشواك الموجودوقت لتتأمُّ

 أي ثمٍر هلل. أُنتج كلمة هللا. وعندها فإنني ال أنمو، وال أصل إلى مرحلة النضج، وال 

راً (. فيجب عليَّ أن 11: 2وصالحاً )لوقا ُمستقيماً، الدرس الرئيسي هو أن أحفظ قلبي نقياً، و أُبقي قلبي ُمتحرِّ

فيجب عليَّ أن أتعامل فوراً مع همومي، وميولي الخاطئة.  ، والرغباتهامن هُموم الحياة، وغناها، ولذَّات

 ، وأولوياتي الخاطئة. الخاطئة نحو الغنى وملذَّات العالم
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ََ؟الجيدة والصالحةما هو الشيء الذي ترمز إليه التُّربة :6َالسؤالَ

والذي يتمتَّع هللا،  الذي يَحتفظ بكلمة ، والقلب الُمتجاوبالتُّربة الجيدة والصالحة هي صورة عن  :مالحظات
فعندما يكون حال قلبي وموقفه هكذا، فسوف أتجاوب مع كلمة هللا بالطريقة . باستعداٍد جيٍِّد، والذي يُنتج ثمراً 

وعندما يكون حال قلبي وموقفه هكذا، فهذا يعني أنه على النقيض من التي يريدها الرّب يسوع المسيح ِمنِّي. 

 ها. مواقفأحوال القلوب الثالثة السابقة و

 

إليها بعناية،  ُأصغيعندما أسمع كلمة هللا، أو أقرأها، أو أدرسها، فإنني ، على النقيض من التُّربة األولىأ( 

بالرب يسوع أْخلُص من خالل إيماني (. وأنا أفعل هذا لكي 22: 3؛ مرقُس 21: 11)َمتَّى  وأفهمها، وأقبلها

 . (12: 2)لوقا  ، ولكي أتغيَّرالمسيح

 

 

. وأنا عندما أسمع كلمة هللا فإنني أحسب أوالً نفقة إيماني وإطاعتي لها، ى النقيض من التُّربة الثانيةعلب( 

أحسب النفقة أو الُكلفة ألني أريد أن أحافظ على إيماني حتى عندما أواجه الصعوبات أو االضطهاد. فأنا أحفظ 

 (. 11: 2األحوال )لوقا  كلمة هللا في أعماق قلبي وأتمسَّك بها في أصعب الظروف وأقسى

 

 

راً أنا أحفظ قلبي ، على النقيض من التُّربة الثالثةج(   : 2كلمة هللا )لوقا ِمن كل ما يُمكن أن يَخنق  نقيًَّا وُمتحرِّ

راً من الهموم، ومن محبة المال، ومن ملذَّات العالم. 11  (. فعلى سبيل المثال، فإنني أُبقيه ُمتحرِّ

ن تعمل في قلبي إالَّ عندما أتجاوب معها، وعندما أطيعها بقناعة تامَّة، وعندما أحافظ على ال يُمكن لكلمة هللا أ

ثالثين سوف أُثِمر  (. وأحياناً،11: 2ج ثمراً بالجهد والصبر )لوقا نتوعندها، سوف أُ نقاوة قلبي واستقامته! 

 (!22: 3؛ مرقُس 21: 11ِضعف )َمتَّى مئة حتى ضعفاً أو 

 

 

لألشخاص الذين يَِعظون بكلمة هللا، أم رسالة لألشخاص الذين يَسمعون ذا الَمثَل هو رسالة ه له:7َالسؤالَ

ََ؟كلمة هللا

ل، هذا الَمثَل هو ليس رسالةً لألشخاص الذين يَِعظون بكلمة هللا، بل هو رسالة  :مالحظات في المقام األوَّ

ا فقط أنه ينبغي على الواعظ أن يتوقَّع وجود أربعة لكنَّ هذا الَمثَل ال يُخبرنلألشخاص الذين يسمعون كلمة هللا. 

العالم، أو وجود أربع طُُرق يتجاوب من خاللها الناس مع رسالة اإلنجيل. بل  أنواع ُمختلفة من الناس في هذا

 إنه يُخبرنا بما هو أكثر من ذلك بكثير!

يُمكن أن يتجاوبوا مع كلمة هللا بهذه الطرق  - اظبمن فيهم الوعَّ  -فهذا الَمثَل يُعلِّمنا أنَّ جميع الناس في العالم 

في أي موقفه من كلمة هللا  وأوبالطبع، فإنَّ حال قلب اإلنسان من حياتهم!  ُمختلفةٍ  األربع الُمختلفة في أوقاتٍ 

 يُحدِّد كيف سيكون تأثير كلمة هللا عليه!هو الذي وقٍت من األوقات 

 جعلنا نُدرك مسؤوليتنا تجاه كلمة هللا. فمسؤوليتنا تجاه كلمة هللا هي: لقد َضرب لنا الرّب يسوع هذا الَمثَل لكي ي

 

أن  "القبول" يعنيو (. 22: 3؛ مرقُس 13: 11)َمتَّى  ونَقبلها، ونفهمها، نسمعهاأن نتجاوب معها؛ أي أن أ( 

: 12نيِّين ومحبة )قارن عبراخضوع (، وأن نقبلها ب21: 11نَقبل كلمة هللا باعتبارها صحيحة )قارن أعمال 

1 .) 

 

 

تمسَّك بها (. و "حفظ" كلمة هللا يعني أن ن11: 2)لوقا  لكي نحفظهاوصبر وتبكيت بجديَّة معها أن نتجاوب ب( 

ة في أذهاننا )قارن  (، 21: 1تسالونيكي  1؛ قارن 11: 2(، وأن ال نتخلَّى عنها )لوقا 2: 11كورنثوس  1بقوَّ

 (. 2: 11رنثوس كو 1نُحافظ عليها من الضياع )قارن وأن 
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 (. 11: 2أن نتجاوب معها بقلب جيِّد وُمستقيم بعيداً عن االنشغال باألمور األخرى )لوقا ج( 

 

 

برأن نتجاوب معها د(   (. 11: 2)لوقا  بإنتاج ثمر بالجهد والصَّ

ة أسمع فيها كلمة هللا، أو أقرأها، أو أدرسها، سوف يعمل حال قلبي وموقفه على تحديد  التأثير الذي في كل مرَّ

ة يكون فيها قلبي متجاوباً، وجادَّاً، وُمستعداً، سوف أكون ُمتلهفاً  فيستتركه كلمة هللا  سماع لحياتي! ففي كل مرَّ

همها، وسوف أكون عاقد العزم على الحفاظ عليها حتى في أصعب األحوال وأقسى الظروف، كلمة هللا وف

 وسوف أُخصِّص وقتاً للنمو وإنتاج الثَّمر! 

 

ر التأثير الذي ستتركه كلمة هللا في تلخيصاً لما َسبَق،  فإنَّ حالة قلبي في أي يوٍم من أيام حياتي هي التي ستُقرِّ

د ما إذا ُكنت سأنمو، هو الذي  -عندما أسمعها أو أقرأها أو أدرسها  -حياتي! فموقفي من كلمة هللا  سيُحدِّ

 وأتغيَّر، وأحمل ثََمراً، أم ال. 

 

 

ََ؟لهذا الَمثَلالجوهريَّة هي الرسالة ا م:8َالسؤالَ

د تجاوبك مع كلمة هللا. وكيفية الرسالة الجوهرية لهذا الَمثَل هي أنَّ  :مالحظات حال قلبي أو موقفه هو الذي يُحدِّ

دى مقدار الثَّمر الذي ستُنتجه هلل. وهكذا فإنَّ تأثيرك في الحياة يعتمد على متجاوبك مع كلمة هللا هي التي تُحدِّد 

 تجاوبك مع كلمة هللا. وتجاوبك مع كلمة هللا يعتمد على حال قلبك وموقفه. 

أيضاً تشجيع هائل ، إالَّ أنه لألشخاص الذين ال يتجاوبون مع كلمة هللاشديد تحذير الَمثَل هو هذا رغم أنَّ و

ة تسملألشخاص الذين يريدون أن يُغيِّروا مواقفهم القلبيَّة. ورجاء ثمين  ع فيها كلمة هللا، أو تقرأها، ففي كل مرَّ

وتحفظها في قلٍب جيٍد أو تدرسها، يمكنك أن تقوم على الفور بتغيير موقفك لكي تسمعها، وتفهمها، وتَقبلها، 

بر!   وُمستقيٍم، ولكي تُنتج ثمراً بالصَّ

 

 

 

َ(12اف؟ )اآلية أليس في هذا ظُلم وعدم إنصَ؟لماذا أُعطيت معرفة أسرار ملكوت هللا للتالميذ فقط:9َالسؤالَ

ل للرّب ( 12: 2"أسرار َملكوت هللا" )لوقا  :مالحظات هي رسالة العهد الجديد بأكمله. لكن بعد المجيء األوَّ

 يسوع المسيح على األرض، لم تَُعد هناك "أسرار خفيَّة"، بل أصبح هناك "َحّق ُمْعلَن".

ه الرسالة لكل شخص. فرغم أنَّ الكثيرين لكن رغم ذلك فإنَّ الرّب يسوع المسيح ال يكشف هذا الحق أو هذ

وا قلوبهم! وقد يسمعون رسالة اإلنجيل وتعاليم العهد الجديد، إالَّ أنهم ال يُصغون ويرجعون  إلى هللا ألنهم قَسُّ

 اقتبس الرّب يسوع هذه الكلمات من سفر النبي إشعياء.

 

دوا على هللا وفسدوا. أنَّ بن، نقرأ 11-2: 1، وتحديداً في إشعياء في العهد القديمأ(  وفي إشعياء ي إسرائيل تمرَّ

قَسِّ قَْلَب هََذا الشَّْعِب، َوثَقِّْل أُْذنَْيِه َوأَْغِمْض َعْينَْيِه لِئاَلَّ يََرى بَِعْينَْيِه َويَْسَمَع يقوم هللا بإدانتهم ويقول: " 3-12: 1

". فقد رأى بنو إسرائيل الكثير من الُمعجزات، وسمعوا الكثير من يَْبَرأَ بِأُْذنَْيِه َويَْفهََم بِقَْلبِِه، فَيَْرِجَع َعْن َغيِِّه وَ 

وا قلوبهم وأن يتمردوا على هللا.  ة على ألسنة األنبياء؛ لكن رغم ذلك فقد اختاروا بأنفسهم أن يُقسُّ األنباء السارَّ

لقد أغمضوا  عواقب خياراتهم!أسلمهم هللا لوبعبارة أخرى، فقد  سمح هللا لهم بأن يصيروا كما أرادوا!لذلك، فقد 

وا آذانهم ، واآلن لقد أغمض هللا عيونهم وسّد آذانهم أكثر فأكثر! وبهذا، فقد حصدوا ما زرعوه عيونهم وسدُّ

 (!2-7: 1بأيدهم )غالطيَّة 
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يسيِّين، نقرأ أنَّ 12، وتحديداً في َمتَّى في العهد الجديدب(  د المسيح اروا على السيِّ ثوالكثير من اليهود  الفِرِّ

(، ونصبوا الفِخاخ للرب 7: 12ظلموا األبرياء )َمتَّى (، و2: 12وفسدوا. فقد انتقدوا الرّب يسوع المسيح )َمتَّى 

ن الشياطييَطُرد اتَّهموه قائلين إنه وحتى أنهم (، 13: 12)َمتَّى  عليه ليقتلوه(، وتآمروا 12: 12يسوع )َمتَّى 

(، يُدينهم الرّب يسوع بالعقوبة 12: 2)انظر لوقا  11-12: 11ي َمتَّى (. وف23: 12برئيس الشياطين )َمتَّى 

فقد رأوا ُمعجزات الرّب يسوع المسيح، وسمعوا تعاليمه الكثيرة، لكنهم رفضوا نفسها الواردة في العهد القديم. 

وا قلوبهم تجاه الربّ أن يؤمنوا به. لذلك، فقد أدانهم الرّب يسوع بالطريقة نفسها.  واآلن، يسوع المسيح.  لقد قَسُّ
فرغم أنهم سيتمكنون  أسلمهم الرّب يسوع لعواقب خياراتهم الشخصية! فقد سمح لهم بأن يُصبحوا كما أرادوا!

 ، ولن يتمكنوا من اتخاذ قراٍر بالتوبة. من  سماع رسالة اإلنجيل بعد ذلك، إالَّ أنهم لن يتمكنوا من فهمها

 

 

فكل إنسان يتحمَّل مسؤولية التجاوب مع كلمة هللا الُمتمثِّلة في . اً وهذا ينطبق على وقتنا الحاضر أيضج( 

يسيِّينالكتاب المقدَّس. فإذا كان موقفك مشابهاً لموقف  وإذا ُكنت دائم االنتقاد لشخص السيِّد المسيح ، الفِرِّ

اوتعاليمه، فسوف يَقسو قلبك أنت أيضاً ولن تعود قادراً على الدخول إلى ملكوت هللا.  األشخاص الذين  أمَّ

يتجاوبون بصدق مع كلمة هللا، فال حاجة بهم للخوف. فكل قلٍب جيٍد وُمستقيٍم يتجاوب مع كلمة هللا ال بُدَّ وأن 

 ينمو ويُنتج ثمراً!

 

 

 ،تلخيصاً لما سبق، كل َمن يُقسِّي قلبه ضد إله الكتاب المقدَّس، وضد كلمة هللا الُمتمثِّلة في الكتاب المقدَّس

ا كل شخص يتجاوب بصدق سيزداد ق سوةً في نهاية المطاف لدرجة أنه لن يعود قادراً على سماع كلمة هللا. أمَّ

فال يُمكن هلل أن يرفض أي شخٍص يأتي إليه بإخالص مع هللا وكلمته، فسوف يفهمها، وسوف ينمو ويُنتج ثمراً! 

 (!17: 1)يوحنَّا 

 

 

َ(12)اآلية َ من قلوبنا؟لماذا يُريد الشيطان أن يختطف كلمة هللا:11َالسؤالَ

الة لتخليصنا وتغييرنا! فكل  :مالحظات الشيطان يريد أن يختطف كلمة هللا من قلوبنا ألنَّ كلمة هللا هي أداة فعَّ

ر من قبضة إبليس ومن مملكة إبليس! فقد ه (. وهذا يعني أن17: 12َمن يؤمن بكلمة هللا يَخلُص )رومية  قد تحرَّ

د الرّب يسوع القو والكتاب المقدس يقول: (. 12-11: 12؛ يوحنَّا 23-22: 12)َمتَّى أمتعته من )إبليس( ّي َجرَّ

وحيث أنَّ كلمة هللا (. 11: 1" )كولوسي الَِّذي أَْنقََذنَا ِمْن ُسْلطَِة الظَّالَِم َونَقَلَنَا إِلَى َملَُكوِت اْبِن َمَحبَّتِهِ ]هللا[ هَُو "

ب إبليس كل حيلة في )الكتاب المقدَّس( هي الوسيلة التي  يستخدمها هللا لتخليص الناس وتغييرهم، فسوف يُجرِّ

 العالم الختطاف كلمة هللا من قلوب الناس! لذلك، احترس! فقد حذَّرنا الرّب يسوع من هذا األمر!

 

 

ََ؟كيف يمكنني أن أصبر لكي أُنتج ثمراً :11َالسؤالَ

يط بنا، والطبيعة الخاطئة موجودة في داخلنا. وحيث أنَّ هذه إنَّ إبليس يُطاردنا، والعالم المادّي يُح :مالحظات

بر عندما تكون جميعها تشن حرباً علينا، يجب أن نقاومها باستمرار.  لكن كيف نَصبر؟ سوف نتمكن من الصَّ

بر عن طريق المواظبة  حالة قلوبنا سليمة؛ أي عندما تكون قلوبنا طاهرة ومستقيمة. كما أننا سنتمكَّن من الصَّ

ل فيها، وتطبيقها في حياتنا، وتوصيلها لآلخرين. ع وسوف لى سماع كلمة هللا، وقراءتها، ودراستها، والتأمُّ

بر عندما نستمر في ممارسة هذه التدريبات الروحيَّة حتى عندما نواجه الضيقات ونتعرَّض  نتمكَّن من الصَّ

ويجب أن ندرك أننا نستطيع أن نَصبر  فيجب أن نأخذ قراراً بعدم االستسالم. ويجب أن نَصبر.لالضطهاد. 

 ألنَّ هللا وعدنا بأن يكون معنا. 
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َ.َط بِّق:4َالخطوةَ

ر: كِّ  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  ف 

ن بعض التطبيقات التي  شاركَود وِّن:  .11-3: 2نستخلصها من لوقا يُمكننا أن تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

ر: كِّ له إلى تطبيق شخصي؟  ف   ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  اكتب هذا د وِّن:

 على قلبك. 

تطبيقات من الحق نفسه خرجون ستُمختلفة، أو أنهم سي ائق)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حق

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَمُقترحةَ-1

 

 أْصِغ بعناية فائقة لكلمة هللا التي يعظ بها رجال هللا. :   12-ب2: 2

 (. 11: 3؛ مرقُس 21، 13: 11حاول أن تفهم رسالة الكتاب المقدَّس )َمتَّى     

 خذ قراراً بأن تأخذ الكتاب المقدَّس على َمحمل الِجّد، وأن تتجاوب مع رسالته. :   11: 2

 آمن برسالة الكتاب المقدَّس لكي تَخلُص.:   12: 2

، وال تكتفي بإثراء معلوماتك عن الكتاب َرسِّخ الُمعتقدات السليمة القائمة على كلمة هللا في قلبك:   11: 2

 المقدَّس. 

 تأمَّل في كلمة هللا، واحفظ بعض اآليات لكي تستخدمها في حياتك. :   11: 2

ة تقرأ فيها كلمة هللا أو تدرسها. :   11: 2  احرص على أن يبقى قلبك طاهراً ومستقيماً في كل مرَّ

 أنتِج ثمراً عن طريق تطبيقك الدائم لرسائل الكتاب المقدَّس في حياتك. :   11: 2

 

َ.مثلةَعلىَتطبيقاتَشخصي ةأَ-2

 

ة أسمعه )أو أقرأه، أو أدرسه( فيها لكي ال يتمكن إبليس من أ(  هللا يريدني أن أفهم الكتاب المقدَّس في كل مرَّ

ة واحدة في األسبوع. لذلك، فأنا أريد أن اختطاف كلمة هللا من قلبي.  فدراسة أبدأ بدراسة الكتاب المقدَّس مرَّ

 عدني على فهم كلمة هللا فهماً أفضل. الكتاب المقدَّس ستسا

 

ة أقرأ فيها الكتاب المقدَّس أو أدرسه، سوف أطرح ب(  هللا يريدني أن أنمو وأن أحمل ثمراً. لذلك، في كل مرَّ

لهذه الكلمة أن تُغيِّرني أو أن تؤثِّر في اآلخرين؟" وعندها، سوف على نفسي السؤال التالي: "كيف يمكن 

 ما أتعلمه من كلمة هللا في حياتي. أحاول أن أُطبِّق كل 

 

 

لَِّ.5َالخطوةَ َ.ص 

-3: 2بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات لوقا تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب 

11. 

نوا على الصلوات القصيرة ال)تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا.  تي تتألف تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.
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 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَشفاعي ة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. تابعواَالصالة

 

 

 (قتاندقي)واجبَبيتي6ََ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

تعهَّد أيضاً بأن تواظب على بأن تتجاوب مع األشياء التي قالها هللا لك في الكتاب المقدَّس. . تعهَّد تعهُّد -1

 مة. دراسة الكتاب المقدَّس بصورة ُمنتظ

. استخدم كل يوم 23: 11 - 1: 2َمتَّى أصحاح من  ُمستعيناً بنصف. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

راجع كل يوم . 11-11: 1يوحنَّا  1يَقين الخالص:  :اآليات الكتابيَّة الجديدة واحفظها تأمَّل في. الحفظ -1

 ألولى التي حفظتها. اآليات ا

 (. 1: 1أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور ُمعيَّن . َصلِّ لشخٍص الصالة -3

ن األشياء الجديدة في  -1 ن مالحظات دفتركَدوِّ بالخلوة الروحيَّة، والحفظ، المتعلقة  كالخاص بالتلمذة. َدوِّ

  لبيتي.ودرس الكتاب، وهذا الواجب ا
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3َالد رسَ

 

الة1َ َص 

َ

َ
ساً َصلِّ  قائدَالمجموعة:  للرب.  وبرنامج التدريب على التلمذة هذامجموعتك ُمكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادةَوتسبيح2ََ

َعظيمَوقديرهللاَ

َ
لِّم:  ما هي "العبادة"؟ ع 

 
تنا الُمختلفة ونمط "العبادة" هي موقف خشوع، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل ُنعبَّر عنه من خالل صلوا

 حياتنا. 
  
 

 لكي نعبُد هللا، يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في هذا الدرس سوف نتعلَّم صفة واحدة من صفات هللا. 

 (. عظيم وقديراقرأ التعليم عن أنَّ هللا  قائدَالمجموعة:)

 

 .عظيم وقديرهللا  الفكرةَالرئيسي ة:

 

 . 21-21، 12: 32الكواكب(؛ إشعياء ) 11-11: 12)البحر(،  11-2: 12)األرض(،  1-3: 12أيُّوب  اقرأ

وقدرته! فليس هناك شيء على األرض يُمكن مقارنته َعظَمته هللا يتحدى البشر في أن يفهموا أو أن يستوعبوا 

مكن كما أنَّه ال يوجد شيء في المجموعة الشمسية ي. فجبال الهماليا والمحيط الهادئ صغيران جداً. بَعظَمة هللا

أن يقارنوا َعظَمة هللا يمكن للناس هو الشيء الذي مقارنته بَعظَمة هللا. فحتى الشمس صغيرة جداً. إذاً، ما 

جميعاً الناس ال يََسع ، في الحقيقة أنَّ الناس ال يعرفون أي شيٍء كبيٍر جداً يمكن مقارنته باهلل. لهذاوقدرته به؟ 

فَكِّر في بعض الحقائق س للنظر إلى النجوم والكواكب والتفكُّر في خالقها. هللا يدعو الناكما أنَّ  .إالَّ أن يصمتوا

 التالية المتعلقة بالنجوم والكواكب:

 

َ.َعددَالنجومَ-1

 

(. وتنتمي غالبية هذه تلسكوبِمنظار فَلَكي )نجم بدون  2222في ليلة صافية وُمظلمة، يمكنك أن ترى نحو 

 122 222 222 222الطريق اللبنيَّة( التي تحتوي على نحو " )أو انةالتبَّ النجوم لمجّرتنا التي تُدعى "درب 

ة و  1222 222 222أكثر من  نجم. وإذا نظرت إلى السماء بمنظاٍر فلكيٍّ فيمكنك أن ترى  222 222مجرَّ

 وهكذا فإنَّ عددنجم ُمنفرد. وهناك نجوم لم يرها أحد حتى اآلن ألنَّ نورها لم يصل بَعد إلى األرض!  1222

النجوم في الكون هائل جداً لدرجة أنه ما من أحد يستطيع أن يُحصيها طَوال حياته. لكنَّ الُعلماء يُقدِّرون وجود 

 نجم في الكون الذي نعرفه!  222 222 222 222 222 222 222نحو 

 

َ.َبُعدَالنجومَ-2

 

عن األرض. لكن  يلومتراً ك 112 222 222مس تبعد "الشَّمس". والشَّ هو النجم الوحيد في نظامنا الشمسي 

كيلومتر في الساعة،  1222كيف يمكننا أن نتخيَّل هذه المسافة؟ إذا سافرت إلى الشمس بطائرة حديثة سرعتها 

 ةالنجوم الموجودة في كوننا هذا هائلالمسافة الفاصلة بين سنة للوصول إلى الشمس. إنَّ  17فسوف تحتاج إلى 
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لقياس هذه المسافات. فالضوء هو أسرع شيء يعرفه السنة الضوئيَّة" جداً لدرجة أنَّ العلماء يستخدمون "

وهذا يعني أنَّ الضوء يمكنه أن يلف كيلومتر في الثانية.  122 222اإلنسان. فالضوء ينتقل بسرعة حوالي 

ة في الثانية الواحدة.  ات ونصف المرَّ فة وهكذا فإنَّ السنة الضوئية تعني المساحول الكرة األرضية سبع مرَّ

 313 222 222 222التي يمكن للضوء أن يقطعها في سنة واحدة. وبالتالي، فإنَّ السنة الضوئية تعادل مسافة 

ثانية ضوئيَّة. وكوكب المريخ يبُعد عنا بمقدار خمس بمقدار ثانية وثُلث القمر يَبُعد عنا فمثالً، كيلومتر!  3

بلوتو يبُعد عنا بمقدار خمس ساعات ضوئية. ئية. ووالشمس تبُعد عنا بمقدار ثماني دقائق ضوضوئية. دقائق 

تنا التي تُدعى "َدرب التبَّانة" سنة ضوئية!  3ر1لكنَّ أقرب نجم للمنظومة الشمسية يَبُعد عنها بمقدار  ا مجرَّ أمَّ

ة أخرى إلينا  122 222فيبلُغ قُطرها  ة اللولبيَّة نوالتي تُدعى ")سنة ضوئية. وأقرب مجرَّ ي تحتو ("1-المجرَّ

ا أبعد النجوم فتبُعد باليين السنين الضوئية على باليين النجوم، وهي تبُعد عنا أكثر من مليون سنة ضوئية!  أمَّ

 ! غير المحدودعنَّا! وهكذا، ال يمكن لإلنسان أن يستوعب هذا الكون 

 

َ.أحجامَالنجومَ-3

 

ا قُطر الشمس فهو أ 12ر711يبلُغ قُطر كوكبنا "األرض"  ات.  123كبر من قُطر األرض بـ كيلومتراً. أمَّ مرَّ

ة  122يزيد قُطرها عن قُطر الشمس بـ لكن هناك نجوم أخرى  ة! كذلك فإنَّ حجم هذه  1222أو حتى َمرَّ َمرَّ

هرة، وا وتحديداً الشمس،)ء منظومتنا الشمسية اجزبعض أهائل جداً لدرجة أنَّ نجوم ال ألرض، وُعطارد، والزُّ

يخ( يمكن أن تدور ج  1فإذا تخيَّلنا أنَّ قُطر األرض هو ميعها بُحرية تامة داخل واحدة من هذه النجوم. والمرِّ

 122سنتمتراً، وقُطر أكبر نجم معروف لدينا هو  11هو  -بالمقياس نفسه  -ملليمتر، فإنَّ قُطر الشمس سيكون 

 متر! 

ظير الفَلَكية، لكن َمْن هو خالق ورغم أننا نستطيع أن ندرس النجوم الموجودة في هذا الكون بواسطة أكبر المنا

، وهو هذه النجوم التي هي أكبر األشياء في الكون؟ يقول الكتاب المقدَّس إنَّ هللا هو الذي خلق جميع النجوم

الذي يتحكَّم بحركة جميع النجوم والكواكب، وأنه هو الذي أطلق على كل نجٍم اسماً خاصاً به! وهكذا، إذا لم 

، فكيف سيتمكن من استيعاب خالق النجوم؟ مهااحجأد النجوم، وبُعدها، ودلى استيعاب عيُكن اإلنسان قادراً ع

 قدير. وبالتالي، فإنَّ وجود هذه النجوم الرائعة يُشير إلى وجود إلٍه عظيٍم و

 

اعبدوا هللا بصفته إلهاً عظيماً وقديراً. اعبدوه في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة  :قائدَالمجموعة

 شخاص. أ

 

 

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة3َ

ت ىَ َإنجيلَم 

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكل واحٍد منكمشاركوا إحدى  أثناءما تعلَّمتموه  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

أن تكون ( مع مراعاة 23: 11 - 1: 2خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل َمتَّى 

 . قصيرةالمشاركات 

 .يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي 

 

 

 دقيقة( 72)َتعليم4َ

1َالجزءََ-اإلنجيل:َمفاهيمَاإلنجيلَ
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يح معاني الكلمات التي عندما نُشارك رسالة اإلنجيل مع اآلخرين، يجب علينا أن نكون قادرين على توض

ساعد الناس على فهم مفاهيم "الخطيَّة"، و "الموت"، و "الدينونة"، و "لماذا نؤمن أنَّ نستخدمها في حديثنا. 

 هللا اآلب"، ومعنى "اإليمان بيسوع المسيح".الرّب يسوع المسيح هو الطريق الوحيد إلى 

 

 

َ.رسالةَاإلنجيلأ(َ

 

عن أعظم عطيَّة وهبها هللا للبشر. ويمكن تقديم رسالة اإلنجيل  ّر )أو: البُشرى(كلمة "إنجيل" تعني الَخبَر السا

ور وال رسوم بطُرق عديدة: عن طريق الُمناداة بها، وعن طريق الترنيم، وعن طريق التمثيل، وعن طريق الصُّ

ح معنى اإلنجيل.التوضيحيَّة.   الرسم التوضيحي أدناه يُوضِّ

َ
 ك لرسالة اإلنجيل لشخٍص ما.هذا الشكل أثناء تفسير ارسم

 ساعد أعضاء المجموعة على تعلُّم رسم هذا الشكل التوضيحي.  قائدَالمجموعة:

 

تَُكوُن لَهُ  ألَنَّهُ هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَهُ اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَلْ : "11: 1يوحنَّا 

 ."َحيَاةُ األَبَِديَّةُ الْ 
 

َنعمةَهللاَََََََََالحياةَاألبدي ةتحتََ،ُمخل صَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََهللاَ

5َ:24َيوحناَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َالسقوطَفيَالخطي ةََََََََ

َ

َخطاياي2ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ-59َ:1إشعياءََََانفصالََََََ

 

 

َيسوعَََََََََََََََالسقوط              

َ

َأخرىَدياناتََََََََََََ

َََحفظَََََ(4َ:12)أعََََََََََََََ

َشريعةالََََََََََََََََََََََََََََََ

 (13َ:11غلَ)َََََََََََََ

 آمـنََََََََََََأعمالَصالحةَََََََََََََََََََََََََََ

َ+َََََََََََََاستحقاقَذاتيََََََ

َخذَقراراَشخصياً:َات َ=Xََََاسمعَََََََََََ(9-2َ:8)أفََََََالسقوطََََََََََََََ

َاقبلَالسيِّدَالمسيحَفيَقلبكَ+َحياتكََََََ        

 

 الموتَاألبديََََََََضاّل،َتحتَغضبَهللاXََََََََََََََََََََََََََاإلنسانََََََََََيخضعَلشريعةَالخطيةَ+َالموتَََََََََََ

َأ6َ:23رومية3َ:23َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََروميةََََ

َ

: 1( رومية 3؛ )21: 1( رومية 1؛ )2-1: 13إشعياء ( 2)؛ 11: 1( يوحنَّا 1): كالتاليترتيب الشرح يكون 

 ؛ 12: 3( أعمال 1أ؛ )21

 . 23: 1؛ 11: 1( يوحنَّا 2؛ )3-2: 2( أفُسس 7؛ )11: 1غالطيَّة ( 1)                      
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َ."الخطي ة"َفيَالكتابَالمقد سمعنىَب(َ

 

ُد هللاَ" )رومية   (. 21: 1يقول الكتاب المقدَّس: "ألَنَّ اْلَجِميَع قَْد أَْخطَأُوا َوهُْم َعاِجُزوَن َعْن بُلُوِغ َما يَُمجِّ

لِّم: ، ةثالث كلمات بمعنى "خطيَّة" أال وهي: معصي )في اللغة األصلية( 3-1: 11يَستخدم كاتب المزمور  ع 

 إثم، وخطيئة. و

 

َ".معنىَكلمةَ"خطي ةَ-1
َ

                                          

 هدفَأوَم رمى                                                  

 
َ

َمرمىأ(َعدمَإصابةَالهدفَأوَالََََََََََََََ

َ

َالمعيارََََََََ

            َ

 معيارَهللابلوغَعدمَالقدرةَعلىَب(ََََ
َََ

 . هدف هللا لحياتكل تكالخطيَّة تعني عدم إصابأ( 

إنَّ هدف هللا لجميع البشر على األرض هو ليس أن ينتموا لديانٍة ما، بل أن يتمتَّعوا بعالقة سليمة مع هللا الذي 

وعندما تكون عالقة الناس باهلل سليمة، فسوف تكون عالقتهم باآلخرين سليمة مقدَّس. الكتاب ال ذاته فيأعلن 

لذلك، فالشخص "الخاطئ" هو ذاك أيضاً، وسوف يتمكنون من القيام باألشياء الصحيحة والسليمة في نظر هللا. 

 الذي يُخفق في إصابة هدف هللا لحياته أال وهو أن يتمتَّع بعالقة سليمة معه! 

 

 . خطيَّة تعني أيضاً عدم المقدرة على بلوغ معيار هللا الكاملالب( 

عمال الصالحة هو الرّب يسوع المسيح وتعاليمه الواردة في الكتاب المقدَّس. معيار هللا للحياة الصحيحة واأل

. حياتك وأعمالك تُقاس بهذا المعيار الكامل الذي وضعه هللافمهما كانت لُغتك، ومهما كانت ديانتك، فإنَّ 

والكتاب المقدس يقول إنَّ جميع الناس في العالم قد عجزوا عن بلوغ هذا المعيار الكامل الذي وضعه هللا لنا. 

فحتى األشخاص الذين يعيشون حياةً مثاليَّةً ويقومون بالكثير من األعمال الصالحة ما يزالون عاجزين عن 

ٍد تمكَّن من بلوغ هذا المعيار! لهذا، ال يُمكن ألي (. فما من أح21، 12-12: 1بلوغ معيار هللا الكامل )رومية 

شخٍص أن ينال الخالص بواسطة ديانته، أو بواسطة تطبيقه للشريعة، أو بواسطة أعماله الصالحة. فما من أحٍد 

يٍر ما"؛ بل إنها تعني صالٍح بما فيه الكفاية! فالخطيَّة ال تعني فقط "ارتكاب جريمٍة ما"، أو " اقتراف عمٍل شرِّ

 عدم إصابة هدف هللا، والعجز عن بلوغ معيار هللا الكامل. 

 

َ".عصيةمعنىَكلمةَ"مَ َ-2
 

َ

ََََََََََََََََََََََََََحدودََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ

َ

 تخطِّيَالحدودَالتيَوضعهاَهللاأ(َ)

َ

دَعلىَهللا(ََب)  ََ ََََََََالتمرُّ

 

 .التي وضعها هللاالمعصية تعني أن تتخطَّى الحدود أ( 

التي وضعها هللا الذي  تعاليمالنواهي، والوصايا، والنجد الحدود التي وضعها هللا لحياة اإلنسان وسلوكه في 

وحيث أنهم يتجاهلون  أحياناً ما نهاهم هللا عنه،الكتاب المقدَّس. وحيث أنَّ جميع الناس يفعلون  في ذاتهأعلن 

يهم " شرائع الُمعلِّمين الدينيِّين فحسب، والمعصية ال تعني مخالفة ". عاصونأحياناً ما أمرهُم به، فإنَّ هللا يُسمِّ

 الكتاب المقدَّس.  ذاته فيبل وأيضاً ُمخالفة الشرائع والحدود التي وضعها هللا الذي أعلن 
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د على ب(  داً  هللاالمعصية تعني أيضاً أن تتمرَّ  .ُمتعمِّ

دوا  (. وما يزال 21: 21)قُضاة  وفعلوا ما َحُسَن في أعينهمعلى هللا أصالً كان الناس في العهد القديم قد تمرَّ

دين  -الناس في وقتنا الحاضر ينشرون األكاذيب  في الكتاب المقدَّس. كما أنهم  ذاتههللا الذي أعلن  عن -ُمتعمِّ

القِيَم األخالقيَّة، هزأون أيضاً بيَ هُم و .في الكتاب المقدَّس ذاته الذي أعلن بتحدٍّ واضٍح رسالة هللايرفضون 

د في األرض،  ذاتهوبحكمة هللا الذي أعلن  في الكتاب المقدَّس. وليس هذا فحسب، بل إنهم ينشرون التمرُّ

عون الناس على الفساد و د. لهذا، فإنَّ الضالل، ويُقسُّون قلوبهم تجاه إله الكتاب المقدَّس. وهويُشجِّ ذا هو التمرُّ

د يُعتبران خطيَّة واضحة. المعصية   والتمرُّ

 

َ".معنىَكلمةَ"إثمَ-3
َ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََ

هََََََََََََََ   َََََالفعليَالواقع  َالواقعَالُمشو 

َ
 َََََََتغييرَالواقعَالذيَبحسبَف كرَهللاَأ()َ

َ

َصارتَكذباًََََََََََََ الحقيقةََََََََََََََََََََََََََ

َصارَحقيقةًََََََََََََوالكذبَََََََََََََََََََََََََََ

َ

 الحقَالذيَأعلنهَهللاَ(أوَتشويه)َتبديل)ب(ََ
 

  

 .لواقع الذي بحسب فِكر هللاتُغيِّر بدهاء ااإلثم يعني أن أ( 

وهؤالء يُعبِّرون عن نظرتهم للعالم من خالل آرائهم عن كل الناس لديهم نظرة للعالم الذي يعيشون فيه. 

الوجود والواقع، ومن خالل مفاهيمهم ومواقفهم، ومن خالل معتقداتهم وقيمهم، ومن خالل ثقافتهم 

من خالل ته الصحيحة للعالم من خالل الرّب يسوع المسيح ولكنَّ إله الكتاب المقدَّس أعلن نظرومؤسساتهم. 

ع ثقافة ملكوت هللا. ويمكننا أن نُطلق على نظرة هللا للعالم اسم "الكتاب المقدَّس "! وفي ملكوت هللا هناك تنوُّ

يَغ عن رأي السيِّد المسيح والكتجميع ، لكن يجب أن تُعبِّر الصياغة والتعبيرأساليب هائل في  اب هذه الصِّ

المقدس! فإله الكتاب المقدَّس يريد لجميع الناس أن يعرفوا ثقافة ملكوت هللا، وأن يؤمنوا بها، وأن يعيشوا وفقاً 

لها. لكن عندما يقوم الناس بتشكيل نظرتهم العالميَّة الخاصة بهم، وعندما يقومون بصياغة معتقداتهم وقيمهم 

 إثم  في نظر هللا. راه هللا. وهذا الخاصة بهم، فإنهم بذلك يُغيِّرون الواقع كما ي

 

ه( الحقيقة التي أعلنها هللا في الكتاب المقدَّسب(   . اإلثم يعني أيضاً أن تُبدِّل )أو أن تُشوِّ

دين  -لقد أعلن هللا الحق بوضوح في الكتاب المقدَّس. لكنَّ الناس قاموا  إساءة تفسير الحق الكتابي ب -ُمتعمِّ

اس يجعلون الكتاب المقدَّس يقول األشياء التي يريدون هُم أن يقولها )المزمور (. فبعض الن22: 1)إشعياء 

رغم أنَّ هللا يريد منهم أن يُفكِّروا فيه  (، وبعض الناس يتجاهلون بعض الحق الوارد في الكتاب المقدَّس1: 11

ير من األشخاص الذين نتيجة لذلك، هناك الكثير من األنبياء الكذبة، والكث(. 13-12: 22ويعملوا به )رؤيا 

أتي اإلثم في صورة هذا هو اإلثم. وغالباً ما يإذاً، (. 11: 23َضلُّوا الطريق بسبب هؤالء األنبياء الكذبة )َمتَّى 

ه وُمقنَّع َشرٍّ ُمغلٍَّف   وراء قِناع الدِّين. ُمتخفِّياً وعادةً ما يكون  -بغالٍف جميل. فهو َشّر ُمموَّ

 

 

َ.طي ةَوَ"ث م ر"َالخطي ة"أصل"َالخ:َالُخالصةَ-4
 

َ

َثمرَالخطي ةب(َ

َهللاَعنَالقيامَبهاَ=َالقيامَباألشياءَالتيَنهانا

َعملها=َعدمَالقيامَباألشياءَالتيَأوصاناَهللاَب

َ

َأصلَ)جذر(َالخطي ةأ(َ

َ=َاالستقاللَعنَهللا
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َ=َالعالقةَالمقطوعةَمعَهللا

َعدمَإصابةَهدفَهللا=َ

َالتعدِّيَعلىَحدودَهللا=َ

دَعلىَهللا=َ َالتمرُّ

َتبديلَ)تشويه(َكلمةَهللا=َ

 

 .حول الذات، أو االكتفاء الذاتي، أو االستقالل عن هللا كزأصل الخطيَّة هو التمرأ( 

كما أنَّ أصل الخطيَّة هو الكتاب المقدَّس.  فيأصل )جذر( الخطيَّة هو العالقة الُمنفصلة عن هللا الذي أعلن ذاته 

قوانينه وفقاً لوأصل الخطيَّة هو أن يعيش اإلنسان ه ومعاييره بنفسه بمعزٍل عن هللا. أن يضع اإلنسان أهداف

، أو أن يعيش اإلنسان وحدوده التي وضعها ورسمها لنفسه والتي غالباً ما تقع خارج الحدود التي رسمها هللا

بنفسه، وأن يؤمن ثقافته ووأصل الخطيَّة هو أن يقوم اإلنسان بصياغة نظرته للعالم بال حدود على اإلطالق. 

الكتاب المقدَّس. فرغم أنَّ اإلنسان قد يعتقد أنه ال يفعل أي شيٍء  فيبمعزٍل عن هللا الذي أعلن ذاته  امبه

خاطٍئ، وأنه ال يقوم إالَّ باألعمال الصالحة، إالَّ أنه ما يزال خاطئاً في نظر هللا ألنه يعيش حياته بمعزٍل عن هللا 

أصل الخطيَّة هو أن يعيش اإلنسان كما يَحلو له وأن يفعل ما يشاء بدالً من أن يعيش وحد. حقيقّي الواالحّي ال

شياء التي يريده هللا أن يقوم بها. كذلك، فإنَّ أصل الخطيَّة هو التمركز األيقوم بكما يريده هللا أن يعيش، وأن 

 . حول الذات، أو االستقالل عن هللا الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدَّس

 

 . ثََمر الخطيَّة هو فعل الخطأ وعدم فعل بالصوابب( 

ثََمر الخطيَّة يَنتُج من أصل )جذر( الخطيَّة. وثََمر الخطيَّة يعني أن تفعل األشياء التي نهاك هللا عنها، وأن ال 

-22: 7مرقُس  هللا عنها في نَهىاألشياء التي أو ويمكنك أن تقرأ قائمة الخطايا تفعل ما أمرك هللا بالقيام به. 

ا األمور التي . 2: 21ورؤيا  ،1: 1وتيطُس  ،21-13: 1وغالطيَّة  ،12-22: 1ورومية  ،21 هللا بها  أوصىأمَّ

: 12؛ 11-12: 1، وعبرانيِّين 1: 3 -12: 1، وكولوسي 22-27: 1 ولوقا ،11-13: 11فمذكورة في يوحنَّا 

 . 12-11: 2بطرس  1، و 27: 1، ويعقوب 13-17

 

 

َ."الموت"َفيَالكتابَالمقد سمعنىَج(َ

 

 (. 21: 1" )رومية ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطيئَِة ِهَي اْلَمْوتُ يقول الكتاب المقدَّس: "

لِّم:  موت روحي، وموت جسدي، وموت أبدي. كلمة "موت" في الكتاب المقدَّس لها ثالثة معاٍن:  ع 

 

َ.الموتَالروحيَ-1

 

 .12، 1-1: 2أفُسس  اقرأ

 ما هو معنى الموت الروحي؟ اكتشفَوناقش:

هللا الموت الروحي هو انفصال عن حياة . حالة تكون فيها روح اإلنسان ميِّتةالموت الروحي هو  مالحظات:

إنسان وأعطاه روحاً بشريةً. ومن كل فاهلل خلق في الكتاب المقدَّس.  الحي الحقيقي الواحد الذي أعلن ذاته

 معه.  والتمتُّع بالشركة هللا الحي الحقيقي الواحد معرفةمقدرتها على هي الوظائف التي تقوم بها الروح البشرية 

لكن طالما أنَّ الناس لم يولدوا ثانيةً عن طريق عمل الروح القُُدس، فهذا يعني أنهم أموات روحيَّاً. فهُم يعتقدون 

ن بعيداً في سمائه العالية. أنَّ هللا غير موجود. أو حتى لو كانوا يؤمنون بأنه موجود، فإنهم يعتقدون أنه يسك

 وبعبارة أخرى، فإنهم ال يعرفون هللا معرفةً شخصيَّةً وحميمةً، وال يستطيعون أن يتمتَّعوا بالشركة معه. 

ا عندما يسمعون رسالة اإلنجيل ويؤمنون بها، أي عندما يقبلون الرّب يسوع المسيح في قلوبهم وحياتهم،  أمَّ

(. وعندها فإنَّ الروح 12-3: 2؛ رومية 11: 1( ويسكن فيهم )أفُسس  فسوف يأتي الروح القُُدس )روح هللا

 ولكي يتمتَّعوا بالشركة معه. القُُدس يجعل أرواحهم البشرية حيَّة لكي يتمكنوا من معرفة هللا معرفةً شخصيةً 
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َ.الموتَالجسديَ-2

َ
 .12، 1-1: 3؛ الجامعة 17، 12: 33المزمور  اقرأ

 ؟جسديى الموت الما هو معن اكتشفَوناقش:

والموت الجسدي يحدث عندما . الحالة التي يتوقف فيها جسد اإلنسان عن الحياةهو جسدي الموت ال مالحظات:

تنفصل الروح البشرية عن الجسد البشري وعندما ينفصل اإلنسان عن الحياة على األرض. إنه انفصال عن 

اء، وانفص  ال عن الُممتلكات واإلنجازات. أفراد العائلة األحبَّاء، واألصدقاء األِعزَّ

وتصبح تراباً في القبر. وعندها فإنهم لن يرجعوا أبداً إلى  عندما يموت الناس موتاً جسدياً فإنَّ أجسادهم تتحلَّل

 ، ولن يُشاركوا أبداً في أي شيء يحُدث في هذا العالم الحاضر. هذا العالم الحاضر

 

َ.الموتَاألبديَ-2

 

 . 3-2: 1تسالونيكي  2؛ 2: 21؛ 11-13: 22؛ رؤيا 31: 21؛ 22: 12تَّى ؛ مَ 21-22: 11 لوقا اقرأ

 ما هو معنى الموت األبدي؟ اكتشفَوناقش:

يكون الموت األبدي هو الُمعاناة األبدية ألرواح غير المؤمنين في  ،قَبل أن يأتي يوم الدينونة العظيم مالحظات:

ا بعد مجيء يوم الدينونة العظيم، فسو ف يكون الموت األبدي هو المعاناة األبدية )الدينونة( ألرواح الجحيم. أمَّ

 في الجحيم. والموت األبدي يعني االنفصال األبدي عن َمحضر هللا وعنايته.  غير المؤمنينوأجساد 

 

 

َ."َفيَالكتابَالمقد سالد ينونةمعنىَ"د(َ

 

ا الَِّذي الَ يُْؤِمُن بِِه ]بالرب ييقول الكتاب المقدَّس: " ْينُونَةِ أَمَّ : 1)يوحنَّا " سوع المسيح[ فَقَْد َصَدَر َعلَْيِه ُحْكُم الدَّ

ْينُونَةُ" 12 ةً َواِحَدةً ثُمَّ تَأْتِي الدَّ  (.27: 3)عبرانيِّين (. كما يقول إنَّ "َمِصيَر النَّاِس اْلَمْحتُوَم هَُو أَْن يَُموتُوا َمرَّ

عين ُمختلفين من الدينونة: دينونة هللا الحاضرة المؤقتة، ودينونة َعلِّم: الدينونة في الكتاب المقدَّس تُشير إلى نو

وتأتي دينونة هللا الحاضرة المؤقتة بطريقتين: هللا يَسمح بدينونته أن تحّل على الناس، . األبديَّةهللا المستقبلية 

 وأحياناً يُنِزل هللا دينونته على الناس. 

 

َ.َدينونةَهللاَالحاضرةَالمؤقتةَ-1

 

 . 12-22: 1؛ رومية 2-7: 1غالطيَّة  اقرأأ(َ

 هللا ببعض أشكال الدينونة في الحاضر؟ يَسمحلماذا  :اكتشفَوناقش

ر كيف حيث أنَّ  مالحظات: يجب على هؤالء البشر أن هللا هو الذي خلق األرض والبشر، فمن َحقِّه أن يُقرِّ

هلت قانون الجاذبية فقد تسقط وتؤذي نفسك. وقد وضع هللا قوانين ماديَّة في خليقته. فمثالً، إذا تجا. وايعيش

في خليقته. وعندما يتجاهل الناس قوانين هللا الروحية واألخالقية،  كذلك، فقد وضع هللا قوانين روحيَّة وأخالقيَّة

خطاياهم التي اقترفوها بأنفسهم. وبعبارة أخرى فإنهم "يَحصدون ما فإنَّ هللا يسمح لهم بمواجهة عواقب 

ا، فاإلنسان الذي يرتكب خطيئةً ما يَحصد دينونة هللا. فمثالً، الشخص الذي يزرع كسالً . وهكذزرعوه"

. والشخص الذي يزرع عداوةً سيحصد عالقات ُمحطَّمٍة. والشخص الذي يزرع طُغياناً سيجني سيحصد فقراً 

 حرباً. والشخص الذي يزرع ُمخدِّرات سيجني إدماناً. 

البُعد عن هللا يؤدي إلى الفساد األخالقي وكل أنواع الشرور. وفي كثيٍر من نَّ تُعلِّم أ 12-12: 1اآليات رومية 

فغالباً ما تكون المعاناة هي النتيجة الحاالت فإنَّ عواقب خطايا اإلنسان تُصيبه أثناء حياته على األرض. 

 خاطئة. لمعتقدات اإلنسان الخاطئة، وخياراته الخاطئة، وقراراته الخاطئة، وأفعاله الالطبيعية 
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ي ؛ 12-1: 3؛ عاموس 21-13: 21الويِّين  اقرأب(َ ؛ رؤيا 13-3: 23؛ َمتَّى 21: 13 ؛ حزقيال11-1: 1َحجَّ

 . 3: 11؛ 22-21: 3

 يَجلب هللا بعض أشكال الدينونة الحاضرة على العالم؟ لماذا  اكتشفَوناقش:

. البشريَّة تاريخفي حداث األوى الطبيعة وكل قِ كل هللا يَملك على العالم بأكمله. كما أنه يُهيمن على  مالحظات:

فأحياناً، عندما يَعصي الناس هللا الحّي أو عندما يُديرون ظهورهم له، فإنه يرفع يد العناية والحماية عنهم 

ق الحروب بالدهم، وقد يعاني  ويجلِب دينونته الحاضرة المؤقتة عليهم. فمثالً، قد تفشل محاصيلهم، وقد تُمزِّ

ستخدم هللا اقد كذلك، فجسيمة وال يعودوا يشعرون بالقناعة في هذه الحياة، وغير ذلك.  من خسائرأحبَّاؤهم 

( طوال تاريخ اإلنسان الزالزل، والفيضانات، والجفاف، والجوع، واألوبئة)كجميع أنواع الكوارث الطبيعية 

 توبوا ويرجعوا إليه. غير راٍض عن خطاياهم، ولكي يُحذِّرهم لكي يعلى األرض لكي يُري الناس أنه 

 

 .11-3: 12عبرانيِّين  اقرأج(َ

 الحقيقي في أنَّ هللا يَجلِب دينونته الحاضرة المؤقتة على الناس؟  السببهو  ما اكتشفَوناقش:

من دينونته المستقبليَّة األبديَّة! فالقصد  يُنقذهمهللا يَجلِب دينونته الحاضرة المؤقتة على الناس لكي  مالحظات:

فهدف هللا تحذير الناس، وكشف خطاياهم، وتوبيخهم وتأديبهم على خطاياهم. نته الحاضرة المؤقتة هو من دينو

فلو أنه َسمح للناس باالستمرار في خطاياهم الحاضرة، الناس. القيام بكل ما يَُصبُّ في مصلحة دائماً هو 

م بسبب خطاياهم. لهذا، فإنَّ قصد هللا من ، وإلى دينونة هللا األبدية عليهفسوف يؤدي ذلك إلى استعبادهم للخطيَّة

َجعل الناس يرجعون عن فسادهم وشرورهم لكي يشتركوا مع هللا في قداسته دينونته الحاضرة المؤقتة هو 

ه!  وبِرِّ

 

 

 

َ.َبدي ةدينونةَهللاَالمستقبليةَاألَ-2

 

 . 13: 12؛ الجامعة 11-2: 71المزمور  اقرأأ(َ

لماذا قد تصف الحياة ، من جهة أخرى األشراراألبرار من جهة، ونمط حياة  عندما تنظر إلى نمط حياة :سؤال

 بأنها ُمنِصفة )عادلة( أو ُمجِحفة )ظالمة(؟

لِّم عون، يُ طَيِّبو القلوب يُستغلُّون، والودعاء الحياة في ظاهرها ُمجحفة )ظالمة(! فاألبرار يُعانون، و :ع  َروَّ

يَكنزون المال، وقُساة القلوب يضطهدون األشرار يزدهرون، واألنانيُّين  . من جانٍب آخر فإنَّ والفُقراء يُْحَرمون

يسأنَّ يجعلون الفقراء أكثر فقراً، والطُّغاة يموتون بسالٍم في فراشهم في حين  الودعاء، واألغنياء ن يالقدِّ

ا الظُّلم في وبحسب فكرنا، إذا كان هناك إله قدير وصالح، فكيف يسمح باستمرار هذحتى الموت. يتعذَّبون 

إلنهاء هذا الظلم والقضاء على هذا الشر الُمستفِحل،  -سواء اآلن أو بعد هذه الحياة  -وإذا لم يفعل شيئاً العالم؟ 

ا  )وبالتالي فهو ال يُبالي  أنه ليس قديراً )وبالتالي فهو ال يستطيع القيام بذلك(، أو أنه ليس صالحاً فهذا يعني إمَّ

  بالقيام بذلك! 

الح، وأنَّ لكنَّ ا الَعدل سيتحقَّق في يوٍم ما لكتاب المقدَّس يُعلِّم بوضوٍح تامٍّ أنَّ هللا الحي ُكلّي القدرة، وُكلّي الصَّ

على مستوى العالم بأسره. فكل البشر الذين عاشوا على هذه األرض منذ نشأتها وحتى انتهائها سيقفون أمام هللا 

  ة!في يوم الدينونة األخير

 

 

 .11-11: 21؛ َمتَّى 27: 3انيِّين عبر اقرأب(َ

 كيف ستكون دينونة هللا المستقبلية؟ سؤال:

لِّم: الكتاب المقدَّس يُعلِّم أنَّ الموت الجسدي لإلنسان ليس النهاية! فبعد الموت الجسدي، هناك عذاب أشد  ع 

 وأعظم للناس! 
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لذين عاشوا على األرض. سوف يرجع الرّب يسوع المسيح إلى هذه األرض. وسوف يُدان جميع الناس ا

الُمْفِسدين كما أنه سيُخِرج من ملكوته جميع (. 13: 12فسوف يدين الرّب كل عمٍل مهما كان خفيَّاً )الجامعة 

بحسب  كل شخص (. وسوف يَفصل الذين لم يؤمنوا به عن الذين يؤمنوا به ليدين31: 11وُمرتكبي اإلثم )َمتَّى 

فاألشخاص الذين ال يؤمنون بيسوع المسيح رباً وُمخلِّصاً لحياتهم (. 12: 21عالقته بالرب يسوع المسيح )َمتَّى 

، 21-12: 1(، وبناًء على عدم إيمانهم )يوحنا 11-13: 2سيُدانون بناًء على معرفتهم بشريعة هللا )رومية 

اًء على (، وبن2: 21(، وبناًء على أعمالهم الشريرة )رؤيا 31-31: 21(، وبناًء على تقصيرهم )َمتَّى 11

وهكذا فإنَّ كل شخٍص (. 11-21: 12استخفافهم بالرب يسوع المسيح وازدرائهم بروح النعمة )عبرانيِّين 

 (. 2: 1تسالونيكي  2رفض رسالة إنجيل الرّب يسوع المسيح سيُعاقب على عصيانه )

ٍة )لوقا  ، بِرّ م للُمضطَهَدين بالسيحكُ (. فهو 32-37: 12لكن رغم ذلك، سوف يُدين هللا كل إنسان بعدالٍة تامَّ

حمةبوسيحُكم للمساكين  وهُم فارغو يطرد األغنياء الجشعين ِمن َمحضره . لكنه س(12-1: 1)َمتَّى  الروح بالرَّ

! هارتكبوها على أرضناس جميعاً على الشرور التي األشرار، وسيدين الهلِك ، وسيُ (1-1: 1)يعقوب  اليدين

اً للُمتغطرسين و عن عروشهم )دانيال الظالمين خلع الُملوك (، وي11: 11)إشعياء الُمتكبِّرين كما أنه سيضع َحدَّ

 (. 21: 11كورنثوس  1؛ 33: 2

ا موضع العذاب األبدي )لكن ليس الفناء األبدي( فيُدعى "بُحيرة النار والكبريت" أو "  يهجهنَّم و". جهنَّمأمَّ

يه األشرار دون أن يَفنوا. وهي مكان البُكاء إنها مكان يحترق ف(. 21-21: 11)لوقا  وضع النار والعذابم

(. 21: 11وهي مكان ال يستطيع أحد أن يخرج منه )لوقا (. 33-32: 3)مرقُس الذي ال ينتهي واأللم المبرح 

تسالونيكي  2دون أن يختبروا محبته ورعايته )بعذاٍب أبديٍّ ويُطردوا من َمحضر هللا فسوف يُعاقَب األشرار 

 (. 11: 22لم يُوجد اسمه في ِسفر الحياة سيُطرح في بُحيرة النار )رؤيا  (. فكل شخصٍ 2-3: 1

(، بل 23، 23: 1لكنَّ األشخاص الذين يؤمنون بيسوع رباً وُمخلِّصاً لحياتهم لن يُدانوا بالدينونة األبدية )يوحنا 

 1؛ 12: 1ورنثوس ك 2الطريقة التي عاشوا بها كمؤمنين مسيحيين على األرض )على سيُقدِّمون حساباً هلل 

 (. 11-12: 1كورنثوس 

 

 

 

 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَُمتجاوبةَمعَكلمةَهللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  علىَرفعَصلواتَقصيرةمجموعة ك تناوبوا

 متموه اليوم. أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّ 

 

 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 تشرح رسالة اإلنجيل بوضوح للناس. . تعهَّد بأن تعهُّد -1

كل يوم. استخدم  11: 13 - 21: 11أصحاح من َمتَّى  نصفُمستعيناً ب. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )تكوين درس الكتاب -1 ؟ استخدم أنا ِمْن أين أتيتأ(. 3: 2 - 1: 1. َحضِّ

ن   ك. مالحظاتطريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الةالص -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن المالحظات المُ  َدوِّ قة بوقت العبادة والتسبيح، تعلِّ الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 الواجب البيتي.  هذا، والُمتعلِّقة بالتعليم قة بالخلوة الروحيَّة، والمالحظاتوالمالحظات الُمتعلِّ 
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4َالد رسَ

 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائدَالمجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة2َ

ت ىَ َإنجيلَم 

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكل وشاركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (احٍد منكممن دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 11: 13 - 21: 11خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل َمتَّى 

 .قصيرةتكون المشاركات 

 .يُشاركهالتي أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور ا

 

 

 دقيقة( 22)َحفظ3َ

الةَالُمستجابة:َيوحن اَي قينَ 16َ:24َالص 

 

 

َ.الدافعَللحفظأ(َ

 

 . 11، 3: 113المزمور  اقرأ

 أهميَّة حفظ بعض اآليات أو المقاطع أو األصحاحات من الكتاب المقدَّس؟ هي ما  :اكتشفَوناقش

صالحةً وطاهرةً وُمقدَّسةً في هذا العالم  حياةً عيش أن تي اآليات الكتابيَّة التي تحفظها تساعدك ف :مالحظات

 .الُملتويوعوج المِ 

 

لب(َ َ.التأمُّ

 

الة الُمستجابة   يَقين الصَّ

 23: 11يوحنَّا 

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

 َحتَّى اآلَن لَْم تَْطلُبُوا بِاْسِمي َشْيئاً.

 .ا تَنَالُوا، فَيَُكوَن فََرُحُكْم َكاِمالً اْطلُبُو

 

 23: 11يوحنَّا 

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

َ.َمعانيَأسماءَهللاَفيَالكتابَالمقد سَ-1

 

(. كما أنهم 2-1: 1دعون هللا باسمه ُمباشرةً: "َرّب" أو "هللا" )المزمور في فترة العهد القديم، كان المؤمنون يَ 

في الكتاب المقدَّس نجد أنَّ لألسماء معاٍن. لهذا فإنَّ أسماء هللا تُعبِّر عن ا يَختمون صلواتهم باسم هللا. لم يكونو
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وهللا هو الوحيد الذي تنطبق أسماؤه عليه تماماً. وحقيقة وجود أسماٍء هلل تعني أنَّ هللا يعرف ! جوهره وشخصه

 يعرفوه وأن يكونوا في عالقة معه من خالل الصالة.  يريد للناس أننفسه، وأنه يُعلن ذاته للبشر. فاهلل 

 

(. 11-3: 31و  12: 32والمخافة )إشعياء اسم "هللا" )بالعبريَّة: إلوهيم( يعني "القَدير الذي يستحق اإلجالل 

 الذيالَعهد وهذا هو اسم ". الكائن الدائمواسم "الرّب" )في العبريَّة: يَهوه( يعني: "أنا هو الكائن" أو "أنا 

 (.7-1: 13؛ 11-13: 1لعهده الذي قطعه مع شعبه )خروج سيبقى أميناً على أنه لتأكيد لاختاره هللا 

 

اسمه  (. كذلك، فإن3: 2؛ 11: 1؛ كولوسي 1: 3يسوع المسيح هو اإلعالن المنظور هلل غير المنظور )إشعياء 

مسيَّا" أو "المسيح" يعني "الممسوح". (. واالسم "ال21: 1له معنى. فاالسم "يسوع" يعني "الُمخلِّص" )َمتَّى 

ليكون النبّي األخير، ورئيس الكهنة العظيم، والملك وقد لُقِّب الرّب يسوع بهذا االسم ألنه ُمِسَح بالروح القدس 

يُعلن هللا وكلمته لنا. وبصفته رئيس كهنة فإنه يدفع أُجرة خطايانا ويشفع فينا. األبدي. فبصفته نبيَّاً، فإنه 

 لِكاً فإنه يَسود ويُهيمن على حياتنا ويحمينا من الشر. وبصفته مَ 

 

الةَباسمَيسوعَالمسيحَ-2 َ.َالص 

 

 المؤمنون المسيحيّون يُصلُّون باسم الرّب يسوع المسيح ألنه هو الوسيط بين هللا اآلب واإلنسان. 

الة باسم الرّب يسوع المسيح له ثالثة َمعاٍن   : مهمةالصَّ

 

لكي يجعلنا استوفى مطالب الشريعة كاملةً ون يُصلُّون باسم الرّب يسوع المسيح ألنه أ( المؤمنون المسيحيُّ

(. فعندما ينظُر هللا اآلب إلى 21: 1كورنثوس  2) وذلك من خالل موته الكفَّاري وقيامته أبراراً في نظر هللا

صلوات المؤمنين الذين تجيب ليسوهللا أحد المؤمنين بيسوع المسيح، فإنه ال يَرى سوى بِرَّ السيِّد المسيح! 

 (. 12: 1بُطرس  1أصبحوا أبراراً في يسوع المسيح )

 

. شخص هللا، وكلماته، وأفعالهب( المؤمنون المسيحيُّون يُصلُّون باسم الرّب يسوع المسيح ألنه أعلن لهم 

ّب يسوع المسيح. فالذي فالمؤمنون المسيحيون يمكنهم أن يعرفوا هللا معرفةً شخصيَّةً  وحميمةً ألنهم عرفوا الر

(. والذي يعرف يسوع المسيح يعرف 12-3: 13رأى يسوع المسيح المنظور قد رأى هللا غير المنظور )يوحنَّا 

(. والذي يَقبل يسوع المسيح يَقبل 33: 12(. والذي يؤمن بيسوع المسيح يؤمن باهلل )يوحنَّا 13: 2هللا )يوحنَّا 

 لصلوات المؤمنين المسيحيين الذين يُصلُّون باسم الرّب يسوع المسيح. يب (. وهللا يستج22: 11هللا )يوحنَّا 

 

المؤمنون المسيحيُّون يُصلُّون باسم الرّب يسوع المسيح ألنه أعلن لهم مشيئة هللا وطُرقه. وهللا يُصغي ج( 

 (. 13 :1يوحنَّا  1لصلوات المؤمنين المسيحيين التي تتوافق مع مشيئته الُمعلنة في يسوع المسيح )

 

قتربوا من هللا الُمتربِّع على عرشه في بسبب الرّب يسوع المسيح، يستطيع المؤمنون المسيحيون أن يوهكذا، 

: 1(. كما يمكن للمؤمنين المسيحيين أن يقتربوا من هللا في أي وقت بُحريَّة وثقة )أفُسس 12: 2السماء )أفُسس 

 (.11-13: 3؛ عبرانيِّين 12

 

 

َ.ةالحفظَوالُمراجعج(َ

 

 أو على دفتر مالحظاتك الصغير. بطاقة جديدةاآلية الكتابيَّة على  اكتبَ-1

الة الُمستجابة: يوحنَّا  احفظَ-2  . 23: 11اآلية الكتابية بالطريقة السليمة. يَقين الصَّ

 يرة. اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخ راجع:َ-3
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 دقيقة( 72) درسَالكتاب4َ

ْنَأينَأتيتَأنا؟ََََتكوينَ َأ2َ:4َ-1َ:1َم 

 

 أ معاً. 3: 2 - 1: 1استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة تكوين 

 

َ.َاقرأ:1َالخطوةَ

 أ معاً. 3: 2 - 1: 1لنقرأ تكوين  اقرأ.

 ة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. نقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدل

 

 

َ.َاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ  بالنسبة لك في هذا المقطع؟ُمهم ما هو الحق الذي تعتقد أنه  ف 

 ما هو الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ أو: 

ن. ن أفكارك في دفترك. اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ود د وِّ  وِّ

 بالتناوب(. أفكاركم )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا  شار ك.

 نتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.ل

سوف يُشارك )فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، 

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

ل  .1االكتشافَ . فاهلل خلق الرُجل والمرأة على 27هو الحّق الُمعلن في اآلية )أو الَعَدد( عندي الحّق الُمفضَّ

وحيث أنني مخلوق على صورته. وهكذا، فأنا ُمختلف عن الحيوانات ألنها ليست مخلوقة على صورة هللا. 

 ُمشابهة لشخصية هللا. فقد وهبني هللا بعضاً من صفاته. صورة هللا، فأنا صورة 

 

ل عندي هو الحّق الُمعلن في اآلية )أو الَعَدد(  .2االكتشافَ . فاهلل خلقني لغرض ُمحدَّد. فأنا 22الحّق الُمفضَّ

عكس فيما يتعلَّق باهلل، يجب عليَّ أن أفمع الطبيعة. مخلوق لكي أتمتَّع بعالقة حميمة مع هللا، ومع اآلخرين، و

دهصورته  . وفيما يتعلَّق باآلخرين، يجب عليَّ أن أحترم الفروق بين الذكور واإلناث. وفيما يتعلَّق بطريقة تُمجِّ

 بالطبيعة، يجب عليَّ أن أُخِضَعها وأن أتسلَّط عليها. 

 

َ.َاطرحَبعضَاألسئلة:3َالخطوةَ

ر: كِّ  لسؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟ ما هو ا ف 

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد.أ 3: 2 - 1: 1تكوين في الُمعلن لنحاول أن نفهم كل الحق 

ن سؤالك في دفترك.  .بأوضح صيغة ُممكنةسؤالك احرص على صياغة  د وِّن:  بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن  شار ك: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناق ش:

المفيدة إلدارة ، وبعض المالحظات قد يطرحها أعضاء المجموعةالتي سئلة بعض األ)فيما يلي أمثلة على 

 . (حول األسئلةالنقاش 

 

 

  كم الفترة التي استغرقتها عمليَّة الَخلق؟ :1السؤالَ

 

كلمة "يوم" في اللغة  يقول الكتاب المقدَّس "في ستَّة أيَّام". لكن كيف يجب تفسير هذه األيَّام الستَّة؟ مالحظات:

ح أنَّ الكاتب لم يَقصد يوماً حرفياً ُمدَّته 1". وفي تكوين العبريَّة هي نفسها في العربيَّة: "يوم  23، من الُمرجَّ
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من يوم الَخلق، ثُمَّ إلى يوم الخلق )أو النهار( جانب النور ، تُشير كلمة "يوم" أوالً إلى 1ففي اآلية ساعة. 

ر( من اليوم العادي الذي يتألَّف جانب النور )أو النها، نجد أنَّ كلمة "يوم" تُشير أوالً إلى 13بأكمله. وفي اآلية 

، تُشير كلمة "يوم" إلى 3: 2وفي تكوين ساعة.  23اليوم العادي الذي يتألف من كل ساعة، ثُمَّ إلى  23من 

بخمسة معاٍن ُمختلفةٍ. فترة الَخلق بكاملها وتشمل أيام الخلق الستَّة! وهكذا، نرى أنَّ كلمة "يوم" ُمستخدمة هنا 

خلق ثُمَّ  الحيوانات التي تعيش على األرضأنه في اليوم السادس للخلق، خلق هللا  27: 1نقرأ في تكوين 

، من المؤكَّد أنه قد مرَّ 22-11: 2فكان ذلك هو ختام اليوم السادس للخلق. لكن في تكوين  ذكراً وأنثىاإلنسان 

اء.  وقت طويل اء، كانت مهمة آدم تقتما بين َخلق آدم وخلق حوَّ صر على العمل في جنَّة َعْدن فقَبل َخلق حوَّ

جعل آلدم ُمعيناً ُمناسباً له، نفهم ضمنيَّاً أنَّ زمناً ال بأس به قد أن يَ بومن خالل قرار هللا والعناية بها. واسعة ال

ولكي يُخفِّف هللا من شعور آدم بالوحدة فقد أوكله لدرجة أنَّ آدم فقد حماسته األولى للعمل في الجنَّة. انقضى 

ة يُطلق على جميع الحيوانات والطيور أسماًء تليق بها. ومن المؤكد أنَّ هذه العمليخمٍة أال وهي أن بمهمٍة ض

 استغرقته وقتاً طويالً جداً. وأخيراً، بعد أن عاد آدم للشعور بالوحدة ِمن جديد، َخلق هللا زوجةً له من الجزء

ل من سفر التكوين ل م يَقِصد أبداً أن يُعلِّمنا أنَّ كل يوم من أيام الَخلق األقرب إلى قلبه. وهكذا، فاألصحاح األوَّ

ل من سفر التكوين  23الستَّة كان يتألف من  ال يرمي ُمطلقاً إلى إخبارنا عن طول ساعة فقط. فاألصحاح األوَّ

الفترة التي استغرقها هللا في خلق الكون واألرض، أو عن سرعة هللا في عملية الخلق؛ بل يرمي باألحرى إلى 

 خبارنا عن هذا اإلله العظيم الذي َخلق هذا الكون، وكيف خلقه، وأليِّ قصٍد َخلقه.إ

 

  ؟كيف خلق هللا الَكون( 2-1: 1) :2السؤالَ

 

َمالحظات:
َخلَق كل األجرام السماوية واألرض. فقد  يُشير إلى َخلق ، خلق هللا القدير السماوات واألرض. وهذافي البَدء

فلم يُكن لألرض أي شكل ُمنتظم، بل كانت وُمظلمة.  ،وُمقفرةعديمة الشكل،  رض كانت هللا المادَّة. لكنَّ األ

ولم يكن هناك نور يشع على األرض. ولم تُكن هناك يابسة وال مخلوقات حيَّة. أشبه بفيضانات من المياه. 

راحل التدريجية الُمنتظمة التي المتُبيِّن فأيام الخلق الستَّة يُعتبر هذا الوصف بمثابة مقدمة أليام الخلق الستَّة. 

 كوكب األرض بصورته المعروفة حالياً.  خلقفيها أكمل هللا 

 

ل لق النور. ومن المؤكد أنَّ المقصود هنا بصورة أساسية هو تُبيِّن لنا خَ  1-1: 1 تكويناآليات . يوم الَخلق األوَّ

 نجوم األخرى. نور الشمس وال

 

الذي  (أو ما يُسمَّى "سماء الطيور")الجوي غالف اللق تُبيِّن لنا خَ  2-1 :1اآليات تكوين . الثانييوم الَخلق 

طبقة كثيفة الُمتكاثف على سطح األرض. وهكذا، كانت هناك يفصل الماء الُمعلَّق في غيوم السماء عن الماء 

 من الغيوم تُغطي األرض كلها.

 

. فقد تراجعت مياه المحيطات والبحار يابسة والبحارتُبيِّن لنا َخلق ال 11-3: 1اآليات تكوين . الثالثيوم الَخلق 

التي ظهرت فوقها. ويُحتمل أن يكون التبريد التدريجي  والبحيرات إلى منسوب أخفض من مستوى اليابسة

ل الجبال. وبأمٍر ُمباشٍر من لألرض قد أحدث تكاثفاً للمياه وأنَّ تلك الضغوط  الزلزاليَّة هي التي أدَّت إلى تشكُّ

وهكذا فإنَّ األصناف النباتيَّة المختلفة لم تنشأ، بل نتجت اليابسة النباتات واألشجار المختلفة والمتنوعة. هللا، أ

على تخترق طبقة الغيوم الكثيفة الُمحيطة باألرض والبحار كانت أشعة الشمس التي عملت ُخلِقَت خلقاً. وقد 

 ُممكناً.  التركيب الضوئي( أمراً أو: َجعل عمليَّة التمثيل الضوئي )

 

الشمس أشعة تصل فََصل طبقة الغيوم لكي هللا أنَّ تُبيِّن لنا  13-13: 1اآليات تكوين . الرابعيوم الَخلق 

ويجب أن ال الشمس والقمر والنجوم. يتمكَّن الناس )الحقاً( من مراقبة حركة ولكي  ،المباشرة إلى األرض

فاهلل لَم "يَخلِق" الشمس والقمر والنجوم في يوم الخلق هذا، ". بـ "َخلََق"، بل "َجَعلَ  11يُترَجم الفعل في اآلية 

وقت والفصول. فقد قام هللا بخلق بل "َجعلها" منظورة ِمن األرض لكي يستخدمها الناس )الحقاً( لحساب ال
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ة أو (. وفي يوم الَخلق الرابع، جعلها هللا مرئيَّ 1: 1الشمس والقمر والنجوم قبل أيام الَخلق الستَّة )تكوين 

، الناس في أسفارهم )مثل معرفة الجهات األربع(تساعد في السماء  منظورة من األرض لكي تعمل كمؤشرات

تاريخي يساعد الناس في حساب األيام والشهور والسنين. وكل هذا يُشير وكتقويم للفصول الزراعية، وكتقويم 

ا أحجام األجرام. من أجل اإلنسانإلى أنَّ هللا خلق األرض  السماويَّة فلم يُقصد منها توضيح حقائق علميَّة،  أمَّ

 الكيفيَّة التي يراها الناس بها ِمْن موقعهم على األرض.بل إنها تصف 

 

من  -وطيور السماء. وهذا يَشمل  البحريةالكائنات تُبيِّن لنا َخلق  21-22: 1اآليات تكوين . الخامسيوم الَخلق 

 كالسلطعون والقريدس الصدفيَّةالبحرية مة، واألسماك، والكائنات الكائنات البحرية الضخ -الجانب األول 

حقبة الجيولوجية ومن المدهش أنَّ الطيور بأشكالها. الحشرات وال -من الجانب الثاني  -. كما أنه يشمل وغيرها

أولى الدالئل على نشوء الحيوانات الالفقارية بشكل ( تُظِهر Cambrian period of geology)الكمبرية 

 البالغ عددهاالبحرية والبريَّة الفصائل أو األصناف الحيوانية كما أنه ليس هناك أي سجل عن فُجائي ُمذهل. 

ثات اطبقات الُمستحالتي جاءت قبل ظهور ( Palaeozic era)لحقبة الباليوزيَّة ترجع إلى انوع والتي  1222

رة( التي تنتمي ل بقايا الحيواناتأو األحافير، أو ) وحين يقول هللا "انتِجي وتكاثري" لحقبة الكمبريَّة. الُمتحجِّ

 تكاثُر. فهذا ال يعني أنه كان يوصي تلك الحيوانات بالتكاثُر، بل كان يمنحها القدرة على التوالد وال

 

وفقاً ألنواعها، وخلق تُبيِّن لنا َخلق جميع الحيوانات البريَّة  21-23: 1اآليات تكوين . السادسيوم الَخلق 

أنَّ األرض كانت تملك القدرة على إنتاج الحيوانات من تلقاء نفسها.  23ن. ويجب أن ال نفهم من اآلية اإلنسا

بل إنَّ هللا خلق الحيوانات بأمٍر منه ُمستخدماً العناصر الموجودة في األرض. والحيوانات البريَّة تشمل 

الضخمة مثل األسود وجميع الحيوانات  المواشي مثل الخراف واألبقار، وجميع الحيوانات الصغيرة الموجودة،

ح لنا كيف سينظُر الناس  والفيلة. لكنَّ هللا لم يَقصد أن يُعطينا تصنيفاً علميَّاً للحيوانات، بل قَصد أن يُوضِّ

 )الحقاً( إلى هذه الحيوانات. 

 

الخلق إلى أحد أيام  حلول ظالماية بد: من بدورة كاملةمرموز إليه نرى هنا أنَّ كل يوٍم من أيام الخلق الستة 

حلول ظالم يوم الَخلق الذي يليه. والقصد الحقيقي من صيغة "وجاَء مساء  أعقَبهُ َصباح  فكان اليوم  بداية

ل ر في جميع أيام الخلق الستَّة األوَّ هو إظهار وجود مراحل ُمعيَّنة وُمتميِّزة في قيام هللا بالخلق. لكنَّ " التي تتكرَّ

ستخدم هذه الصيغة كدليل على فكرة أنَّ اليوم المذكور هنا هو نفس يومنا الحاضر الذي الكاتب لم يَقصد أن ي

 فاهلل ال يُعلن لنا ُمدَّة أّي يوٍم من أيام الَخلق الِستَّة!ساعة.  23يتألف من 

 

وم السابع بدأ إنَّ الي 2اآلن َخلق الكون الُمنظَّم بأكمله. وتقول اآلية هي ُجملة تلخيصيَّة: فقد اكتمل  1: 2تكوين 

 حالما انتهى هللا من عمل الَخلق. 

 

 

 

 هللا من عمليَّة الَخلق الرئيسيَّة؟أعقب انتهاء الذي  ينبغي عليَّ أن أفهم اليوم السابعكيف ( 1-2: 2) :3السؤالَ

َ
ائه من عمليَّة ساعٍة عند انته 23ال يُعلِّم الكتاب المقدَّس أنَّ هللا استراح يوماً واحداً فقط مؤلفاً من  مالحظات:

؛ أي أنه ليس يوماً فليست هناك عبارة ختاميَّة لليوم السابع! فاليوم السابع ليس مثل أحد أيام الَخلق الستَّةالَخلق. 

 تأِت بعده أيام خلٍق أخرى. له نهاية. فقد َخلق هللا الَكون في ِستَّة أياٍم أعقبها يوم راحة لم 

 

". ففي رسالة اإللهيَّةراحة الحتى عهد الكنيسة باعتباره " السابع استمر يُعلِّم أنَّ هذا اليوم العهد الجديد

كمل هللا عمليَّة الَخلق فقد استراح. كذلك، بعد أن يُكمل ، نجد تعليماً واضحاً بأنَّه عندما أ11-1: 3العبرانيِّين 

في ذكورة الم شعب هللاو "راحة" . اإللهيَّةراحة إلى الشعب هللا خدمتهم على األرض، فسوف يدخلون 

ا بعد الموت مباشرةً، أو بعد القيامة على األرض الجديدة.  3: 3عبرانيِّين   تُشير إلى الحياة في محضر هللا إمَّ
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بل هي  "؛يقوم بأي عملٍ لَم يَُعد " التي استراحها هللا بعد إتمامه لعمليَّة الخلق ال تعني أنَّ هللا "لكنَّ هذه "الراحة

فما يزال هللا هو الُمهيمن والُمسيطر على هذه الخليقة د يقوم "بالمزيد من أعمال الَخلق"لم يَعُ تعني أنَّ هللا 

 (. 1: 1؛ عبرانيِّين 17: 1)يوحنَّا 

 

ينبغي عليَّ أن أنظر إلى إنسان الَكهف أو إلى المخلوقات الشبيهة باإلنسان التي عاشت قبل كيف  :4السؤالَ

  ؟آالف السنين

اإلنسان ألجناس البشرية على بقايا مخلوقات شبيهة باإلنسان فأطلقوا عليها اسم "اَعثَر علماء : مالحظات

سنة. لكنَّ  22 222 - 1 712 222ويعتقد العلماء أنَّ إنسان الكهف عاش قبل  ".إنسان الكهف" أو "القرد

د هؤالء العلماء ال يريدون أن ينظروا إلى هذه المخلوقات الشبيهة باإلنسان على أنها ُمج "قُرود" في عقلها. رَّ

أمَّا ( مع بقايا جثث تلك المخلوقات. رؤوس السِّهام ورؤوس الفؤوسمثل أدوات حجرية )تم العثور على فقد 

مة بقايا  وفي حالة النار ألغراض الطبخ. على أنَّ تلك المخلوقات كانت تستخدم فتدل بقوة المخلوقات الُمتفحِّ

يبدو أنه كانت هناك دالئل على أنَّ هذه المخلوقات كانت  (Neanderthal manبقايا المخلوقات النياندرتاليَّة )

وربما تدل وتضع بجانبها أدواٍت ما كما لو أنها كانت تؤمن بوجود حياة أخرى بعد الموت.  تلجأ لدفن موتاها

 وقد تمبعض التماثيل البدائية التي تم العثور عليها على أن تلك المخلوقات كانت تمارس بعض الطقوس. 

المخلوقات النياندرتاليَّة. ويبدو أنَّ إلى في أصلها العثور على رسوم مذهلة في بعض  الكهوف والتي قد ترجع 

رة أو مخلوقات اإلنسان الزينجانثروبوسيِمن اإلنسان الكرومانيوني إلى كل هذه المخلوقات ) ( هي قرود متطوِّ

ل فإنَّ العلماء يختلفون في مهارات. من الذكاء والمعقوالً شبيهة بالبشر كانت تمتلك مقداراً  ففي المقام األوَّ

ال يمكن تأريخ هذه المخلوقات أساليب التأريخ الحديثة. وفي المقام الثاني، مهما كان أسلوب التأريخ المستخَدم، 

اء الُمشار إليه في تكوين  اريخ إذا أجرينا عملية حسابيَّة على التو. ف1-1الشبيهة باإلنسان بعد خلق آدم وحوَّ

قبل الميالد على أبعد تقدير. لذلك، ال  12 222فسوف نجد أنَّ آدم عاش في نحو سنة ، 1الموجودة في تكوين 

 يوجد َخيار آخر أمامنا إالَّ أن نعتبر أنَّ جميع تلك المخلوقات الشبيهة باإلنسان قد عاشت على األرض قبل آدم.

 

ة ِمن َدٍم َجميعاً ِمْن أْصٍل واِحٍد". وهذا  أنَّ هللا "أخَرَج الشُّعوبَ  21: 17في أعمال نقرأ  يعني أنه أخرج كل أُمَّ

كل البشر الذين جاءوا بعد زمن آدم ال بُدَّ وأن يكونوا قد انحدروا منه أنَّ  21-12: 1واحٍد. كما نَفهم من رومية 

ا يدل على أنه ال يمكن أن حيث أنه دخل في عالقة عهٍد مع هللا باعتباره ُممثِّالً عن الجنس البشري بأكمله. وهذ

فجميع المخلوقات الشبيهة تكون هناك عالقة وراثية حقيقية بين آدم والسالالت أو المخلوقات التي جاءت قبله. 

باإلنسان والتي عاشت قبل آدم هي ليست أجداد آدم من الناحية الوراثيَّة. كما أنها لم تُكن ُمشتركة في العهد 

، وكما هو حال الكثير من الحيوانات القديمة، فإنَّ تلك المخلوقات القديمة الشبيهة وهكذاالقائم بين هللا وآدم. 

 باإلنسان قد ماتت وانقرضت جميعها قبل أن يَخلق هللا آدم. 

 

ومهما كان شكل الهيكل العظمي لتلك المخلوقات الشبيهة باإلنسان قريباً من الهيكل العظمي لإلنسان 

روحاً بالمسألة الجوهرية المتعلقة بما إذا كان إنسان الكهف ذاك يمتلك  عالقة له المعاصر، فإنَّ هذا الُعنصر ال
هي أنَّ هللا خلق كائناً  27-21: 1فالفكرة المفهومة ضمنياً من تكوين . شخصيًة بشريًة حقيقيةً  وأ بشريًة حقيقيةً 

وقد كان آدم في اللغة األصليَّة.  وهي كلمة تعني "امرئ" )إنسان( - عندما خلق "آدم" ُمختلفاً تماماً في جوهره

ل كائن  ل بََشر بالمفهوم الُمعاصر للكلمة، وأوَّ هو أول إنسان يَخلقه هللا على صورته الروحيَّة! كما أنه كان أوَّ

 وليس هناك أي دليل علمي يَدحض ذلك. َمخلوق بنفس أو روح على َشبَه هللا! 

 

 ن على صورة هللا؟ما المقصود بأننا مخلوقو( 27-21: 1) :5السؤالَ

 

أنَّ هللا َجبََل اإلنسان من تُراب األرض ونفخ في أنفه  7: 2نقرأ في تكوين . اإلنسان يتمتَّع بحياة جسديَّة فريدةأ( 

 .ويتألف جسم اإلنسان )والحيوانات أيضاً( من العناصر الموجودة في األرضنََسمة حياة فصار آدم نفساً حيَّةً. 

ورغم أنَّ الحيوانات التي خلقها هللا بكلمة منه في أنَّ يََديَّ هللا هُما اللتان َجبَلتا اإلنسان. لكنَّ اإلنسان يختلف عن 

هللا أعطى نََسمة حياةٍ (، إالَّ أنَّ 22: 7؛ 7: 2)تكوين  اإلنسان أُعطي نََسمة حياة كما هو حال الحيوانات
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بأن نَفََخ في أنفه. فهذه هي الطريقة التي أعطاها  بأمٍر منه؛ في حين أنه أعطى اإلنسان نََسَمة حياةٍ  لحيواناتل

 هللا لإلنسان لكي يتنفَّس؛ وبالتالي لكي يحيا. 

 

أنَّ َخلق اإلنسان كان ُمميَّزاً جداً.  27-21: 1لكنَّنا نقرأ في تكوين . اإلنسان يمتلك طبيعة روحيَّة فريدةب( 

ثُمَّ َخلَق هللا انيم: لِنَْصنَِع اإلنساَن َعلى ُصوَرتِنا، َكِمثالِنا". هللا الُمثلَّث األقاتخذه  قرارٍ جاء بعد فَخلق اإلنسان 

فقد كان اإلنسان يمتلك وقد أُعطي اإلنسان طبيعةً روحيَّةً تتوافق مع طبيعة هللا. اإلنسان على صورته َكَشبَِهِه. 

في الخليقة. ا فإنَّ اإلنسان فريد لهذلشخصية هللا. جداً الكثير من صفات هللا الحقيقية. فقد كانت شخصيته ُمشابهةً 

 ُخلق على صورة هللا سوى اإلنسان!في الخليقة كلها كائٍن فما من 

 

وهكذا، فاإلنسان يمتلك وجوداً مادياً وروحياً، أو بعبارة أخرى فإنه يمتلك جسداً وروحاً. وجسم اإلنسان ُمميَّز 

ة في الخليقة ألنَّ اإلنسان هو الوحيد المخلوق على صورة جداً ألنَّ هللا َجبَله بيديه. كما أنَّ روح اإلنسان فريد

 هللا.

 

أنَّ هللا تكلَّم إلى اإلنسان بصورة ُمباشرة.  23-22: 1نقرأ في تكوين . اإلنسان يتمتَّع بعالقة فريدة مع هللاج( 

ة األولى التي يُعلن هللا فيها ذاته لإلنسان! وهذا يعني أنَّ اإلنسا ن قادر على معرفة هللا وقد كانت هذه هي المرَّ

. عالوة على ذلك، أعطى هللا اإلنسان مهمة إخضاع األرض، والسيطرة على كل المخلوقات والتخاطُب معه

ألجل اإلنسان، وأنه جعل اإلنسان أنه خلق األرض الحية، واستغالل كل النباتات واألشجار. وبهذا فقد بيَّن هللا 
 . وكياًل على خليقته

 

 

َ.َط بِّق:4َالخطوةَ

ر: كِّ  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  ف 

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من تكوين  شاركَود وِّن: : 2 - 1: 1تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

 أ.3

ر: كِّ  له إلى تطبيق شخصي؟ ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ  ف 

اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  د وِّن:

 على قلبك. 

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات 

 التطبيقات المقترحة(.ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض 

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَمُقترحةَ-1

 

ل والثاني في الكتاب المقدَّس ال يُخبرانا : 22، 1: 1 التي استغرقها عن مقدار الفترة الزمنية األصحاحان األوَّ

اس ألجل الن -يُخبرانا َمْن الذي خلق كل شيء، َولَِمن خلق كل شيء هللا لخلق الكون وكوكب األرض. لكنهما 

 الذين خلقهم على صورته! 

 كان هللا قد خلق السماوات واألرض قبل أيام الخلق الستَّة. وفي أيام الخلق الستَّة، أكمل هللا خلق الكون: 1-2: 1

 عن طريق خلق وتنظيم كل شيء على كوكب األرض. 

كانت موجودة سابقاً، بل  مادة يكشف لنا هللا أنَّ المخلوقات المختلفة على األرض لم تنشأ من: 23، 21، 11: 1

 إنَّه هو )هللا( الذي خلقها. 

 قَْصد هللا هو أن يمأل هذه األرض بأشخاص "على صورته"!: 27-22: 1

 وصيَّة هللا الثقافية للناس هي أنه ينبغي عليهم أن يعتنوا بخليقة هللا. : 22: 1

اً عند انتهاء عملية الخلق، لم يكن هناك َشّر في خليقة هللا! ": 11: 1  !" ورأى هللا َما َخلَقَهُ فاستَحَسنهُ ِجدَّ



 111من  37صفحة    1 -كتاب التدريب على التلمذة 

 هللا يريدنا أن نعمل ستة أيام وأن "نرتاح" يوماً واحداً في األسبوع. : 2-1: 2

ل والثاني في الكتاب المقدَّس ليسا قصة خيالية عن أناس قدماء : 3: 2 أو عن نشأة كل شيء، األصحاحان األوَّ

: "هَذا َوْصف  َمْبَدئيٌّ 3: 2نقرأ في تكوين  للناس في القديم. فنحن بل هما تاريخ الخليقة الذي أعلنه هللا

 للسَّماواِت َواألْرِض يَْوَم َخلَقَها الربُّ اإللَهُ". 

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصي ةَ-2

 

رة لذلك، لن أنظر أبداً إلى نفسي نظأنا مخلوق ُمميَّز لدى هللا. فجسدي وروحي ثمينان جداً في نظر هللا. أ( 

 ُمتدنِّية، ولن أحتقر نفسي، ولن أرفض نفسي. بل سوف أعتني جيداً بجسدي وبروحي. 

 

ب( أريد أن أنظر بجديَّة إلى المهمة التي أوكلني هللا بها. فبصفتي خليقة هللا، فإنني أريد أن أعرف هللا وأن 

ده. أعكس  ناث، وأن أساعد في الحفاظ كما أنني أريد أن أحترم الفروق بين الذكور واإلصورته بطريقة تُمجِّ

 على الطبيعة. 

 

 

لَِّ.5َالخطوةَ َ.ص 

 1: 1ياه من خالل اآليات تكوين تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إ

 أ.3: 2 -

نوا على الصلوا ت القصيرة التي تتألف )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَشفاعي ة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. تابعواَالصالة

 

 

 (دقيقتان)بيتيَواجب6ََ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 بتطبيق أحد التطبيقات المقترحة. . تعهَّد تعهُّد -1

كل يوم. استخدم  22: 12 - 1: 11أصحاح من َمتَّى  ُمستعيناً بنصف. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

الة الُمستجابةيَقين  :حفظهاا. تأمَّل في اآلية الكتابيَّة الجديدة والحفظ -1 . راجع كل يوم 23: 11: يوحنَّا الصَّ

 ين حفظتهما. لذالالمقطعين 

 (. 1: 1سبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األالصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن مالحظاتك المتعلقة بالخلوة الروحيَّة، والحفظ،  َدوِّ الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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5َالد رسَ

 

 

الة1َ َص 

َ

َ
ساً مجموعتك  قائدَالمجموعة:  للرب.  ج التدريب على التلمذة هذاوبرنامَصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادةَوتسبيح2ََ

يَّهللاَ َح 

َ
لِّم:  ما هي "العبادة"؟ ع 

 
"العبادة" هي موقف خشوع، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل ُنعبَّر عنه من خالل صلواتنا الُمختلفة ونمط 

 حياتنا. 
  
 

 الدرس سوف نتعلَّم صفة واحدة من صفات هللا. لكي نعبُد هللا، يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في هذا 

 (. َحيّ اقرأ التعليم عن أنَّ هللا  قائدَالمجموعة:)

 

 .َحيّ هللا  الفكرةَالرئيسي ة:

 

َ.طبيعةَاألصنامَ-1

 

 .2-2: 111المزمور  اقرأ

 

 . طبيعة األصنامأ( 

عيون، إالَّ أنها ال ترى. ورغم بعض األشخاص يصنعون أصناماً تُشبه البشر. لكن رغم أنَّ هذه األصنام لها 

كما أنَّ هذه األصنام الميتة المصنوعة من حجارة أو أخشاب ال تستطيع أن تتكلَّم أنَّ لها آذان، إالَّ أنها ال تسمع. 

اتهم أو عقولهم الدينيَّة لصياغة أفكارهم الشخصية عن أو أن تفعل أي شيء. وهناك أشخاص يستخدمون فلسف

 ال يمكن أن يكون إلهاً حيَّاً حقيقيَّاً.  الواحد الحقيقي. لكنَّ كل "إله" يختلقه عقل اإلنسان كيف يجب أن يكون هللا

 

 . تأثير األصنامب( 

. فمثل خيال اإلنسان هي عبادة باطلةِهي ِمن نَسج ِمن ُصنع اإلنسان أو اآللهة التي هي إنَّ عبادة األصنام التي 

. لكنَّ األسوأ من هذا هو أنَّ الكتاب المقدَّس يُحذِّر من أنَّ األشخاص اً بتاتستجيب تال آللهة ا هذهو نامصاأل ههذ

التي سيُصبحون مثل أصنامهم في خيالهم مثل هذه اآللهة يَنسجون الذين أو  ،الذين يصنعون مثل هذه األصنام

يَصنع صنماً فكل شخٍص (. 2: 111هي ِمن ُصنع أيديهم، أو مثل آلهتهم التي هي ِمْن نَسج خيالهم )المزمور 

 ، سيُصبح مثل َصنمه أو إلهه. طموحاتهب وأ ،بعقله، أو بمشاعره، أو بفنونهأو يخترع إلهاً بيديه 

 

 . مبدأ كتابيّ ( ج

على النقيض من عبادة األصنام التي هي ِمن ُصنع اإلنسان، أو اآللهة التي هي ِمْن نَسج خيال اإلنسان، فإنَّ 

مثل إلههم الحّي شيئاً الحقيقّي الذي يتحدَّث عنه الكتاب المقدَّس سيُصبحون األشخاص الذين يَعبدون هللا الحّي 

 في شخصياتنا وقداستنا! فشيئاً! فالعبادة تُغيِّرنا 
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يََّ-2 َ.طبيعةَهللاَالح 

 

 .12-3: 1خروج  اقرأ

 

 . صفات شخصيَّةَحّي ويتمتَّع بهللا أ( 

 هللا ليس إلهاً غريباً عنَّا، بل هو إله َحّي. 

لذلك، يمكننا أن نعرف ما الذي يقوله هللا. ويمكننا أيضاً أن نفهم أفكار  يتكلَّم إلينا بكالم واضح ومفهوم. هللا -1

 هللا، ومشاعره، ورغباته، ومشيئته بالمقدار الذي يختار أن يُعلنه لنا. 

. فهو أيضاً  المرئيةهللا يرى كل شيء. فهو ال يرى ما نفعله )األشياء المرئية( فحسب، بل يرى األشياء غير  -2

 وحياتنا الداخلية. ، وألمنا، بؤسنا يرى

 وصلواتنا. ، تناهللا يسمع كل شيء. فهو يسمع أحاديثنا، وهمساتنا، وصرخات استغاث -1

هللا لديه مشاعر قلبيَّة. فهو يهتم بمعاناتنا وخيرنا. والكتاب المقدس يقول إنَّ هللا يُحب شعبه ويسكب غضبه  -3

 كذلك فإنَّ هللا يحزن ويبتهج. على ُمقاوميه. 

وبما أنه إله حّي، فهو جاء إلى األرض لكي يُنقذنا. عالوة على ذلك فإنَّ هللا يُعطينا بعض المهام لكي نقوم  -1

بها )مثلما فعل مع النبي موسى(. لكنه ال يُرسلنا للقيام بالعمل بمفردنا، بل يذهب معنا ويساعدنا على إنجاز 

 . رافق النبي موسى وساعده في إنجاز مهمته()تماماً كما  المهمة

 

 . خلق اإلنسان على صورته َحّي وقدهللا ب( 

يتكلَّم، ذاته في الكتاب المقدَّس ليس إلهاً من نَسج َخيال العقل البشري. فاهلل هللا الحّي الحقيقي الواحد الذي أعلن 

نقوم بها. فاهلل  -نحن البشر  -ه األشياء ألننا ويرى، ويسمع، ويشعر، ويُفكِّر، ويشاء، ويعمل. لكنه ال يقوم بهذ

. إنه َحّي بكل ما صورة يرسمها عقل اإلنسان، وال هو إله تشكَّل وفقاً لفكار البشر؛ بل إنَّ هللا حيٌّ بطبيعتهليس 

 فيه. 

شر على إنَّ الناس لم يخلقوا هللا في أذهانهم، بل إنَّ هللا هو الذي خلق اإلنسان على صورته! فاهلل خلق الب

لهذا، فالبشر . وبما أنَّ هللا حيٌّ فقد خلق األحياء. فالبشر أحياء ألنهم مخلوقون على صورة هللا. صورته كمثاله

يمكنهم أن يتكلموا ألنَّ هللا يتكلم. ونحن نرى ألنَّ هللا يرى. ونحن نُفكر بعقالنية ألنَّ هللا يُفكِّر بعقالنية. ونحن 

ا. نختار ونتخذ القرارات ألنَّ هللا وهكذا، حيث أنَّ هللا حّي، فنحن البشر نتمتَّع  يختار ويتخذ القرارات، وهلمَّ َجرَّ

 بصفات حيَّة. لكن رغم ذلك فإنَّ صفاتنا الحيَّة أقل بكثير من صفات هللا. 

 

 . مع البشربعالقة حيَّة يرتبط َحّي وهللا ج( 

فبما أنَّ قٍة معاً وأن تكون لنا شركة أحدنا مع اآلخر! ، فيمكننا أن نرتبط بعالحيث أنَّ هللا ونحن البشر "أحياء"

ف أحدنا على اآلخر، وأن يفهم أحدنا اآلخر، هللا "حّي" ونحن البشر "أحياء" فيمكننا أن نتحدث معاً، وأن  يتعرَّ

ة غير ش د قوَّ ، لما خصيَّةوأن يَشُعر أحدنا مع اآلخر، وأن تكون لنا شركة معاً، وأن نعمل معاً. فلو كان هللا ُمجرَّ

كانت العالقة الشخصية والشركة الحميمة بيننا وبين هللا ُممكنةً على اإلطالق. لكن حيث أنَّ هللا حّي، فإنَّ مثل 

 هذه العالقة الشخصية والشركة الحميمة ليست أمراً ُممكناً فحسب، بل إنها حقيقة واقعة أيضاً!

 

َالمجموعة . اعبدوه في ترتبط بهأن يمكنك أن تعرفه و قيقي الذياإلله الحّي الحاعبدوا هللا بصفته  :قائد

 مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أشخاص. 

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة3َ

ت ىَ َإنجيلَم 

َ
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َ َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكل واحٍد منكمشاركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 22: 12 - 1: 11أمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل َمتَّى خلواتكم الروحيَّة وت

 . قصيرةتكون المشاركات 

 .يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي 

 

 دقيقة( 72)َتعليم4َ
َُرقَالس بعَالستخدامَالكتابَالمقد سالكتابَالمقد س:َالطَُّ

 

َ.مسؤولي ةَالمؤمنَتجاهَالكتابَالمقد س:َشكلَتوضيحيأ(َ

 

 بهذه الطرق السبع المتنوعة، زاد فهمك الروحي لكلمة هللا. كلما أكثرت من استخدام الكتاب المقدَّس 

 

َلماذاَينبغيَعليكَأنَتستخدمَالكتابَالمقد س؟:َالد افعب(َ

ثالَالرّبَيسوعَ-1 َ.م 

 

 .37-31: 2ا لوق اقرأأ( 

 كيف كان الرّب يسوع يستخدم كلمة هللا )الكتاب المقدَّس(؟ اكتشفَوناقش:

، وعن طريق االستماع إليهافي سن ُمبكِّرة بدراسة كلمة هللا. وقد تعلَّمها عن طريق بدأ الرّب يسوع  مالحظات:

 كلمة هللا مع اآلخرين.  مناقشة، وعن طريق طَرح األسئلة

 

 .12-13: 7يوحنَّا  اقرأب( 

 

 ما الذي قاله الناس والرب يسوع نفسه عن تعليمه وثقافته؟ اكتشفَوناقش:

رغم أنَّ الرّب يسوع لم يتلقَّ أي تعليم الهوتي في مدارس ُمعلِّمي الشريعة، إالَّ أنه كان يعرف كلمة  مالحظات:

حد الحقيقي الحّي الذي أرسله. وقد فمهارات الرّب يسوع في التعلُّم والتعليم مصدرها هللا الواهللا معرفة ممتازة. 

 وليس بالباطل. الحق ينطق بقال الرّب يسوع إنه 

 

َ.أْصغ َإلىَالكتابَالمقد سَ-1

 .7: 2؛ رؤيا 22: 11لوقا  اقرأ

َ.اقرأَالكتابَالمقد سَ-2

: 3تيموثاوس  1؛ 2: 2؛ نحميا 22-12: 17تثنية  اقرأ

11. 

َ.ادرسَالكتابَالمقد سَ-3

 .11: 17؛ أعمال 12: 7عزرا  رأاق

َ.احفظَبعضَآياتَالكتابَالمقد سَ-4

 .11، 3: 113المزمور  اقرأ

َ.َتأم لَفيَرسالةَالكتابَالمقد سَوتعاليمهَ-5

 .2: 1يشوع  اقرأ

َ.ط بِّقَرسالةَالكتابَالمقد سَوتعاليمهَ-6

 .21: 13؛ يوحنَّا 33-31: 1لوقا  اقرأ

َاَ-7 َالكتاب َرسالة َبتوصيل َوتعاليمهَقُم لمقد س

َ.لآلخرين

 .2: 3تيموثاوس  2؛ 11: 1كولوسي  اقرأ
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 .22-21: 12لوقا  اقرأج( 

 ما الذي فعله الرّب يسوع بكلمة هللا )الكتاب المقدَّس(؟ اكتشفَوناقش:

وقد كان  أو البردي. مصنوعة من الجلدرقعة ملفوفة كانت كلمة هللا في ذلك الوقت مكتوبة على  مالحظات:

-33، 27-21: 23؛ 21: 3لوقا كلمة هللا في حياته الشخصية ) قبَّ طالرّب يسوع يستخدم كلمة هللا كثيراً. فقد 

: 1َمتَّى كلمة هللا لتعليم الحق ) استخدم(. و12، 7، 3: 3عند موجهته لعدّوه إبليس )َمتَّى كلمة هللا  قتبسا(. و31

لدحض (، و22-21: 12؛ لوقا 1-1: 13)َمتَّى  على األسئلة للرد(، و31-33، 12-13، 11-13، 27، 21-22

)َمتَّى  للتنبُّؤ(، و3-1: 7التي يعيشها الناس )مرقُس  لفضح حياة النفاق، و(31-31: 22َمتَّى ) التعاليم الخاطئة

21 :11 .) 

 

ثالَالرسولَبولسَ-2 َ.م 

 

 .3-2: 17أعمال  اقرأأ( 

 ة هللا؟كيف استخدم الرسول بولس كلم اكتشفَوناقش:

كان الرسول بولس معتاداً على العثور على مجموعة من األشخاص الذين يرغبون في دراسة كلمة  مالحظات:

ة في األسبوع. وكان الرسول بولس  من الكتاب يُناقشهم هللا )الكتاب المقدَّس(. كانت المجموعة تلتقي مرَّ

" حقائق الكتاب المقدَّس في يتأمَّل فيي حرفياً: "( تعنdialegomai" )في اليونانيَّة: يُناقش"المقدَّس. وكلمة 

وأثناء فترات النقاش بشأن( هذه الحقائق مع األشخاص الحاضرين في المجموعة.  حاور)يت "يُناقشعقله ثُمَّ "

كان يَشَرح لهم هذه الحقائق ويُثبت أنَّ الرسول بولس كان قائد المجموعة، فقد  حيثهذه من الكتاب المقدَّس، و

؛ أي أنه "بالكامل]الكتاب المقدس[  يَفتحتعني حرفياً "" يَشَرحض الحقائق من الكتاب المقدَّس. وكلمة "لهم بع

تعني أن تُظِهر أنَّ ما تُعلِّمه مكتوب " ُمبيِّناً كان يُفسِّر لهم معاني المقاطع الصعبة في الكتاب المقدَّس. وكلمة "

يؤمنوا بالحقائق الواردة في الكتاب " الناس بأن يُقنِعأن "بوضوح في الكتاب المقدَّس. فقد كان هدف بولس هو 

المقدَّس. وفي مدينة أفسس، بقي الرسول بولس يُجري مثل هذه النقاشات من الكتاب المقدَّس كل يوم لمدة 

 (!12-2: 13سنتين )أعمال 

 

 ..11-12، 27، 22: 22 أعمال اقرأب( 

 ليم والوعظ؟ماذا كان هدف الرسول بولس من التع اكتشفَوناقش:

فمن . تقديم النصيحة لهمباإلضافة إلى  جميع مقاصد هللام الناس علِّ هو أن يُ كان هدف الرسول بولس  مالحظات:

ناحية، كان يُعلمهم كل شيء مهم بالفعل في الكتاب المقدَّس. ومن ناحية أخرى، لم يُكن يُعلِّمهم أي شيء ال 

بأنه ينبغي عليهم أن ال ينشغلوا بالمجادالت الغبيَّة أو بالتعاليم  الناس بتحذيروقد قام الرسول بولس يُساعدهم. 

 (. 7-1: 1تيموثاوس  1الباطلة )

 

ثالَأهلَبيري ةَ-3 َ.م 

 

 .12-12: 17أعمال  اقرأأ( 

 كيف كان أهل بيريَّة يستخدمون الكتاب المقدَّس )كلمة هللا(؟ اكتشفَوناقش:

يُنّموا لمقدَّس كل يوم لكي يكتشفوا الحق بأنفسهم. فقد أرادوا أن يَدرسون الكتاب اكان أهل بيريَّة  مالحظات:

" )باليونانية: ( تعني حرفياً: يَدرسوكلمة "بشأن ما تقوله كلمة هللا )الكتاب المقدَّس(.  قناعاتهم الشخصية

ِذر قييم الحق. وهي تعني أن يقوم ببحث حَ عن طريق البحث، وطرح األسئلة، وتمييز الحق، وت يتفحَّص الحق

لذلك، فإنَّ الطريقة التي ينبغي عليك أن تستخدمها لترسيخ ودقيق كما هو الحال في اإلجراءات القانونية. 

ُمعلن في الكتاب المقدَّس بنفسك. وأفضل قناعاتك الشخصية بشأن األمور الروحية هي أن تفحص الحق ال

 طريقة هو أن تقوم بذلك مع مجموعة صغيرة من المؤمنين اآلخرين. 

 

ثالَعزراَ-4 َ.م 
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 .12: 7عزرا  اقرأأ( 

 كلمة هللا )الكتاب المقدَّس(؟ كيف استخدم عزرا اكتشفَوناقش:

س نفسه لثالثة أمور: أوالً، ُمعلِّماً عظيماً للكتاب المقدس. فقد كان عزرا  مالحظات: الكتاب  أن يدرسَكرَّ

وهذا ِمثال جيِّد حقائق الكتاب المقدَّس لآلخرين.  يُعلِّم أنتعاليم الكتاب المقدَّس. ثالثاً،  أن يمارسالمقدَّس. ثانياً، 

م  (.ُمعلِّمي الكتاب المقدسلجميع طلبة الكتاب المقدَّس وقادة المجموعات ) الكتاب ُمعلَن في  أّي َحقّ فقبل أن ُتعلِّ

 ك الشخصية! الكتاب المقدَّس، وأن تمارسه في حياتمن الحق هذا المقدَّس لآلخرين، يجب عليك أوالً أن تدرس 

 

ثالَالقائدَالعسكريَيشوعَوالملكَداودَ-5 َ.م 

 

 .1-1: 1؛ المزمور 3-7: 1يشوع  اقرأأ( 

 الذي اختبره شعبه؟ هو الشيء ما هو الوعد الذي قطعه هللا، وما  اكتشفَوناقش:

لمقدَّس( وأن لقد أمر هللا القائد العسكري "يشوع" أن يتأمَّل بصورة مستمرة في كلمة هللا )الكتاب ا مالحظات:

كل نجاح وتوفيق في حياته. كذلك، فقد اختبر وقد وعده هللا بأنه سيختبر يحرص على تطبيق كل ما جاء فيها. 

ل المستمر في كلمة هللا الُمعلنة في الكتاب المقدَّس كان يحفظه من األشرار ويجعل حياته  الملك داود أنَّ التأمُّ

للذلك، سوف يكون ُمثمرةً.  يُكافئك هللا على ذلك أعظم األثر في حياتك، وسوف  وتطبيقهامة هللا في كل للتأمُّ

. وعندها، سوف تصبح حياتك رائعة باالزدهار والنجاح )أي أنك ستفهم الحياة فهماً صحيحاً وتتصرف بحكمة(

 وُمثمرة.

 

َ.المبادئَالخمسةَلدرسَالكتابَ-6

 

 الرائعة الُمتعلِّقة بدرس الكتاب: اآليات الكتابيَّة المذكورة أعاله تُعلِّمنا بعض المبادئ

. قم بتشكيل مجموعة صغيرة من األشخاص الذين يرغبون في دراسة الكتاب المقدَّس معاً مجموعة صغيرةأ( 

ل أن يكون ذلك كل أسبوع(.   )يُفضَّ

ابحث عن الحق عن طريق استقصاء الحقائق، وال سيَّما مشيئة هللا الكاملة وأي شيء . ابحث عن الحقب( 

 كن أن يساعد في ذلك. يم

 الحقائق الواردة في المقطع الكتابي.  اطرح األسئلة واستمع إلى آراء اآلخرين. ناقشوا. فَسِّر الحقج( 

اشرح المفردات واألفكار الصعبة. أثبِت كل نقطة تذكرها من خالل الكتاب المقدَّس. اشرح الكتاب المقدَّس 

ل أن تقوم بذلك في ض -شرحاً صحيحاً   وء مقاطع أخرى من الكتاب المقدَّس. يُفضَّ

 تأمَّل في ما يريدك هللا أن تعرفه، وأن تؤمن به، وأن تكون عليه، وأن تفعله. . طَبِّق الحقد( 

 بعد ذلك، مارس الحق الذي يريدك هللا أن تمارسه. 

وتطبيقاتك واستنتاجاتك،  ،. قم بصياغة الحقائق الرئيسية بحيث تُشكِّل ُمعتقداتكقم بصياغة الحق هـ(

 الشخصية. 

 

 

َسبعَطُُرقَعملي ةَالستخدامَالكتابَالمقدس:َتطبيقَالعمليَّالج(َ

 

الكتاب المقدَّس بطريقة عملية. فسوف نتعلَّم أن نُصغي إلى  أثناء هذا البرنامج التدريبي، سوف تتعلَّم أن تستخدم

س، وأن نحفظ آياٍت من الكتاب المقدَّس، الكتاب المقدَّس، وأن نقرأ الكتاب المقدَّس، وأن ندرس الكتاب المقدَّ 

وأن نتأمَّل في حقائق الكتاب المقدَّس، وأن نُطبِّق رسالة الكتاب المقدَّس وتعاليمه في حياتنا الشخصية، وأن 

 نقوم بتوصيل رسالة الكتاب المقدَّس وتعاليمه لآلخرين. 

 

َ.َأْصغ َإلىَالكتابَالمقد سَ-1
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توقَّع أن يقول هللا تُصغي إليه وهو يتكلم إليك شخصياً من خالل الكتاب المقدَّس.  تعلَّم أن تسمع صوت هللا وأن

 لك شيئاً ما!

 

َ.َاقرأَالكتابَالمقد سَكلَيومَ-2

 

لِّم.َ َع 
 

 .اقرأ في الكتاب المقدَّسأ( 

س على اقرأ الكتاب المقدَّس بأكمله في سنة واحدة، أو في سنتين، أو في ثالث سنوات. يشتمل الكتاب المقدَّ 

 1أصحاحات يومياً و  1. لذلك، يمكنك أن تقرأ الكتاب المقدَّس بأكمله عن طريق قراءة أصحاح 1127

 .األسبوعية أصحاحات في يوم ُعطلتك

استخدم إحدى ِخطَط قراءة الكتاب المقدَّس. اقرأ مقاطع العهد الجديد أثناء خلوتك الروحيَّة )في الصباح(. واقرأ 

طعين من العهد الجديد في المساء قبل أن تنام. كذلك، استخدم نظام ترميز الكتاب المقدَّس مقطعاً واحداً أو مق

في الكتاب المقدَّس، كما أنه سيساعدك  مهمةذلك على العثور على المقاطع الأثناء قراءتك. فسوف يساعدك 

 على دراسة بعض المواضيع الُمعيَّنة في الكتاب المقدَّس. 

 . 1 - في نهاية كتاب التدريب على التلمذة 1و  2انظر الُملحقين 

 

 .اقرأ الكتاب المقدَّس ألفراد عائلتكب( 

اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدَّس ألفراد عائلتك )مثالً، بعد الوجبة الرئيسية(. ثم تحدَّثوا معاً عن هذا المقطع 

 (. 3-3: 1وَصلوا سوياً )تثنية 

 

 .اقرأ الكتاب المقدَّس لآلخرينج( 

 (.11: 3تيموثاوس  1ن فُرص مناسبة لقراءة الكتاب المقدَّس بصوٍت مسموٍع لغير المؤمنين )ابحث ع

 

َ.َسَكلَأسبوعالكتابَالمقدَ ادرسََ-3

 

لِّم.  ادرس الكتاب المقدَّس بنفسك، وادرسوا الكتاب المقدَّس مع مجموعة صغيرة من األشخاص.  ع 

 

 . قُم بتشكيل مجموعة درس كتاب أو مجموعة تلمذةأ( 

ر درس أشخاص يرغبون في دراسة الكتاب المقدَّس معاً. يجب على كل فَرد في المجموعة أن ابحث عن  يُحضِّ

الكتاب قبل أن يأتي إلى اجتماع مجموعة درس الكتاب. عندما تجتمعون معاً، يجب على كل شخص أن يشارك 

ة واحدة في األسبوع لدراسة  في البحث، والنقاش، والمشاركة، وتطبيق الحق. أفضل شيء هو أن تجتمعوا مرَّ

 الكتاب المقدَّس والصالة. 

 

 . تعلَّم أساليب ُمختلفة للقيام بدرس الكتابب( 

على دراسة آيات الكتاب المقدَّس، أو مقاطع الكتاب المقدَّس، أو أصحاحات الكتاب  هناك أساليب تساعدك

دَّس، أو موضوعات الكتاب المقدَّس. في هذا المقدَّس، أو أسفار الكتاب المقدَّس، أو شخصيات الكتاب المق

يمكنك أن تستخدمها " التي طريقة الخطوات الخمسالبرنامج التدريبي، سوف تتعلَّم أسلوباً ممتازاً أال وهو "

 . 1 -في نهاية كتاب التدريب على التلمذة  3لدراسة أي مقطع في الكتاب المقدَّس. انظر الُملحق 

 

َ.َلمقد سَبصورةَُمنتظمةاحفظَآياتَمنَالكتابَاَ-4

َ
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لِّم. كذلك، راجع اآليات التي حفظتها الكتاب المقدَّس واحفظها. جديدة من في آيات بصورة ُمنتظمة تأمَّل  ع 

 سابقاً وتأكد من حفظك لها. 

  .1 -في نهاية كتاب التدريب على التلمذة  1انظر الُملحق 

 

َ.َتأم لَفيَحقائقَالكتابَالمقد سَ-5

 

لِّم. ل في حقائق الكتاب المقدَّس. هذا يتطلَّب مزيداً من الوقت واالنضباط. ت ع   علَّم وتمرَّس على التأمُّ

ل في الديانات األخرى. في الديانات األخرى، يكون الشخص نفسه هو  ل المسيحي يختلف كثيراً عن التأمُّ التأمُّ

لك د ا في المسيحية، فاهلل وكلمته هما محور تأمُّ ل المسيحي ائماً. محور تأمله. أمَّ مبادئ قائم على كذلك، فإنَّ التأمُّ

ل بينك وبين هللا.  حواروهو دائماً  مبادئك وقيمك الشخصية،هللا وليس على كلمة  عالوة على ذلك فإنَّ التأمُّ

المسيحي يتم بصورة خاصة أثناء خلوتك الروحية، وأثناء صالتك، وأثناء حفظك لآليات الكتابية، وأثناء 

، كتاب المقدَّس. دراستك لل ل المسيحي فهي: فَكِّر، َصلِّ ا الخطوات األربع الُمتَّبعة في التأمُّ تفاعل، اكتب. أمَّ

 .1 -في نهاية كتاب التدريب على التلمذة  1انظر الُملحق 

 

 

 

َ.َط بِّقَحقائقَالكتابَالمقد سَعلىَحياتكَ-6

 

لِّم.  ضع حقائق الكتاب المقدَّس موضع التطبيق.  ع 

 

 . من التطبيقات هدفالأ( 

 لقد أعطاك هللا الكتاب المقدَّس ال لكي يزيد ثقافتك ومعلوماتك، بل لكي يُغيِّر حياتك. 

 

 .تطبيقات ُمقترحةب( 

كيف يمكنك أن تُطبِّق الحقائق المختلفة الواردة في المقطع الكتابي على حياتك الشخصية وعلى الحياة في فَكِّر 

 كتاب المقدَّس أكثر من تطبيق واحد ُمحتمل. اسأل نفسك:العالم. قد يكون لكل حق في ال

 

 هل هناك حق ينبغي عليَّ أن أؤمن به؟

 هل هناك وصيَّة ينبغي عليَّ أن أطيعها؟

 هل هناك َوْعد ينبغي عليَّ أن أُطالب به؟

 هل هناك ِحكمة ينبغي عليَّ أن أُطبِّقها؟

 هل هناك موقف أو سلوك ينبغي عليَّ أن أُغيِّره؟

 ناك خطيَّة ينبغي عليَّ أن أتجنَّبها؟هل ه

 هل هناك قدوة حسنة ينبغي عليَّ أن أحذو حذوها؟

 هل هناك رسالة جيدة ينبغي عليَّ أن أشاركها؟

 

 .التطبيق الشخصيج( 

ضع . حاول أن تكون واقعياً وتفعله، وأن تكون عليه، وأن تؤمن به، وأن تعرفهأن  يريدكاسأل هللا ما الذي 

 اً يمكنك أن تمارسه لمدة أسبوع على األقل. اكتب ما الذي يريدك هللا أن تُطبِّقه. تطبيقاً شخصي

 

م في التطبيقد(   .التقدُّ

عندما تُصلِّي كل يوم، اطلب من هللا أن يساعدك على االلتزام بالتطبيق الشخصي. وفي كل أسبوع، شارك مع 

م الذي أحرزته في التطبيق الشخصي ال أعضاء مجموعتك  خاص بك. التقدُّ

 

 

 

َ.َقمَبتوصيلَحقائقَالكتابَالمقد سَإلىَاآلخرينَ-7
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لِّم. قُم بتوصيل اشهد عن طريق إخبار شخٍص آخر عن ما قرأته، أو درسته، أو حفظته من الكتاب المقدَّس.  ع 

ذير، التححقائق الكتاب المقدَّس إلى اآلخرين عن طريق المشاركة، والشهادة، والتعليم، والوعظ، والتشجيع، و

 وحتى اإلنذار. 

 

 

 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَُمتجاوبةَمعَكلمةَهللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  علىَرفعَصلواتَقصيرةكمجموعة  تناوبوا

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

  تستخدم الكتاب المقدَّس بطرق عمليَّة ُمختلفة.. تعهَّد بأن تعهُّد -1

كل يوم. استخدم  31: 21 - 21: 12أصحاح من َمتَّى  ُمستعيناً بنصف. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -1 ؟ استخدم طريقة الخطوات َمْن أنا(. 22-1: 2أفُسس . َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1عيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشخٍص مُ الصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن المالحظات الُمتعلِّقة بوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 ليم، وهذا الواجب البيتي. والمالحظات الُمتعلِّقة بالخلوة الروحيَّة، والمالحظات الُمتعلِّقة بالتع
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6َالد رسَ

 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائدَالمجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة2َ

ت ىَ َإنجيلَم 

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكل واحٍد منكمشاركوا متموه أثناء إحدى ما تعلَّ  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 31: 21 - 21: 12خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل َمتَّى 

 .قصيرةتكون المشاركات 

 .يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي 

 

 

 دقيقة( 22)َفظح3َ

11َ:13َكورنثوس1ََ:َالنّصرةي قينَ

 

 

َ.الدافعَللحفظأ(َ

 

 . 21-21: 12؛ لوقا 1-1: 13َمتَّى  اقرأ

 ما هي أهميَّة حفظ بعض اآليات أو المقاطع أو األصحاحات من الكتاب المقدَّس؟  :اكتشفَوناقش

 بإجاباٍت من عند هللا. ة الناس الرد على أسئلتُمكِّنك من اآليات الكتابيَّة التي تحفظها  مالحظات:

 

لب(َ َ.التأمُّ

 

 نّصرةيَقين ال 

 11: 12كورنثوس  1

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

لَْم يُِصْبُكْم ِمَن التََّجاِرِب إاِلَّ َما هَُو 

. َولَِكنَّ هللاَ أَِمين  َوَجِدير   بََشِريٌّ

بُوَن فَْوَق َما بِالثِّقَِة، فَ  الَ يََدُعُكْم تَُجرَّ

تُِطيقُوَن، بَْل يَُدبُِّر لَُكْم َمَع التَّْجِربَِة 

َسبِيَل اْلُخُروِج ِمْنهَا لِتُِطيقُوا 

 اْحتَِمالَهَا.

 11: 12كورنثوس  1

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.
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َ.َمصدرَالتجاربَوطبيعتهاَ-1

 

تك وحكمتكهللا لكي وضعه شيء  وه (االختباراالمتحان )أ(  ، ولكي يَبنيك في إيمانك دائماً )يعقوب يزيد من قوَّ

ا (. 12، 2-3: 1 ، ولكي يقودك دائماً إلى الهزيمة في حياتك. فهي شيء ُوضع لكي يجعلك تُخطئالتجربة أمَّ

 1اطئ الُمحيط بنا )(، والعالم الخ11-11: 1من مصادر التجارب في حياتنا: الطبيعة الخاطئة فينا )يعقوب 

 (.11-1: 3(، وإبليس )لوقا 17-11: 2يوحنَّا 

 

ب( جميع الناس يتعرضون لنفس النوع من التجارب. ويمكن ألي شخص أن يُميِّز التجربة ألنها تحدث في 

 تحدث مراراً وتكراراً عبر التاريخ. جميع أنحاء العالم، وألنها 

 

 

َ.َأمانةَهللاَعندماَتقعَفيَتجربةَ-2

 

فهو ال هللا ال يسمح ألي تجربة أن تفوق قدرتنا على التغلُّب عليها! هللا أكبر من تجاربنا وهو إله عادل أيضاً. أ( 

ب فوق قدرتنا على مقاومة التجربة. كما أنَّ هللا يوفر لنا دائماً طريقاً للهرب من التجربة!  يسمح ُمطلقاً أن نُجرَّ

 

يروال تُْدِخْلنا في تَ عندما نُصلِّي، "ب(  نا ِمَن الشِّرِّ فإننا بذلك نطلب من هللا أن  (11: 1")َمتَّى ْجِربَة، لَِكْن نَجِّ

ل بسيادته اإللهية وعندما نَتَّكل على هللا وأن يَحول دون قيامنا باألشياء التي نَميل بطبيعتنا للقيام بها.  يتدخَّ

ينا هللا من ذلك الموقف "، بالدخول في التجاربونُصلِّي قائلين "أرجوك يا رب أن ال تسمح لي  فسوف يُنجِّ

 (11: 1الشرير )َمتَّى 

 

ب؟ ج(  قد يحاول الشيطان، أو العالم الخاطئ، أو الطبيعة الخاطئة فينا أن يستخدم لماذا يَسمح هللا لنا بأن نَُجرَّ

يكون موقف  ما  لحاق الهزيمة بنا، لكنَّ هللا يستطيع أن يستخدم تلك التجربة نفسها لكي يبنينا. فقدتجربةً ما إل

فقد يَسمح هللا لك بأن تُجرَّب هو تجربة من وجهة نظر الشيطان، لكن من وجهة نظر هللا فهو امتحان )اختبار(. 

بالخطيَّة كامتحان )اختبار( لك، لكنه ال يرغب أبداً في أن تفشل في ذلك االختبار. في مثل هذه المواقف، يمكنك 

تُعطيني نعمة من عندك لكي ال أفشل في االمتحان الذي وضعته لي!"  أرجوك أنأن تُصلِّي قائالً: "يا رب، 

ب أيُّوب إلى أبعد الحدود، لكنَّ أيُّوب اتَّكل على هللا وأصبح َرُجالً أقوى  فمثالً، لقد سمح هللا للشيطان بأن يُجرِّ

 وأنضج في اإليمان في نهاية المطاف. 

 

وهللا له ُمطلق الحق في أن ال ته الخاطئة وأن يقع في التجربة. لشخٍص ما بأن يَتبع طبيعقد يسمح هللا أيضاً  د(

ل. والناس الذين ال يُصلّون وال يتَّكلون على هللا (. 2: 3ال يُمكنهم أيضاً أن يَتَّكلوا على أمانة هللا )يعقوب  يتدخَّ

الناس يرفض ، عندما لذلك، سوف يكون تأثير التجربة قوياً جداً عليهم ولن يجدوا أي طريقة للهرب منها. فمثالً 

-23: 1)رومية  خاطئةرغبات قلوبهم الممارسة بالباطل فقد يتركهم هللا ينغمسون في  لحقاالحق أو يستبدلوا 

 (. فبدون هللا، ال يُمكن ألي شخص أن يَغلب الخطيَّة!21

 

 

َ.َمنَالتجاربنجاةَطُُرقَعملي ةَللَ-3

 

من التجارب التالية: األمور الجنسيَّة الالأخالقيَّة  تهربفيجب عليك دائماً أن اهرب من مصدر التجربة. أ( 

 1(، وعبادة األصنام )12: 1كورنثوس  1؛ 21-1: 1؛ 27، 21، 11-13: 3؛ أمثال 12: 13)تكوين 

: 2تيموثاوس  2شريرة )(، والشَّهوات الشبابية ال11-3: 1تيموثاوس  1(، ومحبة المال )13: 12كورنثوس 

 (.3-1: 3بطرس  1؛ قارن 22
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اقترب من هللا على الفور وارفع صالتك إليه )َمتَّى (. 12: 2أْخِضع نفسك هلل على الفور )قارن عبرانيِّين ب( 

 (.3-2: 1بطرس  1؛ 7: 3(. ثُمَّ قاوم الشيطان فيهرب منك )يعقوب 2: 3؛ يعقوب 7-11: 7

 (. 12-3: 3الجأ على الفور إلى الشركة مع المؤمنين اآلخرين )الجامعة ج( 

ال سيَّما عندما  - ابدأ على الفور بالتفكير بأفكار هللا. احفظ بعض اآليات من الكتاب المقدَّس واستخدمها (د

 (. 11، 3: 113(، أو األفكار غير الطاهرة )قارن المزمور 11: 1تواجه األكاذيب واألفكار السلبية )أفُسس 

(. افعل بنفسك شيئاً 32-12: 1؛ َمتَّى 22-27: 1ع الخدمة المسيحية اإليجابية )لوقا تجاوب على الفور مهـ( 

 (. 11-1: 2إيجابياً أو ساعد شخصاً ما )يوحنَّا 

؛ أعمال 3-1: 3استخدم ُسلطتك الروحيَّة واصدر أمرك للشيطان بأن يبتعد باسم الرّب يسوع )قارن َمتَّى و( 

11 :12 .) 

 (. 31: 21تبار أو عندما تواجه معارك روحيَّة )َمتَّى تشعر أنك في اخال سيَّما عندما  -ابق ُمتيقِّظاً وَصلِّ ز( 

 (.1: 11( والعادات السيئة )أيُّوب 3: 1تيموثاوس  1تَجنَّب الطموحات الخاطئة )ح( 

-1: 2مؤامرات الشريرة )يوحنَّا ( وال12-3: 13قُل "ال" على الفور! ارفض االقتراحات الُمغرية )تكوين ط( 

2 .) 

 

 

َ.الحفظَوالُمراجعةج(َ

 

 أو على دفتر مالحظاتك الصغير. بطاقة جديدةاآلية الكتابيَّة على  اكتبَ-1

 . 11: 12كورنثوس  1: النُّصرةاآلية الكتابية بالطريقة السليمة. يَقين  احفظَ-2

 اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة.  راجع:َ-3

 

 

 دقيقة( 72) سَالكتابدر4َ

22َ-2َ:1أفُسسَْنَأنا؟ََََمَ 

 

 معاً.  22-1: 2أفُسس استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 

َ.َاقرأ:1َالخطوةَ

 معاً.  22-1: 2أفُسس لنقرأ  اقرأ.

 له. لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكم

 

 

َ.َاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ  بالنسبة لك في هذا المقطع؟ُمهم ما هو الحق الذي تعتقد أنه  ف 

 ما هو الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ أو: 

ن. ن أفكارك في دفترك.  د وِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد  شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

)فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك 

 ختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.أعضاء المجموعة أشياًء مُ 
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فقد اكتشفت أنني نِلت الخالص بنعمة هللا وليس . 3و  2المهم بالنسبة لي ُمعلَن في اآليتين الحّق  .1االكتشافَ

عليَّ أن يجب ه بسبب أي شيٍء فعلته بنفسي! قَبل أن أقبل الرّب يسوع المسيح في قلبي وحياتي، ُكنت أعتقد أن

كما ، وأنه يجب عليَّ أن أفعل الكثير من األعمال الصالحة لكي أُرضي هللا. ميع واجباتي الدينية كل يومبجأقوم 

أنني كنت أعتقد أنني إذا فعلت كل تلك األشياء، فقد يجعل هللا حياتي ُمزدهرة وناجحة على األرض، وأنه 

هللا باعتبارها عقداً: إذا فعلت شيئاً هلل،  لقد كنت أنظر إلى عالقتي معبعد موتي. )الجنَّة( سيُدخلني الفردوس 

يُخلِّصني يجب عليه أن يفعل شيئاً لي بالمقابل! لكني اكتشفت أنَّ هللا الذي أعلن نفسه لنا في الكتاب المقدَّس 

بفضل نعمته الغنيَّة وليس بفضل أي شيٍء آخر أقوم به! كما أنني أدركت أنَّ عمل الخالص الذي قام هللا به 

رغم أنَّ جميع جهودي ما تزال بعيدة عن الكمال! وهكذا، فقد بدأت أدرك أنَّ  عمل كامل وتام ألجلي هو

  وأنه ال يُمكن ألي شخص أن يشتريها أو أن يحصل عليها باستحقاقه!الخالص الحقيقي هو ِهبَة مجانيَّة بالكامل 

 

 

أنَّني أستطيع الدخول إلى َمحضر هللا  فقد اكتشفت. 12الُمهم بالنسبة لي موجود في اآلية الحّق  .2االكتشافَ

الحّي! فهناك أشخاص كثيرون يقولون إنَّ هللا عظيم جداً لدرجة أنه ما ِمن أحٍد يستطيع أن يعرفه شخصياً، أو 

أن يتحدث معه شخصياً، أو أن يمشي معه شخصياً. والكثيرون يتمنُّون لو أنهم يستطيعون أن يكونوا في 

رغم كل محاوالتهم وجهودهم، إالَّ أنهم ال يختبرون أي نوع من التواُصل مع هللا.  هللا. لكن تواُصل شخصي مع

وحيث أنهم ال يسمعون كلماته وال يرون أعماله فإنهم يعتقدون أنَّ هللا غير موجود. لكنَّ الكتاب المقدَّس يقول 

وفي قلبي، وأن أختبر عنايته وأن أسمع صوته في الكتاب المقدَّس  ،تههللا في خليقعمل إنَّني أستطيع أن أرى 

للتواُصل مع هللا الحي. وهذه الطريقة هي  ةحقيقي ةوجد طريقتكما أنَّ الكتاب المقدَّس يقول إنه بي في ظروفي. 

فقد قام هللا نفسه نوٍر ال يستطيع أي شخص أي يدنو منه! لكن رغم ذلك، في سُكن هللا يَ إنَّ يسوع المسيح. الرّب 

د جعل هللا نفسه مرئيَّاً وأعلن عن نفسه في شخص الرّب يسوع المسيح وِمن خالله. عالوة باالقتراب ِمنِّي. فق

على ذلك، فقد فعل هللا كل ما يلزم لخالصي. فقد بََذل الرّب يسوع المسيح نفسه ذبيحةً للتكفير عن كل خطاياي! 

م هللا، فقد قَبلته في قلبي وحياتي. وعندما آمنت أنَّ الرّب يسوع دفع أُجرة كل خطاياي، وأنه َجَعلني باراً أما

يجعلني في تواُصل مع هللا. والروح القُُدس هو الذي وسكن في داخلي. )الروح القُُدس( وعندها، جاء روح هللا 

كما أنَّ الروح القدس يُعلن هللا لي ويساعدني على التمتُّع بالشَّركة مع هللا. كذلك، فإنَّ الروح القُُدس يَسُكن فِيَّ 

كما يُمكنني من خالل الروح القُُدس أن أدخل إلى َمحضر ني أختبر حقيقة هللا، وحضور هللا، وقُرب هللا! ويجعل

يُمكنني أن أتكلَّم معه شخصياً وأن أعيش هللا . وفي َمحضر هللا يُمكنني أن أسمع هللا وهو يُكلِّمني شخصياً. كما 

 حياتي في عالقة شخصية معه. 

 

 

َ.َسئلةاطرحَبعضَاأل:3َالخطوةَ

ر: كِّ  ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟  ف 

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد.22-1: 2أفُسس لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالك فياحرص على صياغة  د وِّن:  دفترك.  سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن  شار ك: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناق ش:

ا أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة )فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحه

 النقاش حول األسئلة(. 

 

 

  ؟تاً بذنوبي وخطاياي"أن أكون "ميِّ هو معنى  ام( 1: 2) :1السؤالَ

َ
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تصف حالتي قبل إيماني بالرب يسوع المسيح. فبدون يسوع المسيح، كنت "حيَّاً بالجسد"، هذه اآلية  مالحظات:

يكون وعندما . تاً ميِّ . فرغم أنني كنت آكل، وأشرب، وأعمل، وأنام؛ لكنَّ روحي كان وحيَّاً"ر اً "َميِّتكنت لكني 

 الروح ميتاً، فال يمكنني أن أعرف هللا وال أن أتمتَّع بعالقة شخصية معه. 

عنه  فلماذا يقولوأن يعمل أعماالً صالحةً، يتمتَّع بأخالٍق رفيعٍة اإلنسان غير المؤمن أن لكن إن كان بإمكان 

وأن يعمل األعمال الصالحة ألنه ما يستطيع اإلنسان غير المؤمن أن يتحلَّى باألخالق الحميدة ت"؟ يِّ هللا إنه "مَ 

يزال خليقة هللا! فاهلل هو الذي وهبه هذه اإلمكانات حتى ولو لم يعترف بها. لكنَّ اإلنسان غير المؤمن ال يقوم 

فهو ال يثق باهلل وال يُطيعه. كما أنه ال يَشُكر هللا على تِّكال على هللا. بهذه األعمال الصالحة من أجل هللا أو باال

د هللا في أي شيء )رومية  (. وهكذا، فإنَّ كل ما يفعله غير المؤمن ال عالقة له 21: 1أي شيء وال يُريد أن يُمجِّ

. فهو أناني، لنفسهباهلل الذي أعلن عن نفسه في شخص الرّب يسوع المسيح. لهذا فإنَّ غير المؤمن يعيش 

ومتمركز َحول ذاته، ويعيش حياةً ُمستقلةً تماماً عن هللا. وهذه "االستقالليَّة عن هللا"، وهذا "االنفصال عن هللا" 

 هو ما يدعوه الكتاب المقدَّس بـ "الموت الروحي". 

 

 

ا هي السِّمات التي ُكنت قبل أن أُصبح مؤمناً بالسيِّد المسيح؟ ومَمن ُكنت أنا ( 12-11، 3-1: 2) :2السؤالَ

  ؟أتَِّصُف بها كغير مؤمن

َ
فات التالية:أُصبح قبل أن  مالحظات:  مؤمناً بالرب يسوع المسيح، كنت أتَِّصف بالصِّ

 

فروحي لم تُكن تعرف هللا. فقد كنت أعتقد أنَّه ال وجود هلل. كما كنت أعتقد أنَّ هللا هو من . تاً روحياً ُكنت ميِّ أ( 

 لضعفاء وأنني ال أحتاج هلل. اختراع الناس ا

 

فقد ُكنت أُقلِّد أنماط حياة الناس الُمحيطين بي وأكتسب عاداتهم. لقد كنت أفعل ما . أتبع طُُرق العالمُكنت ب( 

هرة، والُمتعة. يعتقد األغلبية بأنه مهم وصحيح.  لطة، والشُّ وقد كانت أهم القِيَم في حياتي هي الُممتلكات، والسُّ

 ألجل الشهرة والنجاح. وكما هو حال الكثيرين فقد كنت أعيش لنفسي.فقد كنت أعيش 

 

افات. . أتبع طُُرق إبليسُكنت ج(  افين والَعرَّ فقد كنت أكذب مثلما يكذب الشيطان. وأحياناً كنت أذهب إلى الَعرَّ

 وأحياناً أخرى كنت أضع عقداً أو قالدةً لكي تحميني من األرواح الشريرة. 

 

فقد كنت جشعاً للمال، وكنت أستمتع بسرد النَُكت القذرة، ولم أكن قادراً . حسب طبيعتي الخاطئةأسلُك بُكنت د( 

 على ضبط عينّي، وكنت أعجز عن السيطرة على غضبي. باختصار، كانت طبيعتي الداخلية فاسدة. 

 

ليتي، وتمركزي حول ذاتي، فقد كان هللا يُبِغض استقال. حيث أنني لم أكن مؤمناً، فقد كان هللا غاضباً ِمنِّيهـ( 

 وعصياني، والتصاقي بالعالم، وفسادي الداخلي. 

 

فأنا لم أكن أعرف أنَّ هللا الحي يعمل من خالل الرّب يسوع المسيح. فقد . ُمنفصالً عن السيِّد المسيحُكنت و( 

لتعرف على ما يسوع المسيح دون أن أبذل أي جهد في اكنت أُصغي إلى ما يقوله أتباع الديانات األخرى عن 

قاله وفعله يسوع المسيح شخصياً في الكتاب المقدَّس. لذلك، فقد كنت أُسيء فهم الرّب يسوع المسيح ُكليَّاً. كما 

 أنني كنت أتحدث بالسوء على أتباع السيِّد المسيح )المسيحيِّين(. 

 

ة ال. جماعة إسرائيلُمنفصالً عن ُكنت ز(  يهودية. فإسرائيل الحقيقية تتألف كلمة "إسرائيل" هُنا ال تعني األمَّ

من شعب هللا فقط؛ أي األشخاص الذين يؤمنون باهلل الذي أعلن عن نفسه في شخص الرّب يسوع المسيح 

تمتَّع بالمزايا التي يتمتَّع وهكذا، فأنا لم أكن أنتمي إلى شعب هللا؛ وبالتالي، لم يكن بإمكاني أن أ(. 1: 3)رومية 
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ة، لم أكن أعرف الكتاب المقدَّس الذي يحتوي على نبوءات رائعة ووعود عظيمة بها شعب هللا. وبصورة خا صَّ

 بالغة األهمية للحياة. كما أنني كنت محروماً من الحماية واإلرشاد اللذين يوفرهما هللا لشعبه.  وإرشادات

 

اتٍ فقد قطع هللا عهداً مع شعبه. فقد . غريباً عن عهود هللاُكنت ح(  : "أنا أكون لُكم إلهاً، عديدةٍ  قال هللا لهم مرَّ

كما يَحمل األب  -يَحملهم وأنتُم تكونون لي َشعباً." فقد أراد هللا أن يكون ُمخلِّصهم وصديقهم. كما أنه أراد أن 

طول الطريق. وقد أعاد هللا تأكيد هذا العهد مراراً وتكراراً لشعبه. لكن قبل أن أسمع رسالة اإلنجيل، لم  -ابنه 

 رت قول هللا لي: "أنا صديقك."أكن قد اختب

 

 

فلم يُكن هناك هدف لحياتي. كما أنَّ حياتي كانت تبدو بال معنى، ولم أكن أعرف سبب . باِل رجاءُكنت ط( 

 وجودي على هذه األرض أو إلى أين سأذهب بعد موتي. لقد كنت أشعر دائماً بالخطر وعدم األمان. 

 

فقد كان الواقع الحقيقي الوحيد بالنسبة يش حياةً ال وجود هلل الحّي فيها. فقد كنت أع. في العالمباِل إلٍه ُكنت ي( 

 لي هو العالم المادي الملموس. لقد ُكنت ُملِحداً، وكنت ُمتمركزاً حول ذاتي. وبعبارٍة أخرى، لقد ُكنت إله نفسي. 

 

 

  ؟مسيحالسيِّد ال أنَّ هللا أحيانا، وأقامنا، وأجلسنا معما معنى ( 7-3: 2) :3السؤالَ

 

 

ويجلس مع المسيح إنَّ المؤمن يموت مع المسيح، ويقوم مع المسيح، غالباً ما يقول الكتاب المقدَّس  مالحظات:

ومعنى  !كل ما حدث للرب يسوع المسيح له تأثير ُمباشر على المؤمنين المسيحيينفي السماء. وهذا يعني أنَّ 

 جديداً و "حالةً" جديدةً. المؤمنين بالرب يسوع المسيح "َمقاماً" هذه الكلمات الِكتابيَّة هو أنَّ هللا اآلب أعطى 

 

فة القانونيَّة)هللا يُعطي المؤمنين نفس "الَمقام" أ(   . الذي للرب يسوع المسيح (أو الصِّ

هللا اآلب يَنظر إلى المؤمنين كما يَنظر إلى السيِّد المسيح. فعندما ينظر هللا إلى الشخص المؤمن فإنه ال يرى 

للشخص المؤمن. فقد وى بِّر المسيح. فحيث أنَّ السيِّد المسيح مات، فقد ماتت الطبيعة الخاطئة القديمة س

ُحوِكَمت، وأُدينَت، وُصلِبَت، وُدفِنَت مع السيِّد المسيح. وحيث أنَّ السيِّد المسيح قام من األموات، فقد قام المؤمن 

تمتَّع اآلن بطبيعة روحيَّة جديدة معه. وحيث أنَّ السيِّد المسيح أيضاً من الموت بمعنى أنه ُولد ِمن جديد وصار ي

وهكذا، فإنَّ ما حدث جلس في السماويَّات فسوف يُقام جسد المؤمن في الُمستقبل ويُعطى مكاناً في السماء. 

 للرب يسوع المسيح سيحُدث بكل تأكيد لكل شخص يؤمن به! فمقام المؤمن في المسيح هو الذي يَضمن أنَّ هللا

م جميع وعوده بشأن الحياة الجديدة التي سيتمتَّع بها المؤمن.   سيُتمِّ

 

 .  يُعطي المؤمنين أيضاً "حالةً" جديدةً هللاب( 

ِمن خالل عمل الروح القدس في قلب المؤمن، فإنَّ المؤمن يموت فعلياً عن الخطيَّة ويبدأ حياةً جديدةً على 

 نه سيختبر الحياة الجديدة أكثر فأكثر. وحالة المؤمن هذه هي التي تضمن أاألرض! 

 

 

فلماذا ينبغي عليَّ أن أهتم بالقيام ، تَخليصيقادرة على األعمال الصالحة ُكن إذا لم ت( 12-2: 2) :4السؤالَ

  ؟باألعمال الصالحة أصالً 
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 مالحظات:

 َ
  ينبغي القيام به لكي أنال الخالص!كل ما السيِّد المسيح قام بأ( 

وبعبارة أخرى، فقد أكمل السيِّد ، وقام، وصعد إلى السماء مكان كل شخٍص يؤمن به. يِّد المسيحالس قد ماتف

فبموته، أزال غضب هللا على خطاياي، وغفر لي خطاياي، وأعتقني من عبودية . المسيح كل ما يلزم لخالصي

ي فقط أن أقبل الخالص كعطيَّة ألفعله؟ فعندما أؤمن بالرب يسوع المسيح فيمكننتبقَّى وهكذا، ما الذي الخطية. 

ومجانيَّة رغم عدم استحقاقي لها! فأنا ال أستحق الخالص. كما أنني ال أستطيع أن أكسب الخالص كاملة 

 مجاناً ألنه يُحبني وألنه رحيم ِمن نحوي! الخالصقد وهبني هللا بنفسي. لهذا ف

 

خليصي، فإنَّ هذه األعمال الصالحة أو لو كانت األعمال الصالحة أو الطقوس الدينيَّة قادرة على تب( 

 الُممارسات الدينيَّة 

 . َمجده هتسلبستُقلِّل من شأن عمل المسيح الخالصي و

الدينونة األخيرة والقول بأني َخلَّصت نفسي بصورة جزئية أو ُكليَّة  فسوف أتمكن من التباهي أمام هللا في يوم

لدينيَّة. لكنَّ أعمالي الصالحة وممارساتي الدينيَّة ليست عن طريق أعمالي الصالحة أو عن طريق ممارساتي ا

ر بأعمالي الصالحة وممارساتي الدينية، فسوف يُطالبني هللا بأن صالحة بما فيه الكفاية!  فإذا أردت أن أتبرَّ

(! لكن حيث أنه ال يوجد شخص واحد 12: 2؛ يعقوب 12: 1تكون أعمالي وممارساتي كاملة تماماً )غالطيَّة 

ر أحد في نظر هللا بأعماله الصالحة أو ممارساته 12-12: 1أعماله كاملة )رومية هذا العالم في  (، فلن يتبرَّ

سيعجز عن الوصول إلى معيار  -غير ُمتديِّن سواء كان ُمتديناً جداً أم  -(! فكل شخص 11: 1الدينية )غالطية 

ول على التبرير أو الخالص عن طريق الحصهللا الكامل للقداسة. ولن يتمكن أي شخص على اإلطالق من 

 أعماله الصالحة أو عن طريق ُممارساته الدينية. فما من أحٍد يستطيع أن يتباهى أو أن يتفاخر قُدَّام هللا! 

 

عن ألُعبِّر ألُسِهم في خالصي. بل  ال؛ كمؤمٍن بالسيِّد المسيح، ما يزال ينبغي عليَّ أن أعمل أعماالً صالحةً ج( 

 ُشكري هلل 

 . نعمته المجانيَّة الُمتمثلة في الخالصى عل

هذه الكتاب المقدس يَذُكر . وهللا أَعدَّ الكثير من األعمال الصالحة التي ينبغي على المؤمنين القيام بها في العالم

الُمتمثِّل في )عمل المسيح الكامل يَمتدح ( 1)األعمال الصالحة. لذلك، فالمؤمن الحقيقي يفعل أمرين اثنين: 

تعبيراً عن ُشكره هلل على نعمته المجانية ( يعمل أعماالً صالحةً 2( الذي أدَّى إلى خالصه؛ )وقيامته موته

 الُمتمثلة في الخالص. 

 

َ بالسيِّد  ما الذي يُميُِّزك كمؤمن ؟بالرب يسوع المسيحَمن أنت اآلن بعد أن آمنت ( 22-11: 2) :5السؤال

  ؟المسيح

 

ََد المسيح، أصبحت لديَّ هويّة جديدة. كما أنني أصبحت أتمتَّع بالمزايا التالية:بالسيِّ بعد أن آمنُت  مالحظات:
 

كما أنني تصالحت أيضاً مع جميع األشخاص اآلخرين الذين . لقد تصالحت مع هللا وصار لي سالم معهأ( 

 ة في العالم. لهذا، يمكنني اآلن أن أعيش بسالٍم مع الناس ِمن كل أُمَّ صاروا مؤمنين بالرب يسوع المسيح. 

 

وقُربه ِمنِّي. فأنا فأنا أسكن في محضره وأختبر وجوده الحقيقي . بمقدوري أن أدخل إلى َمحضر هللار اصب( 

 (. 2: 11أتحدث إليه، وأصغي له وهو يُكلِّمني، وأسير معه في حياتي اليومية )المزمور 
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أنتمي اآلن إلى أهم مملكة في تاريخ الجنس فأنا عضو في ملكوت هللا. إنني . مواطناً مع شعب هللا ِصرتُ ج( 

: 2، وسوف يُصبح في يوٍم ما المملكة الوحيدة في الكون )دانيال البشري! وهذا الملكوت ينمو ويتَّسع كل يوم

33!) 

 

فقد صار لي االمتياز أن "أهل بيت هللا" أو "عائلة هللا" في العالم هي الكنيسة. . صرت فَرداً في عائلة هللاد( 

" في جميع اإلخوة واألخوات المؤمنين". كما أنه أصبح لدّي الكثير من "أبانا الذي في السَّماواتهللا "أدعو 

 أنحاء العالم!

 

هذا الهيكل ليس مصنوعاً من حجارة، بل هو "هيكل حّي" يُبنى فيه جميع . أنا جزء من هيكل هللا الجديدهـ( 

نفسه يسكن في هذا الهيكل من خالل الروح القُُدس. لهذا، . وهللا (1-3: 2بطرس  1حجارة حيَّة" )كالمؤمنين "

 فاهلل نفسه يسكن فِيَّ وفي جميع المؤمنين من خالل الروح القُُدس!

 

َ.َط بِّق:4َالخطوةَ

ر: كِّ  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  ف 

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من تعالوا بنا نُفكِّر س شاركَود وِّن:  .22-1: 2أفُسس ويَّاً ونُدوِّ

ر: كِّ له إلى تطبيق شخصي؟  ف   ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  د وِّن:

 على قلبك. 

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات 

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَمُقترحةَ-1

 

 فَكِّر في أنك كنت ميتاً ألنك كنت تسلك في الطرق الخاطئة.  1-3: 2

كِّر في ما إذا كنت قد قُمت بالفعل مع السيِّد المسيح؛ أي ما إذا كنت قد قبلت بالفعل عمل المسيح فَ   1-2: 2

 بحيث أنه عندما ينظر هللا إليك فلن يرى سوى بِّر المسيح.  الخالصي الكامل الذي قام به ألجلك

شريعة، أو من خالل األعمال فَكِّر في ما إذا كنت ما تزال تحاول أن تكسب رضا هللا من خالل أعمال ال 3: 2

 الصالحة، أو من خالل الممارسات الدينية. 

 اقرأ الكتاب المقدَّس واكتشف ما هي األعمال الصالحة التي أعدَّها هللا لك لكي تسلُك فيها. 12: 2

 وأفَكِّر في ما إذا كنت ما تزال تنظر باحتقار إلى المؤمنين المسيحيين الذين ينتمون لجنسيات  13-17: 2

 أعراق ُمختلفة. 

ب على الدخول إلى محضر هللا، وعلى اإلصغاء إلى صوت هللا، وعلى التحدُّث مع هللا  12: 1؛ 12: 2 تدرَّ

 بُحريَّة وثقة. 

 فَكِّر في ما إذا ُكنت تعتبر نفسك مواطناً في ملكوت هللا وفرداً في عائلة هللا )بيت هللا(. 13: 2

 ُكن في الكنيسة من خالل روحه القُدُّوس. تأمَّل في حقيقة أنَّ هللا يس 22: 2

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصي ةَ-2

 

بمعونة هللا، أريد أن أتوقف عن االتِّكال على أعمالي الصالحة وممارساتي الدينية وأن أبدأ باالتِّكال على أ( 

 ُدس.  حقيقة أنَّ السيِّد المسيح مات عن خطاياي وأنه يسكن فِيَّ اآلن من خالل الروح القُ 
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ة أخرى أو جنسية أخرى، وأن أبدأ بالنظر ب(  بمعونة هللا، أريد أن أُغيِّر موقفي من المؤمنين الذين ينتمون ألمَّ

 إليهم باعتبارهم جزءاً من عائلتي السماويَّة. 

 

لَِّ.5َالخطوةَ َ.ص 

: 2أفُسس  إياه من خالل اآليات تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا

1-22. 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف  )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَشفاعي ة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. تابعواَالصالة

 

 

 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 بتطبيق أحد التطبيقات المقترحة.  . تعهَّدتعهُّد -1

كل يوم. استخدم  11: 21 - 1: 22أصحاح من َمتَّى  ُمستعيناً بنصف. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

راجع كل يوم . 11: 12كورنثوس  1: النّصرةيَقين  :الكتابيَّة الجديدة واحفظها . تأمَّل في اآليةالحفظ -1

 التي حفظتها.  ةالثالثمقاطع الكتابيَّة ال

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن مالحظاتك المتعلقة بالخلوة الروح َدوِّ يَّة، والحفظ، الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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7َالد رسَ

 

 

الة1َ َص 

َ

َ
ساً مجموعتك وبرنامج التلمذة هذا للرب.  قائدَالمجموعة:  َصلِّ ُمكرِّ

 

 

 دقيقة( 22)عبادةَوتسبيح2ََ

َقُدُّوسهللاَ

َ
لِّم:  ما هي "العبادة"؟ ع 

 
ُنعبَّر عنه من خالل صلواتنا الُمختلفة ونمط  "العبادة" هي موقف خشوع، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل

 حياتنا. 
  
 

 لكي نعبُد هللا، يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في هذا الدرس سوف نتعلَّم صفة واحدة من صفات هللا. 

 (. قُدُّوساقرأ التعليم عن أنَّ هللا  قائدَالمجموعة:)

 

 .قُدُّوس هللا الفكرةَالرئيسي ة:

 

 . 2-1: 1إشعياء  اقرأ

 

عنىَ"الق داسة"َ-1 َ.َم 

 

 كلمة "قُدُّوس" تشتمل على جانبين: 

 عن الشر والخطية واألمور الُدنيويَّة.  االنفصالأ( 

 . والحق والتقوىستقامة لالالذات  تكريسب( و

 

لوك". شخصية "القداسة" تعني "َكمال ال نفصلة " عندما تكون مُ القداسة"بـ وك لوالسُّ شخصية الال تَتَِّصف ووالسُّ

سة عن الشر والخطية واألمور الدنيوية فحسب، بل وأيضاً عندما  . لالستقامة والحق والتقوىتكون ُمكرَّ

ل بدون الجانب الثاني  "َكماالً"! فكمال الشخصية والسلوك يتطلَّب توفر ِكال الجانبين: ال يُعتبر فالجانب األوَّ

 "االنفصال" و "التكريس"!

 

َ.َالق داسةَوهللاَ-2

 

 . (أفعالهسلوكه )في شخصيته )صفاته( وفي  كامل  فهو قُدُّوس.  هللا

ل، فإنَّ فمن أ(  كما أنه  .مظاهرهعن الشر بجميع أشكاله وصوره. فهو يكره الشر بكل  ُمنفصلهللا  الجانب األوَّ

 . قليالً  وأ اً كثيرسواء كان اإلثم يُبِغض 

سالثاني، فإنَّ هللا  جانبالمن ب(  فهو ُملتِزم باالستقامة والحق والتقوى. وبعبارة لجميع صفاته اإللهية.  ُمكرَّ

س للعدالة واإلنصاف. فعدله كاملوال يقول وال يفعل إالَّ  أخرى، فإنه بارٌّ تماماً   ،الصواب والحق. كما أنه ُمكرَّ
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كذلك، ائبة أو فساد في هللا. هناك أي ش تليسما أنه يدين فيه الظُّلم ويُكافئ فيه الَعدل. كالذي يوم الف يأتي وسو

س للمحبَّة وكل ما يدعو للمحبَّة. ف وهذا يعني أنَّ محبته كاملة وأنَّ جميع كلماته وأعماله دافعها المحبة. هو ُمكرَّ

س لتنفيذ خطته الرائعة لهذا العالم وهذا الكون.   ،وهذا يعني أنَّ مشيئته ال بُدَّ وأن تتم بالكامل. لذلكوهو ُمكرَّ

 ! قُدُّوس  ! قُدُّوس  قداسته وتقول: "قُدُّوس  فتُسبِّح ترى كمال شخصيته وسلوكه  في السماءالموجودة لمالئكة فإنَّ ا

بُّ القَديرُ   "!الرَّ

 

َ.القداسةَوالش ركةَ-3

 

باً: أصبح ُمدركًا بشكٍل خاصٍّ لنجاسته هوإشعياء إلى َمحضر هللا القُدُّوس، دخل عندما  . لذلك فقد قال ُمتعجِّ

فَاهِ َويْ " أن فاهلل القدوس ال يمكن ." ل  لِي ألَنِّي هَلَْكُت ألَنِّي إِْنَسان  نَِجُس الشَّفَتَْيِن، َوأَْسُكُن َوَسطَ قَْوٍم َدنِِسي الشِّ
واألمر الوحيد لكن رغم ذلك فإنَّ هللا يريد أن يكون في شركة مع البشر!  تكون له َشرِكة مع أناس نَجسين!

كة مع هللا أمراً ممكناً هو إزالة نجاسة اإلنسان. لكنَّ اإلنسان ال يستطيع أن يتخلَّص الذي يمكن أن يجعل الشر

. فاهلل هو الوحيد القادر على تخليصه منها. فقد أزال هللا نجاسة إشعياء عن طريق التكفير عن من نجاسته بنفسه

 بة أُِخَذت ِمْن على المذبح السماويوقد تّمت عمليَّة التكفير هذه بطريقة رمزيَّة بواسطة َجمرة ُملتهخطيئته. 

واستُخدمت لتطهير إشعياء من نجاسته. و "التكفير" في الكتاب المقدَّس يعني "دفع أُجرة الخطايا وتسكين 

على الخطية، وُمصالحة الُمذنِب مع هللا." وحيث أنه تم التكفير عن خطايا إشعياء، فقد صار  غضب هللا

حي دون خوف، وأن يتمتَّع بالشركة مع هللا. كذلك، إذا رغبنا في التمتُّع بمقدوره أن يقف في محضر هللا ال

 بالشركة مع هللا القدوس، يجب علينا أن نسمح هلل بأن يُكفِّر عن خطايانا. 

 

َ.القداسةَوالخدمةَ-4

 

مام الناس. فالنبي النجس ال يمكن أن يُمثِّل هللا القدوس أ عادًة، ال يقوم هللا باستخدام شخص َنِجس في خدمته!

في خدمته. وقد استخدم هللا لكن حيث أنَّ هللا َكفَّر عن خطايا إشعياء، فقد صار بإمكانه أن يستخدم إشعياء 

إشعياء بالفعل في خدمته! كذلك، إذا أردنا أن نخدم هللا القدوس، فيجب علينا أن نسمح هلل بأن يُكفِّر عن 

 خطايانا. 

 

َالمجموعة وساً لهاً اعبدوا هللا بصفته إ :قائد . اعبدوه في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة قُدُّ

 أشخاص. 

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة3َ

ت ىَ َإنجيلَم 

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكل واحٍد منكمشاركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 11: 21 - 1: 22ابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل َمتَّى خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكت

 . قصيرةتكون المشاركات 

 .يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي 

 

 

 دقيقة( 72)َتعليم4َ

الةَالُمتجاوبةَمعَكلمةَهللا:َالص الة َالص 

 

الة؟أ(َ َماَهيَالص 

الةَهيََ-1 َ.ُمحادثةالص 
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 .نوعان من الُمحادثةأ( 

 ؟ما هو الفرق بين الشكلين التاليين ناقش:
                             

 هللا              هللا                                                           
 

 الةصَّ ال                                                       مة   لالك                              
 يا رب، أرجوك أن مثال: "                         "                الَ تَْشهَْد ُزوراً َعلَى َجاِركَ مثال: "                  

 "تشفيني ِمن َمرضي.                                                       11: 22خروج                                

 

 

 أنت                                               أنت                        

 

َ:ُمالحظات
 . (الكتاب المقدَّس )فيهذا حديث من جانب واحد.فأنت ال تتجاوب في صالتك مع ما يقوله هللا لك 

 
 

 هللا   
َلمةَالك                        

                مثال: "الَ تَْشهَْد ُزوراً َعلَى َجاِرَك"       

 11: 22خروج                  

 
 أنت                                     

 

 

 

الة      َالص 

جت الحق. أنني يا رب أعترف "مثال:   لذلك، َعوَّ

 تسامحني وأن تساعدني على قول  أرجوك أن

 الحق كما هو."

 

 

 

 فأنت تتجاوب في صالتك مع ما يقوله هللا لك )في الكتاب المقدَّس(.هذا حديث من جانبين. 

 

الة هي ُمحادثةب(   . الصَّ

 11-17: 12تكوين  اقرأ:

ة تحدث إبراهيم في هذه الصالة الواحدة؟ اكتشفَوناقش: ة تحدَّث هللا وكم مرَّ  كم مرَّ

ات، وتحدث إبراهيم  7ة الواحدة، تحدث هللا في أثناء هذه الصال مالحظات: ات 1مرَّ . هذه الصالة تُبيِّن أنَّ مرَّ

 الصالة هي ُمحادثة بين هللا واإلنسان حيث يتحدثان معاً ويتبادالن أطراف الحديث. 

 

 يبدأ الحديث؟ يجب أن َمن ج( 

َ. 1: 1المزمور  اقرأ:
 َمن يجب أن يبدأ الحديث الُمتبادل؟ اكتشفَوناقش:

َحظات:َمال
إلبراهيم أعلن بأن ، بادر هللا 12يمكن هلل أن يبدأ أو يمكنك أنت أن تبدأ في هذا الحديث الُمتبادل. في تكوين ( 1

ما يعتزم فعله للمدينتين الشريرتين سدوم وعمورة. ثم تجاوب إبراهيم عن طريق الصالة ألجل األبرار 

 الموجودين في المدينتين. 

 ود بالصالة إلى هللا. ثم انتظر برجاء لكي يستجيب هللا لصالته. ، يبدأ دا1في المزمور ( 2
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 1: 1المزمور                                                          12تكوين                        

  هللا               
 

 

الةالَََََََََََََََََََََالكلمة           ص 
                                                                                  تجاوبك عن طريق            كلمات هللا      

 الصالة الشفاعية              التحذيرية      

                                               

 

               

 أنت              

  هللا                  
 

                                     َ

  الكلمة/العمل                   الصالة            
 فيما بعد، هللا يتجاوب      أنت تُصلِّي إلى هللا     

 عن طريق كالمه أو          في الصباح وتنتظر

 أعماله.                 برجاء              

 

                  

 أنت                      

 

 

ص:  الصالة هي حديث ُمتبادل بين هللا وأنت. ويمكن أليٍّ منكما أن يبدأه.  لخِّ

 

الةََ-2  .هيَتجاُوبالص 

َ

  المقاطع الكتابيَّة أدناه.  اقرأ

 ما الذي يقوله هللا أو يفعله؟ وكيف يتجاوب الناس؟ اكتشفَوناقش:

َمالحظات:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َيتكلمَأوَيعملهللاَ نحنَنتجاوبَعنَطريقَالصالة

عن طريق الصالة، هللا  َسبِّحأ( 

 والعزف، 

 والترنيم.   

. كلمة هللا 3-1: 11أ( المزمور 

 . ُمستقيمة

 أعمال هللا أمينة.   

هلل واطلب منه بخطاياك  اعترفب( 

 أن

 يسامحك وأن يُطهِّرك.    

: كلمات العنوان + 11ب( المزمور 

3، 

كلمة هللا من خالل . 12-12     

 نبيال

 ناثان تُدين الخطية.      

يُعطيك فهماً هللا أن  اسألج( 

 وأن صحيحاً، 

يرشدك في حياتك، وأن يساعدك     

 على 

الخطية قتراف االبتعاد عن ا    

 ضده.

. هللا 17-11: 113ج( المزمور 

 ينطق

بكالمه من خالل شريعته،     

 ووصاياه،

 وأحكامه، ووعوده.     

من أجل تسديد أمام هللا  تشفَّعد( 

 حاجات

 اآلخرين.     

. هللا 21-22، 17: 12د( تكوين 

 يكشف

 حاجات الناس.    

على محبته التي ال هللا  اشكرهـ( 

 تسقط

 أبداً، وعلى أعماله العظيمة.     

. هللا 11-3: 127هـ( المزمور 

ي  يُنجِّ

 المصائب. من      
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ص:َ َل خِّ
 هي تجاوب بخمس طرق مختلفة على كلمات هللا وأعماله. الصالة 

كر.   الصالة هي تجاوب عن طريق التسبيح، واالعتراف، واالبتهال )الطِّلبات(، والتشفُّع، والشُّ

 

الةَيُمكنَأنَتُركِّزَعلىَجوانبَُمختلفةَ-3 َ.الص 

 المقاطع الكتابيَّة أدناه. اقرأ

 وات الثالث المختلفة؟على َمن تُركِّز هذه الصل اكتشفَوناقش:

َمالحظات:
 هللا                                                               

                           

 

  اآلخرين                       

                                                    الذات  

 

 

. هذه الصالة تُركز عل 13-7: 77 المزمور

 هللا؛ على صفاته، وكلماته، وأعماله. 

 

. هذه الصالة تُركز على 12-3: 1كولوسي 

 على حاجاتهم واهتماماتهم. اآلخرين.

 

 

. هذه الصالة تُركز على 1-2: 11المزمور 

 لشخصية.االذات.على حاجاتك واهتماماتك 

 

ص:َ َل خِّ
 فاته، وكلماته، وأعماله. ص -الصالة يمكن تركز على هللا 

 احتياجاتهم واهتماماتهم.  -الصالة يمكن تركز على اآلخرين 

 احتياجاتك واهتماماتك الشخصية.   -الصالة يمكن أن تركز على الذات 

 

الةب(َ َ.المواقفَوالص 

 

 المهمة جداً عندما تُصلِّي؟ ( السلوكيات)ما هي المواقف  اكتشفَوناقش:

 

 .التواُضعأ( 

 .13: 1يوحنَّا  1؛ 1-1: 1مثال أ اقرأ

 أْخِضع ذهنك )أفكارك، دوافعك( لذهن هللا.  مالحظات:

 (. 1-1: 1بطرس  1يُقاوم الُمتكبرين الذين يتكلون على فهمهم )هللا 

 

 .روح المسامحةب( 

 .21: 11مرقس  اقرأ

 . سامح كل شخص أساء إليك. ال تغضب وال تحاول أن تنتقم مالحظات:

 (. 12: 11؛ المزمور 11-13: 1شخص الذي أخطأ إليك، فاهلل لن يسامحك أيضاً )َمتَّى إذا لم تسامح ال

 

 .نزاهةالج( 

 .2-1: 1َمتَّى  اقرأ

 . قاوم رغبتك في إدهاش الناس بصلواتك مالحظات:

 إذا كنت تُحب أن يراك الناس ويسمعونك وأنت تُصلِّي، فلن تنال مكافأةً من هللا. 
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الةَتجاوباًَمعَكلمةَهللاطُر:َالتطبيقَالعمليج(َ َ.قَُمختلفةَللص 

 

الةَأثناءَالخلوةَالروحي ةَتجاوباًَمعَكلمةَهللاَ-1 َ.الص 

لِّم: ل  ع  ل لديك بحيث تكون صالتك بعد أن تنتهي من التأمُّ ل لديك، َصلِّ ُمستعيناً بالحق الُمفضَّ في الحّق الُمفضَّ

ل ل ولشخٍص ما في عائلتك، ولشخٍص ما قريب منك، ولشخٍص نفسك، ُمتجاوبة مع كلمة هللا. َصلِّ الحّق الُمفضَّ

ل لآلخر.   ما بعيٍد عنك. عندما تُصلِّي مع صديق، يمكن لكلٍّ منكما أن يُصلِّي الحق الُمفضَّ

 

الةَأثناءَدرسَالكتابَتجاوباًَمعَكلمةَهللاَ-2 َ.الص 

لِّم: التي علَّمك هللا إياها في هذا  مهمةبالحقائق الدراسة المقطع الكتابي، َصلِّ ُمستعيناً بعد أن تنتهي من  ع 

أن تستخدمها لتطبيق الحق الُمعلن في هذا  َصلِّ بشكل خاص لكي يرشدك هللا إلى الطريقة التي يريدكالمقطع. 

 المقطع الكتابي على حياتك الشخصية. 

 

الةَأثناءَقراءةَالكتابَالمقد سَتجاوباًَمعَكلمةَهللاَ-3 َ.الص 

لِّم: آية تلو  -َصلِّ الحقائق الواردة في ذلك المقطع ، وفهم معناه قراءة المقطع الكتابيأن تنتهي من بعد  ع 

 آيات الكتاب المقدَّس". عن طريق االستعانة بتُسمَّى هذه الطريقة "الصالة بطريقة ُمتجاوبة مع هللا.  -األخرى 

 

 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَُمتجاوبةَمعَكلمةَهللا

 

. كل شخص 21-1: 13من المزمور آية أو آيتين  قراءةتناوبوا على إلى مجموعات ثاُلثيَّة.  المجموعة اقسم

التي قرأها قبل أن يقوم الشخص الثاني بقراءة آية جداً تجاوباً مع اآلية قصيرة  ةعلى الفور صاليُصلِّي  يقرأ آية

 أخرى والصالة. 

 

 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  وعة.قائدَالمجم)

 تتجاوب مع هللا بالصالة عندما يتحدث إليك. . تعهَّد بأن تعهُّد -1

كل يوم. استخدم  22: 22 - 13: 21نصف أصحاح من َمتَّى ُمستعيناً ب. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.  طريقة  الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -1 استخدم لماذا أنا موجود  هنا؟ (. 17: 1 - 17: 3أفُسس . َحضِّ

ن مالحظاتك.   طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1سبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األالصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن المالحظات الُمتعلِّقة بوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 والمالحظات الُمتعلِّقة بالخلوة الروحيَّة، والمالحظات الُمتعلِّقة بالتعليم، وهذا الواجب البيتي. 
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8َسَالد ر

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائدَالمجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة2َ

ت ىَ َإنجيلَم 

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكل واحٍد منكمشاركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

مراعاة أن  ( مع22: 22 - 13: 21وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل َمتَّى خلواتكم الروحيَّة 

 تكون المشاركات قصيرة.

 .يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي 

 

 

 دقيقة( 22)َحفظ3َ

1َ:9َن اَيوح1َ:َالُغفراني قينَ

 

 

َ.الدافعَللحفظأ(َ

 

 . 31-31، 11-21: 22َمتَّى  اقرأ

 ما هي أهميَّة حفظ بعض اآليات أو المقاطع أو األصحاحات من الكتاب المقدَّس؟  :اكتشفَوناقش

 . كشف التعاليم الخاطئة وتفنيدهااآليات الكتابيَّة التي تحفظها تُمكِّنك من  مالحظات:

 

 

لب(َ َ.التأمُّ

 

 لُغفرانايَقين  

 3: 1يوحنَّا  1

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

إِِن اْعتََرْفنَا هلِلِ بَِخطَايَانَا، فَهَُو َجِدير  

، يَْغفُِر لَنَا َخطَايَانَا  بِالثِّقَِة َوَعاِدل 

 َويُطَهُِّرنَا ِمْن ُكلِّ إِْثٍم.

 3: 1يوحنَّا  1

 

 د الكتابياكتب الشاه

 على ظهر بطاقتك.

 

َ.َسؤوليتيَهيَأنَأعترفَبالخطي ةمَ-1

 

بشأن مفهوم أن نتَّفق مع الكتاب المقدَّس و ،أن "نَتَّفق مع هللا" عندما يُبيِّن لنا خطايانايعني االعتراف بالخطية 

رنا في الخطيَّة، وأن نُخبر هللا باألشياء الخاطئة التي فعلناها، وأن نُخبر هللا أيضاً باأل شياء الصائبة التي قصَّ

 القيام بها. 
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َ.َسؤوليةَهللاَهيَأنَي غفرَويُط هِّرمَ-2

 

 . التي َسبَّبتها الخطيَّةوالعار ستأصل ِمنَّا مشاعر الذنب عندما يَغفر هللا خطايانا فإنه يأ( 

الذي نستحقه نحن بسبب عادل رفع عنَّا غضب هللا اللقد مات السيِّد المسيح كذبيحة كفاريَّة عن خطايانا؛ أي أنه 

(. وهكذا، فنحن لم نَُعد ُمذنبين في نظر هللا، ولم نُعد بحاجة للشعور 1: 12؛ المزمور 21: 1خطايانا )رومية 

؛ 13-12: 7فاهلل لن يَعود يَذُكر خطايانا السابقة )مالخي بالخزي بسبب حياتنا الماضية المليئة بالخطيَّة. 

كسانا ببّر المسيح وجعلنا أفراداً في (. فقد 23: 1ننا على خطايانا السابقة )يوحنَّا (، ولن يُدي12: 2عبرانيِّين 

  (. 23-22: 11عائلته )لوقا 

 

رنا من عندما يغفر هللا خطايانا فإنه ب(   . فعلناهاالعواقب الناشئة عن الخطايا التي يُحرِّ

د أفكارنا وتصرفاتنا13: 3هذا يعني أنه يُطهِّرنا. فهو يُطهِّر ضمائرنا )عبرانيِّين  ، ويُساعدنا على أن (، ويُجدِّ

 نحيا بالتقوى. 

 

 . عندما يغفر هللا خطايانا فإنه يُزيل ُسلطان الخطيَّة من حياتناج( 

رنا من عبوديتنا للعادات الخاطئة والشريرة لكي نتمكَّن من تقديم أعضا إلى يؤدي عبيداً للبّر الذي  ئنافهو يُحرِّ

 (. 13، 11، 1: 1)رومية القداسة 

 

َ.َوعادلَ[أمينجديرَبالثقةَ]هللاََ-3

 

أن يُِعدَّ  أرادلما  عادالً هللا لم يُكن ولو ولما َغفر لنا خطايانا.  كفَّارةً للخطيَّةن يُِعدَّ أ ا أمكنهلمأميناً هللا لم يُكن لو 

 كفَّارةً للخطيَّة ولما َغفر لنا خطايانا.

لنا  هاوسوف يغفر ،خطايانا د كفَّارةً لخطايانا. وهو قادر على أن يغفر لنا. لذلك، فقد أعوعاد   لكنَّ هللا أمين  

 .هاعندما نعترف له ب

 

َ.الحفظَوالُمراجعةج(َ

 

 أو على دفتر مالحظاتك الصغير. بطاقة جديدةاآلية الكتابيَّة على  اكتبَ-1

  .3: 1يوحنَّا  1: الُغفرانيَقين  :اآلية الكتابية بالطريقة السليمة احفظَ-2

 اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة.  راجع:َ-3

 

 

 دقيقة( 72) درسَالكتاب4َ

5َ:17ََ-4َ:17َ؟ََََأفُسسَموجوٌدَهناَأناَلماذا

 

 معاً. 17: 1 - 17: 3أفُسس استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

َ.َاقرأ:1َالخطوةَ

 معاً. 17: 1 -17: 3لنقرأ أفُسس  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

َ.َاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ  هم بالنسبة لك في هذا المقطع؟مما هو الحق الذي تعتقد أنه  ف 
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 أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ ما هو الحّق الذي لمس عقلك أو 

ن. ن أفكارك في دفترك.  د وِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شار ك.

 ل واحٍد ِمنَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها ك

)فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك 

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

: 3. فاآلية أفُسس كل يومبها  أحياالطريقة التي أهميَّة المهم بالنسبة لي في هذا المقطع هو الحّق  .1االكتشافَ

.تقول: " 12: 1واآلية أفُسس  "َوالَ تُْحِزنُوا ُروَح هللاِ.تقول: " 12 بَّ  "هََكَذا تَْختَبُِروَن األُُموَر الَّتِي تُْرِضي الرَّ

." 17: 1واآلية  بِّ بالطريقة التي اً وهكذا، في الحقيقة أنَّ الرّب يسوع مهتم جد تقول: "اْفهَُموا َما ِهَي َمِشيئَةُ الرَّ
. فإن كذبت، أو لم أسيطر تجعله غير راٍض عني. فالطريقة التي أحيا بها يمكن أن تُحزنه أو أحيا بها كل يوم

افتريت على اآلخرين، فسوف يكون روح هللا حزيناً على غضبي، أو سرقت، أو تشاجرت مع اآلخرين، أو 

وهكذا، فإنَّ العكس صحيح  أيضاً. فعندما أقول  معيشتي.الرّب مسروراً بأسلوب جداً. وعندها لن يكون 

وعندها الصدق، وأضبط أعصابي، وأعمل وأشارك، وأغفر لآلخرين وأبنيهم، فسوف يكون روح الرّب فرحاً. 

لهذا يقول الكتاب المقدَّس: ""افهموا ما هي مشيئة الرّب." فكلما سوف يكون الرّب مسروراً بأسلوب معيشتي. 

لهذا، أعتقد أنَّ اإلجابة عن ّب لحياتي، زادت قدرتي على العيش بطريقة تُرضي الرّب! زاد فهمي لمشيئة الر

 السؤال "لماذا أنا موجود هنا؟" هي: "أنا هنا لكي أعرف مشيئة هللا، ولكي أُرضي هللا بأسلوب معيشتي."

 

فالرسالة إلى مؤمني . ف بهاأهميَّة الطريقة التي أتصرَّ المهم بالنسبة لي في هذا المقطع هو الحّق  .2االكتشافَ

نَعيش حياتنا اليومية"( تصرَّف" أو "نبمعنى ")سلُك" نأفُسس تحتوي في اللغة األصليَّة )اليونانيَّة( على كلمة "

ات. فاآلية  لنا ُمسبقاً تقول إنه ينبغي علينا أن نعيش )نَسلُك( في األعمال الصالحة التي أعدَّها هللا  12: 2ِعدَّة مرَّ

بِالدَّْعَوِة الَّتِي إِلَْيهَا ]تعيشوا حياةً تليُق[ أُنَاِشُدُكْم أَْن تَْسلُُكوا ُسلُوكاً يَلِيُق : "1: 3كما نقرأ في أفُسس بها. لكي نقوم 

ونقرأ  ِهْم."فِيَما بَْعُد َكَما يَْسلُُك األَُمُم فِي ُعْقِم ِذْهنِ ]تعيشوا[ : "َراِجياً أاَلَّ تَْسلُُكوا 17: 3 ونقرأ في أفُسس "ُدِعيتُْم.

ونقرأ في  "َواْسلُُكوا ]عيشوا[ فِي اْلَمَحبَِّة َعلَى ِمثَاِل اْلَمِسيِح الَِّذي أََحبَّنَا َوبََذَل نَْفَسهُ ألَْجلِنَا.: "2: 1في أفُسس 

تََماماً إَِذْن : "فَاْنتَبِهُوا 11: 1ونقرأ في أفُسس  أَْوالَِد النُّوِر."]عيشة[ ُسلُوَك ]عيشوا[ : "فَاْسلُُكوا 2: 1أفُسس 

وهكذا، فإنَّ هللا  َكْيَف تَْسلُُكوَن ]تعيشون[ بِتَْدقِيٍق، الَ ُسلُوَك ]عيَشة[ اْلُجهاَلَِء بَْل ُسلُوَك ]عيَشة[ اْلُعقاَلَِء."

يُخبرني بوضوٍح تام كيف ينبغي أن أعيش. فهو يُخبرني حرفياً كيف ينبغي عليَّ أن "أسلك" في حياتي 

 اليومية. 

ا الجو اب عن السؤال "لماذا أنا موجود هنا؟" فهو: "أنا موجود  على هذه األرض لكي أحيا الحياة التي أمَّ

ما هي الحياة التي ال تليق بي كمؤمن. كما أنه يُخبرني بوضوحٍ يُخبرني هللا أن أحياها." فاهلل يُخبرني بوضوح 

هللا. فالرسول ض ألجله هو إرضاء فالسبب الذي أعيش على األرأيضاً ما هي الحياة التي تليق بي كمؤمن. 

كورنثوس  1" )فَإَِذا أََكْلتُْم أَْو َشِرْبتُْم أَْو َمْهَما فََعْلتُْم، فَاْفَعلُوا ُكلَّ َشْيٍء لِتَْمِجيِد هللاِ.بولس يقول في رسالة أخرى "

دوه. وهكذا، عندم(. 11: 12 ا يختار الناس فقد قام هللا بخلق البشر ووضعهم على األرض لكي يُرضوه ويُمجِّ

أن يعيشوا حياتهم بطريقة تُرضي هللا، فإنَّ هللا يُسّر بهم. لكن عندما يختار الناس أن يعيشوا حياتهم بطريقتهم 

 ويعاقبهم بطردهم من ملكوته.  الخاصة، فإنَّ هللا يَحزن

 

َ.َاطرحَبعضَاألسئلة:3َالخطوةَ

ر: كِّ  عة بشأن هذا المقطع الكتابي؟ ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجمو ف 

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد. 17: 1 - 17: 3أفُسس لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالك في دفترك. احرص على صياغة  د وِّن:  سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن  )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت شار ك: في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناق ش:
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)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 ش حول األسئلة(. النقا

 

 

  ؟األُمم يسلكون في ُعقم ِذهنهمأنَّ ما معنى ( 17: 3) :1السؤالَ

بكلمة "أُمم" هُنا األشخاص الذين لم يؤمنوا بَعد بالرب يسوع المسيح. والكتاب المقدس المقصود  مالحظات:

د ُمسلسل يقول إنَّ كل الجهود التي يقوم بها األمم للحصول على السعادة تنتهي بخيبة أمل.  فحياتهم هي ُمجرَّ

طويل من االنتظار الذي ال فائدة منه. إنهم يَسعون، لكنهم ال يُحقِّقون شيئاً. َوهُْم يزرعون، لكنهم ال يَجنون 

 َجِميُع األَْنهَاِر تَُصبُّ فِي اْلبَْحِر، َولَِكنَّ اْلبَْحَر الَ في حياته: "ُسليمان كما أنهم يختبرون ما اختبره الحكيم ثمراً. 

ْمِع. ...  ئُ فاَلَ اْلَعْيُن تَْشبَُع ِمَن النَّظَِر، َوالَ األُُذُن تَْمتَلِ  . ...ئُ يَْمتَلِ  ْلُت ُكلَّ َما ...  فَاْبتَهََج قَْلبِي لُِكلِّ تََعبِيِمَن السَّ ثُمَّ تَأَمَّ

يِح، َوالَ َجْدَوى ِمْن َشْيٍء تَْحتَ َصنََعْتهُ يََداَي َوَما َكابَْدتُهُ ِمْن تََعٍب فِي َعَملِِه، فَإَِذا اْلَجِميُع  ، َوَكُمالََحقَِة الرِّ  بَاِطل 

 فالناس بدون هللا هم أناس ال يُنتِج تفكيرهم سوى أشياء ال تُشبِع.  (.11-12: 2، 2-7: 1" )الجامعة .الشَّْمسِ 

 

 

  ؟اوة قلوبهمبسبب قس" ُمظلِمي البصيرةلماذا يقول الكتاب المقدَّس إنَّ األمم "( 12: 3) :2السؤالَ

بدأ الناس يَنسون هللا في وقت الخلق، كان اإلنسان يعرف هللا الحّي. لكن بعد السقوط في الخطية،  مالحظات:

تدريجياً ويعيشون حياةً ُمنفصلةً عن حياة هللا. وعندما تكلم هللا للناس من خالل النبي أخنوخ والنبي نوح، قام 

 الناس بتقسية قلوبهم. 

وا قلوبهم عندما يُصّر النا س على فعل الشر، فإنَّ هللا يتركهم يُعانون جميع عواقب خطاياهم. وحيث أنَّ األمم قَسُّ

. فاهلل يُقسِّي قلوب األشخاص الذين يُقسُّون قلوبهم ِمن نحوهمن نحو هللا، فقد سمح هللا لقلوبهم بأن تبقى قاسية. 

. فَهُم لم يرغبوا في التفكير في هللا. لذلك، ُمتعمَّدةوهكذا، فقد صارت قلوب هؤالء األمم قاسية بسبب أفعالهم ال

. لكنهم لم يكونوا يُدركون عماهم )يوحنَّا فقد أعمى هللا أذهانهم فأصبحوا "ُمظلمي البصيرة" من نحو هللا الحي

(! فاألشخاص الذي يُصّرون على أن يعيشوا بدون هللا ال يُدركون حتى أنهم يعيشون بدون هللا 32-31: 3

 . جاهلون" ألنهم ال يعرفون أي شيٍء عن هللا الحّي الحقيقيّ فَهُم "وبالتالي  الحي.

َ
 

  ؟يَخلع اإلنسان العتيق وأن يَلبس اإلنسان الجديدكيف يُمكن لإلنسان أن ( 23-22: 3) :3السؤالَ

ب، والسرقة، جهلي باهلل ونمط حياتي القديم مثل الكذهو  "إنساني العتيقـ "فإنَّ المقصود ب ،غالباً  مالحظات:

فعندما أصبح مؤمناً بالسيد المسيح، ينبغي عليَّ أن أبدأ بصلب مالبسي القديمة القذرة على الصليب وغيرها. 

وهذا يعني أن أتخلَّص من خطاياي عن طريق االعتراف بها هلل. حيث مات الرّب يسوع المسيح عن خطاياي. 

ا "إنساني الجديد حياةً تُرضي هللا. فعندها، سوف يُلبسني الرّب يسوع أعيش وأن  ،" فهو أن أعرف مشيئة هللاأمَّ

 المسيح مالبس جديدة. وهكذا فإنني ألبس إنساني الجديد عن طريق إطاعتي هلل. 

ما هي الخطايا الُمحدَّدة التي ينبغي عليَّ أن أتخلَّص منها؟ يقول الكتاب المقدَّس إنه ينبغي عليَّ أن أتخلَّص 

والخطايا الجنسية، والجشع، اآلخرين، الفتراء على ب، والسرقة، والمشاجرة، واتحديداً من الكذب، والغض

َوالحقد. 
ة الُمحدَّدة التي ينبغي عليَّ أن ألبسها؟ يقول الكتاب المقدَّس إنه ينبغي عليَّ أن  أتكلم وما هي األشياء البارَّ

، وُمسامحاً  ،وشفوقاً  ،يفاً بالصدق، وأن أسيطر على غضبي، وأن أعمل وأشارك المحتاجين، وأن أكون لط

 وُمحباً، وشكوراً، وعارفاً لمشيئة هللا، وحكيماً في معيشتي. 

 

 

  ؟دون أن نُخطئما المقصود بأن نغضب، لكن ( 21: 3) :4السؤالَ

يعتقد البعض أنَّ هذا يعني أنَّه ال يُمكن للمؤمن أن يغضب أبداً. فهُم يقولون إنَّ كل غضب هو  مالحظات:

كيفما تشاء ألنَّ الغضب ليس مرتبطاً قد البعض اآلخر أنَّ هذا يعني أنه بإمكانك أن تغضب خطيَّة. ويعت
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فالكتاب المقدس يقول "يُمكنك أن تغضب؛ لكن عندما تغضب ال بالخطية. لكنَّ كال هذين الرأيين غير صحيح. 

غضب  ُمقدَّس  غضب هللا هو نَّ لك ألنَّ الغضب يُنَسب إلى هللا أيضاً. فالغضب في حّد ذاته ليس خطيَّة تُخطئ."

األمور الشريرة التي يقولها على يغضبوا غضباً ُمقدَّساً وهكذا، يُمكن للمؤمنين أيضاً أن على كل أنواع الشر. 

طريقةٍ . والغضب الُمقدَّس يُعبَّر عنه بغضبًا ُمقدَّساً وهكذا فإنَّ هذا النوع من الغضب يُدعى الناس أو يفعلونها. 

خطئ. فيها ضبط للن ُُ فس. لكن في أغلب األحيان، عندما نغضب نحن البشر فإننا نفقد السيطرة على أنفسنا وُن

من نحو الشخص الذي ارتكب الخطأ، أو عندما يتم التعبير عن  فعندما يتم التعبير عن الغضب بحقد أو باستياء

. ولكي ؛ بغير ُمقدَّسٍ طريقة عنيفة، فإنَّ هذا يكون غضباً الغضب بكلمات جارحة أو ب ل هو غضب  خاطئ 

 تُحب الخاطئ في الوقت الذي تكره فيه خطيئته، فإنَّ هذا يتطلَّب نعمةً كبيرةً من هللا. 

 

 

  ؟ا المقصود بأن ال تجعل الشمس تَغيب وأنت غضبانم( 21: 3) :5السؤالَ

هاية اليوم". "مغيب الشمس" )أو "غروب الشمس"( إلى "نشير يُ في الكتاب المقدَّس، غالباً ما  مالحظات:

، فالكثيرون يغضبون من شخٍص ما لسنواٍت وسنوات. لذلك فإنهم يعانون من الَمرارة الشديدة في حياتهم

نين الماضية. لذلك فهُم  ويحتفظون بقائمة طويلة من األخطاء التي ارتكبها اآلخرون في حقِّهم طوال السِّ

إنه ينبغي على المؤمن أن ال يغضب لفترة أطول من نهاية فترون عليهم. لكنَّ الكتاب المقدَّس يقول ينتقدونهم ويَ 

يُظهِر اليوم نفسه! فقبل أن يذهب المؤمن إلى فراشه لينام، يجب عليه أن يتصالح مع الشخص اآلخر، وأن 

َ، وأن يغفر له إساءته. تعاطفه من نحوه
 

 

  ؟كيف نُتيح فُرصةً إلبليس( 27: 3) :6السؤالَ

َوال تُتيحوا "التي تقول معاً. والمقصود باآلية  27و  21: 3ربط اآليتين أفُسس ي الكتاب المقدَّس مالحظات:

فعندما أشعر بالغضب، يجب أن أحترس هو أن ال أُعطيه مجاالً للدخول إلى حياتي وهدمها.  "فُرَصةً إلبليس

ل غضبي إلى حقد، أو كراهية، أو عدم ُمسامحة.  ا، يجب عليَّ لهذبشكل خاص وأن ال أسمح إلبليس بأن يُحوِّ

تقول إنه ينبغي عليَّ أن أسامح اآلخرين كما  12: 3أن أتعلَّم أن أسامح اآلخرين بسرعة. كذلك، فإنَّ أفُسس 

اْلبَُسوا ِسالََح هللاِ اْلَكاِمَل، : "11: 1من خالل ما فعله السيِّد المسيح ألجلي. ونقرأ في أفُسس سامحني هللا 

ُموِد فِ  ي إبليس باستخدام أي مكيدة لكي يجعلني أرتكب ي َوْجِه َمَكايِِد إِْبلِيسَ لِتَتََمكَّنُوا ِمَن الصُّ ." فسوف يقوم عدوِّ

فات عنيفة. كما أنه  الخطيَّة. فهو يستطيع أن يستخدم غضبي له إلى كلمات قاسية أو تصرُّ ضدي بأن يُحوِّ

له إلى ِغّش أو سرقة. ويمكنه أيضاً أن يستخد أكذب. لهذا  جعلنييلكي م خوفي يستطيع أن يستخدم جشعي ويحوِّ

َ." قَاِوُموا إِْبلِيَس فَيَْهُرَب ِمْنُكمْ : "7: 3نقرأ في يعقوب 
 

 

  ؟كيف يمكنك أن تقول كالماً صالحاً يُمكن أن يَبني اآلخرين( 23: 3) :7السؤالَ

 

ر قبلُأفتُساعد اآلخرين. فينبغي عليَّ أن أتكلَّم بطريقة كيف يُعلِّمني سفر األمثال  مالحظات: أن ، وأن أُجيب كِّ

بَْل : "11: 3في أفُسس (. كما نقرأ 1، 21 ،22: 11)أمثال  ُأجيب بُلطف، وأن في الوقت المناسبأُجيب 

ْأُس، أَِي اْلَمِسيحِ  همَّين مُ نجد هنا مبدأين  ." وهكذا،نَتََمسََّك بِاْلَحقِّ فِي اْلَمَحبَِّة، فَنَْنُمَو فِي ُكلِّ َشْيٍء نَْحَو َمْن هَُو الرَّ

: "الَ تَْخُرْج ِمْن أَْفَواِهُكْم َكلَِمة  فَاِسَدة ، بَِل 23: 3أفُسس  كما نقرأ في. للتحدث أال وهما: "الحّق" و "المحبَّة"

اِمِعيَن نِْعَمةً." الُِح لِْلبُْنيَاِن الَِّذي تَْدُعو إِلَْيِه اْلَحاَجةُ، َكْي يُْعِطَي السَّ آخر للتكلم أال وهو  إذاً، هناك مبدأ اْلَكالَُم الصَّ

 أن يؤدي كالمنا إلى "بناء اآلخرين".

واآلن، إليكم تلخيصاً لهذه المبادئ الثالثة الخاصة بالتكلُّم. فقبل أن أتكلَّم، يجب عليَّ أن أسأل نفسي ثالثة أسئلة 

 مهمَّة:

 صمت. ألزم الهل كالمي حق أم ال؟ فإذا لم يكن ما سأقوله هو الحق فينبغي عليَّ أن أ( 
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سيهدمه إذا كان كالمي حق، فهل سيؤدي إلى بُنيان الشخص اآلخر، أم أنه سيؤدي إلى هدمه؟ فإذا كان ب( 

 فينبغي عليَّ أن ألزم الصمت. 

إذا كان كالمي سيبنيه، هل يمكنني أن أقوله بمحبة أم ال؟ فإذا لم يكن بإمكاني أن أقوله بمحبة فينبغي عليَّ ج( 

َأن ألزم الصمت. 
 

 

  ؟لحياتك 17: 1 - 17: 3أهمية المقطع أفُسس  -في رأيك  -ا هي م  :8السؤالَ

 

لماذا أنا موجود على هذه األرض. فأنا موجود على األرض يُعلِّمني  17: 1 - 17: 3المقطع أفُسس  مالحظات:

د  لكي أحيا الحياة التي يريدني هللا أن أحياها. فالحياة الجديدة هي حياة تتوافق مع مشيئة هللا، وتُرضي هللا، وتُمجِّ

( هي حياة مختلفة تماماً عن الحياة التي يعيشها األمم 1: 3والحياة الجديدة التي يدعوني هللا إليها )أفُسس هللا. 

تجعلني أخلع بصورة دائمة الخطايا القديمة وألبس البِّر الجديد. إنها حياة تتميَّز (. فالحياة الجديدة 17: 3)أفُسس 

(، والِحكمة )أفُسس 2: 1(، والنور )أفُسس 2: 1، والمحبة )أفُسس (23-22: 3)أفُسس  بِّر والقداسة والحقبال

هادفة وذات كيف يمكن لحياتي أن تكون  17: 1 - 17: 3(. كما أنني أتعلَّم من خالل المقطع أفُسس 11: 1

َمعنًى. 
 

َ.َط بِّق:4َالخطوةَ

ر: كِّ  لح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟ أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تص ف 

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شاركَود وِّن: : 1 - 17: 3أفُسس تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

17. 

ر: كِّ له إلى تطبيق شخصي؟  ف   ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

ترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا اكتب هذا التطبيق الشخصي في دف د وِّن:

 على قلبك. 

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات 

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَمُقترحةَ-1

 

 أبدأ بالسلوك )بالعيش( بطريقة مختلفة. و ،لطريقة التي يَسلُك )يعيش( بها األمم ِمن حوليفي افكِّر أُ  17-13 :3

 في حياتي.  -أكثر فأكثر  -حقيقةً واقعةً لبّر والقداسة والحق أن يصبح ايُمكن أُفكِّر في كيف  23: 3

 إالَّ الصدق. قول كل أشكال الكذب وال أتخلَّص من أ 21: 3

 أتعلم أن أسيطر على غضبي. 21: 3

 أحترس لئال أُتيح فُرصةً إلبليس في حياتي.  27: 3

 أعمل وأكسب رزقي بعرق جبيني. 22: 3

 أعطي بعض الناس المحتاجين. 22: 3

 أبني اآلخرين من خالل الكلمات التي أقولها لهم. 23: 3

 أكون ُمرهف الحس لكي ال أُحِزن الروح القُُدس. 12: 3

 لَّص من كل أشكال الشر والُخبث. أتخ 11: 3

3 :12 .  أُسارع إلى مسامحة األشخاص الذي يُسيئون إليَّ

ف على هللا والتشبُّه به أكثر فأكثر. 1: 1  أسعى للتعرُّ

 أتعلَّم المزيد والمزيد عن كيف أُحب كمؤمن.  2: 1

 ينطقون بالكالم الرديء ويتصرفون بحماقة. أتجنَّب األشخاص الذين  1-7: 1
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 أكشف الظُّلمة التي في حياتي وحياة إخوتي.  2-13 :1

 أتعلَّم أن أصبح حكيماً عن طريق عمل مشيئة هللا. 11-17: 1

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصي ةَ-2

 

بصورة  -أريد أن أعيش حياتي بطريقة أكون فيها ُمدركاً لحضور هللا، وبطريقة تُرضي هللا. كما أنني أريد أ( 

 أن أسيطر على غضبي، وأن أصالح نفسي مع أي شخص يُسيء إليَّ قبل أن ينتهي اليوم. أن أتعلَّم  -خاصة 

 

أن أتخلَّص من عادة  -بصورة خاصة  -أنا أيضاً أريد أن  أعيش حياتي بطريقة تُرضي هللا. كما أنني أريد ب( 

بتثبيت هذه العادة الجديدة وأريد أن أتدرب وأتدرب إلى أن يقوم هللا ة جيدة. يدقديمة سيئة، وأن أكتسب عادة جد

 في حياتي. 

 

لَِّ.5َالخطوةَ َ.ص 

 1: 1تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات تكوين 

 أ.3: 2 -

نوا على الصلوات ال قصيرة التي تتألف )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَشفاعي ة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. تابعواَالصالة

 

 

 (دقيقتان)َواجبَبيتي6َ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 . تعهَّد بتطبيق أحد التطبيقات المقترحة. تعهُّد -1

كل يوم. استخدم  22: 12 - 1: 11. تمتَّع بخلوة روحيَّة باستخدام نصف أصحاح من َمتَّى الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

الة الُمستجابة: يوحنَّا الحفظ -1 . راجع كل 23: 11. تأمَّل في اآلية/اآليات الكتابيَّة الجديدة واحفظها. يَقين الصَّ

 يوم اآليتين )أو المقطعين( اللتين حفظتهما. 

 (. 1: 1ٍد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدَّ الصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن مالحظاتك المتعلقة بالخلوة الروحيَّة، والحفظ،  َدوِّ الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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9َالد رسَ

 

الة1َ َص 

َ

َ
ساً م قائدَالمجموعة:  جموعتك وبرنامج التلمذة هذا للرب. َصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادةَوتسبيح2ََ

َمحب ةهللاَ

َ
لِّم:  ما هي "العبادة"؟ ع 

 
"العبادة" هي موقف خشوع، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل ُنعبَّر عنه من خالل صلواتنا الُمختلفة ونمط 

 حياتنا. 
  
 

 ذا الدرس سوف نتعلَّم صفة واحدة من صفات هللا. لكي نعبُد هللا، يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في ه

 (. محبَّةاقرأ التعليم عن أنَّ هللا  قائدَالمجموعة:)

 

 .محبَّةهللا  الفكرةَالرئيسي ة:

 

 . 21-7: 3يوحنَّا  1، 12-2: 1؛ رومية 2: 31إشعياء  اقرأ

 

َ.َمحب ةبطبيعتهَهللاََ-1

 

لكي يُنقذ الناس من الهالك  بحياتهجازفاً مُ  ُمشتعالً  اً الذي يدخل بيت َرُجل اإلطفاءمثل هللا يُحب شعوب العالم أ( 

 (. 2: 31؛ 22-27: 12؛ 1: 23األبدي )قارن إشعياء 

 الذي يُحب خرافه ويسعى باحثاً عن الضال منها إلى أن يجدها.  مثل الراعيهللا يُحب شعوب العالم ب( 

 . فهو يعتني بنا، ويحمينا، ويُدربنا، ويُعلمنا.نائهمااللذان يُحبَّان أب مثل األب واألمهللا يُحبنا ج( 

الذي يُحب صديقه. لذلك فهو يرغب في أن يكون معنا وأن يقوم ببعض األمور  مثل الصديقهللا يُحبنا د( 

 الصالحة والممتعة معنا.

اه. فهو ال يُحبنا لكنَّ األهم من هذا كله هو أنَّ هللا يُحبنا محبةً فريدةً تقتصر على هللا وحده دون ِسوهـ( 

يةً.  وقد برهن هللا على محبته الُمضحية من نحونا بأن بالمشاعر والعواطف فحسب، بل إنه يُحبنا محبةً ُمضحِّ

بََذَل ابنه الوحيد الحبيب يسوع المسيح على الصليب ألجلنا. فهو يُحبنا محبةً ُمضحيةً لكي يُخلِّصنا من الخطية 

تي أرسلت يسوع المسيح كذبيحة كفاريَّة عن خطايانا. وهذا يعني أنه عندما فمحبته هي الومن الهالك األبدي. 

الذي كنا نستحقه بسبب خطايانا. فقد أزال الرّب يسوع أزال غضب هللا مات يسوع المسيح على الصليب، فقد 

 خطايانا وصالحنا مع هللا. 

 

الًَهللاَ-2 َ.ََأحب ناَأو 

 

 (. 3: 1، وكلماته، وأفعاله من نحونا )أفُسس ططهوخ ،هللا هو دائماً الُمبادر في أفكاره
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: 1بطرس  1، أرسل هللا اآلب ابنه يسوع المسيح لكي يموت على الصليب من أجل خطايانا )قبل أن نولدأ( 

12 .) 

ر هللا أن يصل إلينا فأرسل أشخاصاً يكرزون لنا برسالة اإلنجيل )رومية قبل أن نَسمع بهب(  -13: 12، قرَّ

17.) 

( ال تحت محبته 12: 1كنا نعيش تحت غضب هللا الُمقدَّس )رومية ، أن نؤمن بالرب يسوع المسيح قبلج( 

 (. 2: 11وقبل أن نَقبله، عمل هللا في قلوبنا لكي نفهم رسالة اإلنجيل ونؤمن بها )يوحنَّا ونعمته. 

 

الً لكي يربحنا لنفسه بلناه، أصبح بإمكاننا أن نتجاوب مع . واآلن، بعد أن ربحنا لنفسه وبعد أن قَ هللا أحبَّنا أوَّ

محبته بمحبة أيضاً. فاهلل ال يريد أن تكون المحبة من طرفه هو فقط. بل يريد من أوالده المؤمنين أن يُحبوه 

(. وبعد أن آمنَّا بالرب يسوع المسيح، لم 11-12: 12كما أحبهم هو )مرقُس بالُمقابل، وأن يُحب بعضهم بعضاً 

، بعضلمن دينونة هللا )في الجحيم(، بل أصبحنا نعيش في هللا، وفي محبَّة هلل وبعضنا نَُعد نعيش في خوٍف 

 (. 12-17: 3يوحنَّا  1وصارت لنا ثقة في يوم الدينونة )

  

َقبلَالمسيح

 .لم نُكن نؤمن* 

: 1)رومية  تحت غضب هللا* ُكنا 

12.) 

: 1)غالطيَّة  هللالعنة تحت * ُكنا 

12.) 

 1ة هللا )من دينون نخاف* ُكنا 

 (.12-17: 3يوحنَّا 

-11: 1)لوقا  ُخطاة وهالكينُكنا 

 (. 12: 13؛ 12

 

َالمسيح

أعلن الحق الُمتعلِّق باهلل * 

 وبأنفسنا.

 

قَدَّم كفَّارةً أبعدت غضب هللا * 

(، 12: 3يوحنَّا  1عنا )

-3: 1وصالحنا مع هللا )رومية 

12 .) 

 

فدانا من اللعنة بأن صار * 

 (. 11: 1طيَّة لعنةً ألجلنا )غال

َبعدَالمسيح

 )نعترف باهلل(. نؤمنصرنا * 

: 1يوحنَّا  1) بمحبة هللاتحت صرنا * 

وصرنا نُدرك أنه أحبنا أوالً وأنه (. 1

 سيحبنا إلى األبد.!

: 1)غالطيَّة  تحت بركة هللاصرنا * 

 (.1: 1؛ أفُسس 13

 1في يوم الدينونة ) صارت لنا ثقة* 

 (. 12-17: 3يوحنَّا 

)لوقا  موجودين وُمخلَّصين صرنا* 

11 :23.) * 

 

 الصليب )موت وقيامة الرّب يسوع المسيح( هو الوحيد القادر على استبدال غضب هللا بمحبته!

 

 

َ.َيُحبّناَمحب ةَأبدي ةهللاَ-3

 

مر في هللا يُحبنا اليوم بالمقدار نفسه الذي أحبنا فيه في البداية. وسوف يست. 13: 2؛ رومية 1: 11إرميا  اقرأ

فمحبة هللا ال تتأرجح وال تتذبذب صعوداً في الماضي على الصليب. به أحبنا الذي ُحبه لنا غداً بالمقدار نفسه 

البشر الذين تتأرجح محبتهم وتتذبذب بحسب الظروف والمشاعر. فمحبة هللا أبدية وثابتة. وهبوطاً كما هو حال 

 في المسيح يسوع ربنا.  فما من شيٍء يمكنه أن يفصلنا عن محبَّة هللا التي

 

َ.محب ةَهللاَتُغيِّرناَ-4

 

محبَّة هللا ال تلمس مشاعرنا فحسب، بل تُغيِّر حياتنا أيضاً. فمحبته تجعلنا نُحبه ونحب بعضنا بعضاً؛ بل وأن 

عد أن وفي الحقيقة أنه لم يُكن بمقدورنا أن نُحب هللا إالَّ بنحب األشخاص الذين ال نُطيقهم، وأن نُحب أعداءنا. 

وِح اْلقُُدِس ": 1: 1أحبنا هللا وسكب محبته في قلوبنا. فنحن نقرأ في رومية  ألَنَّ هللاَ أَفَاَض َمَحبَّتَهُ فِي قُلُوبِنَا بِالرُّ

(. إنَّ هللا محبَّة 7: 3يوحنَّا  1" فالمحبة ال تنشأ في األصل من قلوبنا، بل تَنبُع من هللا فقط )الَِّذي َوهَبَنَا إِيَّاهُ.

 بطبيعته. كما أنه المصدر الوحيد للمحبة في العالم كله. 
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 . اعبدوه في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أشخاص. محبَّةاعبدوا هللا بصفته  :قائدَالمجموعة

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة3َ

َيوحن اَإنجيلَ

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكلشاركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (واحٍد منكم من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن تكون 22: 3 - 1: 1إنجيل يوحنَّا خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 . قصيرةالمشاركات 

 .يُشاركهاالتي أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور 

 

 دقيقة( 72)َتعليم4َ

َالروحيَّالنمّوَعنَدراسةَ:َط اعةال

 

َسؤولي ةَالنُموَّمأ(َ

 

ك الروحّي؟ هناك َمثاَلن َضَربهما الرّب يسوع في إنجيل مرقس  يُجيبان عن هذا  3َمن هو المسؤول عن نُموِّ

 السؤال.

 

ارعَ-1 ث لَالز  َ.م 

 

  (. 11-3: 2؛ لوقا 21-1 :11)قارن َمتَّى  22-1: 3مرقُس  اقرأ

 ما هي رسالة َمثَل الزارع؟   اكتشفَوناقش:

(. والتُّربة 13: 11(، وال سيَّما الرسالة الُمتعلقة بالملكوت )َمتَّى 11: 2البذور تُمثِّل كلمة هللا )لوقا  مالحظات:

 (. 12: 2؛ لوقا 13: 11تُمثِّل قلوب البشر )َمتَّى 

 

 غير المتجاوب، والعديم اإلحساس،القلب عن هي صورة  َمّر )أو الطريق(المَ لتي وقعت على االبذور أ( 
فكر دائماً أنَّ كلمة هللا ال ت تتجاوب مع كلمة هللا. فأنتال  كأو موقفه هكذا، فإن ك. وعندما يكون حال قلبوالقاسي

(، 13: 11س )َمتَّى بذل أي جهد لفهم رسالة الكتاب المقدَّ تال  كنإ. لهذا فكتحتوي على أي شيء مهم بالنسبة ل

يُصبح غير ُمباٍل وقاسياً. وبما أنَّ إبليس يعرف القوة الهائلة  كتجاوب معها. ونتيجة لذلك فإنَّ قلبتال أنك أو 

 !بَعد قبلهالم تلكلمة هللا، فهو مستعد دائماً لخطف الكلمة التي 

( عندما 21: 11)َمتَّى  لفهمهالديك  (، وأن تبذل كل جهدٍ 22: 3)مرقُس كلمة هللا  تَقبلأن الدرس الرئيسي هو 

تعامل فوراً مع أي مواقف عدم ُمباالة، أو ُمماطلة، أو تأن  كيجب عليلهذا، درسها! تقرأها، أو تسمعها، أو ت

 ِعداء!

 

حل )القلب عن هي صورة  التُّربة الصخريَّةالبذور التي وقعت على َب( ع، والضَّ ، (القليل الُعمقالُمتسرِّ
ر. ت كأو موقفه هكذا، فإن ك. فعندما يكون حال قلبوالعديم الجذور فأنت تَقبل تجاوب مع كلمة هللا بطيش أو تهوُّ

إنك تشُعر باإلثارة والحماس في بادئ األمر بشأن كلمة . هال كيترتَّب على قبولما كلمة هللا دون أن تُفكِّر في 

أنك ال عديم الجذور. وهذا يعني  تا، فأنوهكذلكن عندما تأتي المشاكل ويأتي االضطهاد فإنك تتراجع. هللا. 

حتى أنَّ التلمذة الحقيقية تتطلَّب تسليم الذات، وإنكار النفس، وال تُدرك  . فأنت بكلمة هللاتستطيع االحتفاظ 

 التضحية والُمعاناة. 

روف اإليمان بها وإطاعتها في كل الظأن تواظب على ( و11: 2كلمة هللا )لوقا  حفظتالدرس الرئيسي هو أن 

 سمع كلمة هللا!تللتأثُّر العاطفي فقط عندما  كواألحوال. تعامل فوراً مع َميل
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. فعندما يكون حال القلب الُمنقسم والُمنشغل بهموم الحياةهي صورة عن َاألشواكلتي وقعت بين االبذور َج(

وياتك خاطئة. كما أنك فأولمع كلمة هللا.  كأخرى إلى جانب تجاوب تجاوب مع أشياءٍ ت كوموقفه هكذا، فإن كقلب

تلك التي تُرضي ، وبُمتع الحياة، وباشتهاء أشياء أخرى غير محبة المال، وبُمنشغل بصورة دائمة بهموم الحياة

 أي ثمر في حياتك. تُنتج هللا. وهكذا فإنَّ األشياء التي في العالم تَخنق األشياء التي هلل. وبالتالي فإنَّ كلمة هللا ال 

راً  كبقي قلبتُ أن يك (. فيجب عل11: 2)لوقا  نقيًا، وُمستقيمًا، وصالحاً  كحفظ قلبتأن الدرس الرئيسي هو  ُمتحرِّ

تجاه الخاطئة  كميولمع ، وك. تعامل فوراً مع همومشهوات الرديئةلذَّاتها، والمغناها، وومن هُموم الحياة، 

 الخاطئة.  كأولوياتمع شهواتك والغنى وملذَّات العالم، و

 

 

القلب الُمتجاوب، و الذي يَحتفظ بكلمة هللا، هي صورة عن  التُّربة الجيدة والصالحةلتي وقعت في االبذور د( 
تجاوب مع كلمة هللا توموقفه هكذا، سوف  ك. فعندما يكون حال قلبوالذي يتمتَّع باستعداٍد جيٍِّد، والذي يُنتج ثمراً 

 منك. بالطريقة التي يريدها الرّب يسوع المسيح 

 

؛ مرقُس 21: 11)َمتَّى  لهاوتفهمها، وتَقبكلمة هللا بعناية، إلى  ُتصغيفإنك قيض من التُّربة األولى، ( على الن1

3 :22 .) 

 

 تمسَّك بها في أصعب الظروف واألحوالتو في أعماق قلبك تحفظها فإنك( على النقيض من التُّربة الثانية، 2

 (. 11: 2)لوقا 

 

راً  كحفظ قلبفإنك ت (  على النقيض من التُّربة الثالثة،1 : 2ِمن كل ما يُمكن أن يَخنق كلمة هللا )لوقا  نقيًَّا وُمتحرِّ

ثالثين ضعفاً أو حتى تُعطي (. وأحياناً، سوف 11: 2)لوقا  والصبر بالُجهد ُتنتج ثمرًا هلل إنكفبالتالي و(. 11

 (!22: 3؛ مرقُس 21: 11مئة ِضعف )َمتَّى 

 

دان تجاوبك مع كلمة هللا.  حالة قلبك. رسالة هذا الَمثَلهـ(  وطريقة تجاوبك مع كلمة هللا وموقفه هُما اللذان يُحدِّ
د مقدار الثَّمر الذي ستحمله هلل  ستجنيه(.)كم سيكون التأثير الروحّي الذي  هي التي ُتحدِّ

 

 

ث لَ-2 َ.بطريقةَغامضةالبذورَالتيَتنموََم 

 

 . 23-21: 3مرقُس  اقرأ

 ؟ بطريقة غامضةثَل البذور التي تنمو ما هي رسالة مَ  اكتشفَوناقش:

َمالحظات:
 

 (.27-21: 3)مرقس  عند الناسخفي النُمّو سر أ( 

 

سر غامض دائما! فسواء كنا نتحدث عن نمو النباتات واألشجار، أو عن نمو  النموفي عالم الطبيعة، نجد أنَّ 

بوضوٍح تام كيف ولماذا يحدث النمو! الحيوانات، أو عن نمو اإلنسان، فما ِمن أحٍد يستطيع أن يُفسِّر لنا 

ال يملك يُلقي البذور في أرض حقله وهو يدرك تماماً أنه ال يستطيع أن يجعل هذه البذور تنمو. فهو فالُمزارع 

ل الثمر، أو أي سيطرة على عمليات  فالكثير من األيام الثمر. نُضوج اإلنبات، أو التبرُعم، أو النمو، أو تشكُّ

! لكن كيفلكنه ال يعرف أن يفعل المزارع شيئاً لهذه البذور. ومع ذلك، فإنَّ النمو يحدث!  والليالي تمضي دون

ة، وي حرث التربة، ويضع السَّماد، ويرويها. لكي يَضمن نمو البذور فإنه يُغطِّي البذور، ويُزيل األعشاب الضارَّ

النمو! فكل ما يستطيع المزارع أن يفعله هو أن  إنَّ كل هذه األشياء تُسهِّل عملية النمو، لكنها ال يُمكن أن تُسبِّب
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يثق بأن البذور ستنمو، وأن ينتظر بصبر إلى أن يحين وقت الحصاد. وهكذا، ينبغي عليه أن يترك موضوع 

 النمو هلل وأن يثق في أنَّ هللا سيعمل. 

بسبب مشيئته وحياتهم. ف ملكوته في قلوب شعبهتنمية المسؤول عن كذلك، فإنَّ النمو الروحي هو ِسّر. فاهلل هو 

ز تأثيرها القوي المتزايد في قلوب وحياة  -التي هي كلمة هللا  -البذور الروحية الصالحة فإنَّ  المؤمنين تُعزِّ

 (. 3-1: 1كورنثوس  1؛ 2-1: 1والمجتمع بشكل عام )يوحنَّا 

 

 (.22: 3)مرقُس  القّوة الكامنة في البذورب( 

 

ُسنبلة، ثُم قمحاً داخل ثُم ساق طويلة، بات بة باإلنبات، والتبرعم، والنمو، وإنالموضوعة في الترالبذور تقوم 

نبلة. وهي تقوم بهذا كله  قد ائتمن ، ودون أي مساعدة بشرية. فكأنَّ هللا واضحٍ سبٍب من تلقاء نفسها دون أي السُّ

ها أن تفعله، ومتى ستفعله، هذه البذور الصغيرة على ِسّر النمو فأصبحت هذه البذرة تعرف ما الذي ينبغي علي

ة أو قدرة هائلة. وكيف ستفعله.   وهكذا، فقد أودع هللا في هذه البذور الصغيرة قوَّ

. فالمؤمنون يبذلون كل جهدهم لتوصيل كلمة هللا لآلخرين لكي يعرفوها كذلك، فإنَّ كلمة هللا تمتلك قوة هائلة

الكنيسة، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات ويُطيعوها في كل مجال من مجاالت الحياة مثل البيت، و

والزراعة، والصناعة، والتجارة، ووسائل اإلعالم. لكن رغم ذلك فإنَّ كلمة هللا تعرف ما الذي ينبغي التربوية، 

عليها أن تفعله، ومتى ستفعله، وكيف ستفعله؛ وهذا كله دون أي مساعدة من البشر. فكلمة هللا تنتقل شيئاً فشيئاً 

 1فتجعل الجميع يشعرون بقوتها تدريجياً في كل مجاالت الحياة ) لى آخر، ومن أمة إلى أخرىمن شخٍص إ

 (. 12: 13؛ أعمال 1: 2 - 21: 1بطرس 

 

 (.23: 3)مرقُس  وقت الحصاد هو النصر النهائيج( 

 

نجد هنا وصفاً ." ْذ يَُكوُن اْلَحَصاُد قَْد َحانَ َولَِكْن َحالََما يَْنَضُج الثََّمُر، يُْعِمُل فِيِه اْلِمْنَجَل إِ "حرفياً:  23تقول اآلية 

جد يسوف يقوم المزارع بحصد المحصول دون إبطاء! ورائعاً للحصاد: "فجأةً"، عندما يأتي وقت الحصاد، 

مما يدفعه النتظار وقت الحصاد بصبر ألنه عندما يأتي  في هذه الحقيقة تعزية وتشجيع كبيرينالمزارع 

تم. فما من شكٍّ أنَّ هللا سيحرص خطة هللا الُمتعلقة بملكوته ست من المؤكد أنَّ وهكذا، ة! فسوف يأتي بنصرة كامل

)حتى ولو لم يكن المزارع يراها( هو أمر مفروغ  منه! فكما أنَّ النبتة تنمو  فمجيء ملكوت هللا! على إتمامها

حتى ولو لم  ينمو وفقاً لمشيئة هللاي ملكوته وضعها هللا لها، فإنَّ عمل هللا فوفقاً للقوانين الُمتأصلة فيها والتي 

نُكن نرى ذلك دائماً! ففي اللحظة التي يراها هللا مناسبة وفقاً لخطته، سوف يُعلَن ملكوت هللا بكل عظمته َمتَّى 

 (. 11: 11؛ رؤيا 31: 11

 

 . رسالة هذا الَمثَلد( 

 

يه في قلوب الناس وحياتهم  . فهو الذيهو ُمنشئ النمو الروحي -وليس اإلنسان  -هللا وحده  يُنشئ ملكوته ويُنمِّ

 على األرض. 

هذا المثل هو تحذير من خطر الحماس البشري الزائد، والمثاليَّة الزائدة، واالستعجال الزائد في القيام بعمل هللا. 

والمليء بالشرور؟"  : "لم ال يقوم هللا بإنشاء ملكوته بالكامل في وقت ُمبكِّر في هذا العالم الُمظلمفالناس يسألون

لكنَّ هذا وهكذا، غالباً ما تكون نتيجة االستعجال هي اإلحباط، والتشاؤم، والشك، وفقدان العزم، ونفاد الصبر.

ل تشاؤمنا إلى تفاؤل ومثالية معقولة. فأينما زرعنا، سيكون هناك يوم للحصاد )إشعياء  : 11الَمثَل يريد أن يُحوِّ

 ال يُمكن أن تفشل!مور التي ال نفهمها، إالَّ أنَّ خطة هللا (! ورغم وجود الكثير من األ11
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ث لينَ-3 َ.العالقةَبينَهذينَالم 

لِّم. فنتيجة النمو الروحي في حياتك  فيما يتعلق بالنمو الروحي. مسؤولية اإلنسانَمثَل المزارع يُركز على  ع 

 لى حالة قلبك أو موقفه. تعتمد على  تجاوبك مع كلمة هللا. وتجاوبك مع كلمة هللا يعتمد ع

 -وحده فاهلل فيما يتعلق بالنمو الروحي.  سيادة هللاتُركز على بطريقة غامضة َمثل البذور التي تنمو وحدها 

فهو يعمل بسيادته الُمطلقة على تأسيس مملكته أو ُملكه في ُمنشئ النمو الروحي في حياتك. هو  -وليس أنت 

ر  وفي كل مجال آخر من مجاالت الحياة على األرض. وهذه الحقيقة ال  تككيف سيتم ذلك في حياقلبك ويُقرِّ

ومع ذلك فإنَّ هذا الَمثل (. 3-1: 1كورنثوس  1)هللا سوياً مع يعملوا تلغي الحقيقة بأنَّه ينبغي على المؤمنين أن 

تحمل ثمراً إالَّ  تنمو وأنفالبذرة ال يمكنها أن يُركز على عمل هللا في قلوب الناس وحياتهم بسيادة ُمطلقة. 

 عندما يسمح هللا لها بذلك.

  

َ.مراحلَالنُموَّب(َ

 

َ.الطبيعي ةَللنبتةنموَالمراحلََ-1

 

 .23-22: 3مرقس  اقرأ:

 ارسم شكالً لمراحل النمو المختلفة المذكورة في هذه اآليات.  ارسم:

َمالحظات:َ
 

 .رسم توضيحي لمراحل النمو

 

 
لِّم. فال يمكن مكن رؤيته. يحدث ببطء شديد لدرجة أنه ال ياالنتقال من مرحلة نمو إلى المرحلة التي تليها  ع 

نبلة بالقمح.  للمزارع أن يعرف اللحظة الُمحددة التي ستُخرج فيها الساق ُسنبلة أو اللحظة التي ستمتلئ فيها السُّ

 . فما من شيٍء يُمكنه أن يوقف عملية النمو. في الظروف الطبيعيةالنمو هو أمر محتوم  لكنَّ 

ا أن ت فالكائنات الحيَّة نمو أو أن تموت؛ لكنها ال تستطيع أن تبقى ساكنة. من ناحية جسدية، كل األشياء الحية إمَّ

ال تستطيع أن )النباتات، واألشجار، والحيوانات، والناس( يجب أن تنموا وإالَّ فإنها تموت. فالكائنات الحية 

  تبقى ساكنة كالحجر أو السيارة. كذلك، فإنَّ جميع الكائنات الحية تمر بمراحل مختلفة من النمو.

ون في مراحل  مختلفة من النمو الروحي.  كذلك، يجب على المؤمنين أن ينمو روحيَّاً. وهُم أيضاً يُمرُّ

 

َ.َمراحلَالنموَالروحيَللمؤمنَ-2

 

 .ثالث مراحل نمّو للمؤمن في الرسالة إلى العبرانيِّينأ( 

لهم إنه رغم مرور سنوات عديدة على  . يوبِّخ الكاتب المؤمنين العبرانيِّين قائالً 1: 1 - 11: 1عبرانيِّين  اقرأ

 إيمانهم، إالَّ أنهم لم ينموا.

فئة من  كلالُمميِّزة لمات سِّ ال؟ وما هي في هذا المقطعما هي الفئات الثالث المختلفة للمؤمنين  اكتشفَوناقش:

 هذه الفئات الثالث؟ 

 

 

 البذرة

 

 البرعم
  

 الساق
 

 السُّنبلة
             

القمح الكاملة  حبوب
 داخل السُّنبلة

 

 الَحصاد
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ا األطفال"، و "الناضجون"، و "الفئات الثالث للمؤمنين هنا هي " مالحظات: الُمميِّزة مات سِّ الالُمعلِّمون". أمَّ

 كل فئة فهي على النحو التالي:ل

 

َالُمعلِّمونَالناضجونَاألطفال

يجدون صعوبة في فهم  11اآلية 

 الكتاب المقدَّس.

يتعلمون ببطء. يحتاجون  11اآلية 

للكثير من الوقت، والحفز، 

 والتكرار، والتشجيع.

يحتاجون إلى ُمعلِّم  12اآلية 

 دتهم على الفهم + النمو.لمساع

يحتاجون إلى اللَّبن 12اآلية 

 )التعاليم الكتابيَّة  البسيطة جداً(.

ليست لديهم خبرة في 11اآلية 

 تعاليم الكتاب المقدَّس القويمة.

يجدون صعوبة في التمييز 13اآلية 

 بين الخير والشر.

يتناولون طعاماً صلباً 13اآلية 

نه )يقرأون الكتاب المقدَّس ويدرسو

 بأنفسهم(. 

يستخدمون الكتاب المقدَّس 13اآلية 

بصورة دائمة ويُطبِّقون تعاليمه في 

 حياتهم.

يُميِّزون بين الخير  13اآلية 

 والشر. 

يُعلِّمون األطفال لكي  12اآلية 

 ينموا وينضجوا.

 

 

 .أهل كورنثوسإلى األولى ثالث مراحل نمّو للمؤمن في الرسالة ( ب

حقيقة اإلنسان . يكتب الرسول بولس إلى الكنيسة في كورنثوس عن 11: 1 - 11: 2كورنثوس  1 اقرأ

 "الروحي".

ما هي السِّمات الُمميِّزة لكل فئة من ما هي الفئات الثالث المختلفة للمؤمنين في هذا المقطع؟  اكتشفَوناقش:

 هذه الفئات الثالث؟ 

الروحيّون"، و "العاملون". أمَّا "األطفال"، و " الفئات الثالث من المؤمنين وفقاً لهذا المقطع هي: مالحظات:

 السِّمات الُمميِّزة لكل فئة فهي على النحو التالي:

 

َالعاملونَالروحيُّونَ)الناضجون(َاألطفال

يزالون يُفِكرون  ما1اآلية 

 ويتصرفون مثل أهل العالم.

 يغارون ويتشاجرون. 1اآلية 

بون.  3اآلية   ينقسمون ويتحزَّ

 

فكِّرون بأفكار السيِّد يُ  11اآلية 

 المسيح. 

 روحيّون.  1اآلية 

 ُخدَّام هلل. فقد أوكل هللا كل 1اآلية 

 خادم بعمل خاص ُمحدَّد. 

بعض العاملين يزرعون  1اآلية 

)يُبشِّرون(، وبعض العاملين 

يهتمون بالمؤمنين يَسقون َحقل هللا )

 النامين(. 

بعض العاملين يضعون  12اآلية 

الناس إلى األساس )يقودون 

المسيح(، وبعض العاملين يبنون 

)يُتلمذون المؤمنين إلى أن بناء هللا 

 يصبحوا ناضجين(.
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 .األولى ثالث مراحل نمّو للمؤمن في رسالة يوحنَّاج( 

 الروحيين المختلفين. الرسول يوحنَّا إلى أبنائه . يكتب 13-12: 2يوحنَّا  1 اقرأ

ث المختلفة للمؤمنين في هذا المقطع؟ ما هي السِّمات الُمميِّزة لكل فئة من ما هي الفئات الثال اكتشفَوناقش:

 هذه الفئات الثالث؟

ا السِّمات اآلباء"، و "الشباب"، و "األوالدالفئات الثالث من المؤمنين وفقاً لهذا المقطع هي: " مالحظات: ". أمَّ

 الُمميِّزة لكل فئة فهي على النحو التالي:

  

 

َاآلباءَبالشباَوالداأل

 ُغفرت لهم خطاياهم.

 هللا اآلب.  عرفوا

 

 أقوياء.

 كلمة هللا تسكن فيهم. 

 غلبوا إبليس الشرير.

 لديهم أبناء )روحيين(.

 يعرفون هللا منذ وقٍت طويل.

َ

َ.الّدروسَالمتعلِّقةَبالنموَّج(َ

 

َ.نمّوَالمؤمنَ-1

 

لِّم: نَّا، وكاتب الرسالة إلى العبرانيين يُبيِّنون فالرسول بولس، والرسول يوحيجب على كل مؤمن أن ينمو.  ع 

. فالحياة المسيحية تشبه حالة توليس عمليَّة يه ةالمسيحيحياة بوضوح أنه ينبغي على المؤمن أن ينمو. فال

 الرحلة الطويلة في الحياة والتي ال تتوقف. 

 

َ.مراحلَنموَالمؤمنَ-2

 

لِّم:   ع 
 . مراحل نمو المؤمنأ( 

 دَّس عن ثالث مراحل نمو:يتحدث الكتاب المق

 .حديث اإليمان(مرحلة الطفولة )مؤمن  -1

 مرحلة النضج )تلميذ(. -2

 مرحلة الخادم )عامل(. -1

 مراحل النمو هذه لدى المؤمن.  في بعض األحيان قد تتداخل

 

 . أن ينمو ويتقدم إلى أن يصل إلى المرحلة التالية مؤمنكل  يجب على ب( 

 

 (:منذ وقٍت قصير اإليمان )آمنت حديثاً بالرب يسوع المسيح، ابناً هلل إذا كنت مؤمناً حديث -1

 تحتاج للتعاليم الكتابيَّة المبدئية. -

 تحتاج إلى مؤمن ناضج لكي يساعدك على النمو. -

 هدفك هو أن تنمو لتصبح ناضجاً )لتصبح تلميذا للرب يسوع المسيح(. -

 

 (: إذا كنت تلميذا )تابعاً ناضجاً للرب يسوع -2

 تحمَّل بنفسك مسؤولية نموك الروحي وسلوكياتك.  -

 )ُمنفرداً أو مع مؤمنين آخرين(. ادرس الكتاب المقدَّس وطبِّق تعاليمه -

 هدفك هو أن تنمو لتصبح عامالً لدى السيِّد المسيح.  -
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 إذا كنت عامالً )خادماً للرب يسوع المسيح وكنيسته(: -1

 سوع المسيح.استمر في النمو كتلميذ للرب ي -

 اخدم هللا عن طريق ربح النفوس الضالة و/أو بناء الُمخلَّصين. -

د هللا، وأن توسِّع ملكوت هللا، وأن تُنتج ثمراً هلل في حياة اآلخرين.  -  هدفك هو أن تُمجِّ

 

َ.التقييمَالشخصيد(َ

 

َوق يِّمَ-1 لِّ َ.ص 

 

 قَيِّم نفسك بهدوء.

 دقيق.  أّي من السِّمات التالية تصفك على نحو

 ما الذي يريدك هللا أن تفعله بهذا الشأن؟

 

 

َوتعه دَ-2 لِّ َ.ص 

 

 إذا كنت حديث اإليمان، تعهَّد بأن تصبح تلميذاً للرب يسوع المسيح )مؤمناً ناضجاً(. 

 إذا كنت تلميذاً فتعهَّد بأن تصبح عامالً لدى الرب يسوع المسيح:

 برسالة اإلنجيل. )تُنادي( أن تكرز  -

 لمذ آخرين.أن تُت -

 أن تُعلِّم وتعظ. -

 أو أن تقوم بأيٍّ من الخدمات العديدة الموجودة في الكنيسة أو في ملكوت هللا.  -

 

 

 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَُمتجاوبةَمعَكلمةَهللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  علىَرفعَصلواتَقصيرةكمجموعة  تناوبوا

 ات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. أو اقسم المجموعة إلى مجموع

 

 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 . ناضجاً ومثمراً  تنمو لتصبح مؤمناً . تعهَّد بأن تعهُّد -1

كل يوم. استخدم  12: 7 - 21: 3يوحنَّا نصف أصحاح من باالستعانة ب. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -1 ريقة ؟ استخدم طإلى أين أذهب(. 1: 22 - 1: 21رؤيا . َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن المالحظات الُمتعلِّقة بوقت الع َدوِّ بادة والتسبيح، الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 والمالحظات الُمتعلِّقة بالخلوة الروحيَّة، والمالحظات الُمتعلِّقة بالتعليم، وهذا الواجب البيتي. 
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11َالد رسَ

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائدَالمجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة2َ

َيوحن اَإنجيلَ

َ
َش َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكل واحٍد منكماركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 12: 7 - 21: 3يوحنَّا  خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل

 .قصيرةتكون المشاركات 

 .يُشاركهاشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي أصغوا إلى الشخص الذي يُ 

 

 دقيقة( 22)َحفظ3َ

6َ-3َ:5أمثالَ:َإرشادَهللاي قينَ

 

َ.الدافعَللحفظأ(َ

 . 3-3: 1تثنية  اقرأ

 ما هي أهميَّة حفظ بعض اآليات أو المقاطع أو األصحاحات من الكتاب المقدَّس؟  :اكتشفَوناقش

 في عائلتك. وعادات سليمة كتابيَّة تبنِّي ُمعتقدات اآليات الكتابيَّة التي تحفظها تُمكِّنك من  الحظات:م

 

لب(َ َ.التأمُّ

 

 إرشاد هللايَقين  

 1-1: 1أمثال 

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

بِّ ِمْن ُكلِّ قَْلبِكَ  ، اتَِّكْل َعلَى الرَّ

َوَعلَى فِْطنَتَِك الَ تَْعتَِمْد. اْعِرِف 

ُم  بَّ فِي ُكلِّ طُُرقَِك َوهَُو يُقَوِّ الرَّ

 .ُسبُلَكَ 

 1-1: 1أمثال 

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

َ.َات كلَعلىَهللاَمنَكلَقلبكَ-1

 

. كما أنه يعني حياتك بكاملهاعلى  همن"االتِّكال" على هللا يعني أن تجعل هللا األساس المتين لحياتك، أو أن تأت

 أن تعتمد عليه لكي يُخلِّصك، ولكي يبنيك في إيمانك، ولكي يرشدك.

فال يمكنك ال يمكن بناء بناية على نصف أساس. كذلك، ال يمكن بناء حياة مسيحية قوية على نصف إيمان باهلل. 

وماً االتكال على فهمنا البشرّي لألشياء أن تتكل على الرّب بنصف قلبك فقط. لهذا، يجب علينا أن نرفض د

ب على رؤية األشياء على األرض من وجهة نظر هللا في السماء  وأن نتعهَّد باالتكال على فهم هللا لألشياء. تدرَّ

 (. 17-11: 71)قارن المزمور 
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َ.َاعرفَهللاَفيَكلَطُرقكَ-2

 

 كيف يمكننا أن نعرف هللا في كل طرقنا بصورة عمليَّة؟

: 12ن ال نخجل من كوننا مؤمنين مسيحيين، وبأن ال نخجل من القيام باألشياء بالطريقة المسيحية )َمتَّى بأأ( 

12-11 .) 

 (. 11: 17أعمال ) مهمةبأن ندرس ما يقوله الكتاب المقدَّس قبل أن نتخذ أي قرارات ب( 

ف )نحميا ج(   (. 11: 1بأن نُصلِّي قبل أن نتكلم وقبل أن نتصرَّ

 (. 11: 12كورنثوس  1عى إلرضاء هللا وتمجيده في كل ما نفعله )بأن نس د(

 

مَُسبُلناَ-3 َ.َهللاَيُقوِّ

 

 (. 1: 11 مثالأحياناً يقوم هللا بإنجاح خططنا ومشاريعنا )أأ( 

 (. 7: 11)أمثال يُسالموننا نا ءهللا أعدايجعل أحياناً ب( 

 (. 3-2: 3)كولوسي أحياناً يفتح هللا أبواباً ُمغلقةً وقلوباً ُمقفلةً ج( 

 

 

َ.الحفظَوالُمراجعةج(َ

 

 أو على دفتر مالحظاتك الصغير.جديدة اآلية الكتابيَّة على بطاقة  اكتبَ-1

 . 1-1: 1أمثال : إرشاد هللايَقين  :اآلية الكتابية بالطريقة السليمة احفظَ-2

 زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة. اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ  راجع:َ-3

 

 دقيقة( 72) درسَالكتاب4َ

22َ:6ََ-21َ:1َرؤياَ؟ََََإلىَأينَأناَذاهب

 

 معاً.  1: 22 - 1: 21رؤيا استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 

َ.َاقرأ:1َالخطوةَ

 معاً.  1: 22 - 1: 21رؤيا لنقرأ  اقرأ.

 بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله.  لنقرأ بالتناوب

 

 

َ.َاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ  هم بالنسبة لك في هذا المقطع؟مما هو الحق الذي تعتقد أنه  ف 

 ما هو الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ أو 

ن. ن أفكارك في دفترك. اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين  د وِّ  تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك )فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر 

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.
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فقبل السماء الجديدة واألرض الجديدة، كان مسكن  .3-1: 21موجود في  المهم بالنسبة ليالحّق  .1االكتشافَ

رغم أننا نستطيع أن نقترب من هللا من خالل هللا في السماء، في حين أنَّ مسكننا نحن كان على األرض. و

كون إيماننا بالرب يسوع المسيح، إالَّ أنه ما يزال غير مرئيٍّ لنا! لكن بعد المجيء الثاني للمسيح، سوف ت

 -السماء الجديدة على األرض الجديدة، وسوف يكون َمسكن هللا بين شعبه! وهكذا، سوف يكون بإمكاننا 

وعلى األرض الجديدة، سوف تكون العالقة مع هللا هي أهم حدث! أن نقترب منه. أن نرى هللا و -كمؤمنين 

فسوف تكون العالقة مع هللا شخصية جداً وحميمة للغاية. وسوف يمسح هللا كل أثر للخطية والمعاناة في 

وسوف يجعلني أختبر كل دمعة من عيني. وسوف يشفي آثار خطيئتي وبؤسي.  األرض الجديدة. وسوف يمسح

 وسوف يجعلني أسلك في نور المعرفة والفرح والقداسة. وسوف أرى وجهه. حياة بملئها بصورة دائمة. ال

 

 

. فعلى األرض الجديدة، سوف يكون شعب هللا 1-1: 22المهم بالنسبة لي موجود في الحّق  .2االكتشافَ

الجديدة، ويخدمون هللا على  فسوف يرثون األرض الجديدة، ويملكون على األرضجداً.  مهمةٍ ُمنهمكاً في أموٍر 

الجلوس دون أن نفعل شيئاً، بل تعني أننا األرض الجديدة. فالحياة األبدية ال تعني أننا سنقضي األبدية في 

رث مع جميع المؤمنين اآلخرين بالسيِّد المسيح ملكوت هللا سنقضي األبدية في القيام بأهم األشياء! فسوف أ

لسماء الجديدة على األرض الجديدة. فسوف نملك مع هللا في هذا الملكوت؛ أي بشكله الجديد الذي يُعرف بأنه ا

نحمل إليها كنوز كل متاعب العمل وصعوباته، وسوف  على األرض الجديدة، وسوف نخدم هللا، وسوف تزول

 كل أمة نأتي منها إلى الملكوت.  وأمجاد

 

 

َ.َاطرحَبعضَاألسئلة:3َالخطوةَ

ر: كِّ  ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟ ما هو السؤال الذي  ف 

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد. 1: 22 - 1: 21رؤيا لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالك في دفترك. احرص على صياغة  د وِّن:  سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن )بعد أن يقض شار ك: ي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناق ش:

حظات المفيدة إلدارة )فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المال

 النقاش حول األسئلة(. 

 

 

  ؟بعد المجيء الثاني للمسيح، هل سيعيش المؤمنون في السماء أم على األرض( 1: 21) :1السؤالَ

 

 

بعد المجيء الثاني للمسيح، سوف تزول السماء الحاليَّة واألرض الحاليَّة. وسوف تكون هناك سماء  مالحظات:

كاملة مع هللا، وسوف يعيشون في محضر هللا المنظور يتمتَّع المؤمنون بعالقات  جديدة وأرض جديدة. وسوف

(. 11: 1بطرس  2البِّر )على األرض الجديدة. كما أنَّ السماء الجديدة واألرض الجديدة ستكونان مسكن 

ا الذين يفعلوسوف يستعيد الناس عالقاتهم بعضهم مع بعض! وسوف يفعل شعب هللا الصواب فقط.  ون أمَّ

 (. 27: 21الخطية والنجاسة على األرض الحالية فلن يدخلوها )رؤيا 

 

 

 ؟لماذا لن يكون هناك بحر( 1: 21) :2السؤالَ
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َمالحظات:
 . البحرأ( 

: 17؛ 7: 2في الكتاب المقدَّس، يرمز "البحر" إلى االضطراب والصراع. إنه رمز لألمم الشريرة )إشعياء 

د الحياة. وهو يرمز إلى األمم التي تعبد ضد وهو صورة للقوى الشريرة ا(. 12 لتي تُسبِّب التشويش وتُهدِّ

 ةلسا]الزانية الكبرى الج ، وبابل[(7-2: 7؛ قارن دانيال 1: 11الوحش "الطالع من البحر" )رؤيا ] المسيح

ت، بل إنه لن فإنَّ هذه اآلية ال تقول إنه لن تكون هناك ُمحيطا . لذلك،[(11: 17)رؤيا  "المياه الكثيرة"على 

 وثنيَّة، وال أمم ُمعادية للمسيح، وال قوى شرير وفساد على األرض الجديدة. هناك أمم عود ت

 

 . نهر ماء الحياةب( 

(. 12: 1بطرس  2؛ 21: 2، واألرض الحالية، والبحار الحالية تماماً )رومية سوف تتغير السماء الحالية

د حياة البشر، سوف يكون هناك فسوف يتجدَّد الكون بصورة مجيدة. وعوضاً عن  البحر الخطير الذي يُهدِّ

إلى وهذا التغيير يرمز ( الذي سيخدم الناس والحيوانات على األرض الجديدة. 1: 22"نهر ماء الحياة" )رؤيا 

؛ حزقيال 3-1: 11أنَّ عالقة اإلنسان بالطبيعة سترجع إلى سابق عهدها على األرض الجديدة )قارن إشعياء 

مع ذلك فإنَّ  (! لكن21: 1سوف تعود الطبيعة إلى الحالة التي أرادها هللا أن تكون عليه )أعمال و(! 3: 37

 نهر ماء الحياة له أهمية رمزيَّة أو روحيَّة رئيسية. 

 

 

  ؟هو الشيء الذي ترمز إليه المدينة الُمقدَّسة، أورشليم الجديدة النازلة من السماءما ( 2: 21) :3السؤالَ

 

َ مالحظات:
 . العروسأ( 

 -تُعلِّم بوضوح أنَّ أورشليم الجديدة ليست مدينةً بالمعنى الحرفي للكلمة، بل هي  12-3، 2: 21اآليات رؤيا 

(. في العهد القديم، يُدعى المؤمنون الحقيقيون 11-11، 1-1: 13المسيح" )قارن إشعياء "عروس  -يَّاً رمز

(. وفي العهد الجديد، يُدعى المؤمنون الحقيقيون رمزيَّاً 1: 13؛ قارن 1: 12رمزيَّاً "عروس هللا" )إشعياء 

العهد والعهد القديم الذين يَنتمون لفترتّي (. لذلك فإنَّ كل المؤمنين 2: 11كورنثوس  2"عروس المسيح" )

لون رمزيَّاً "أورشليم السماويَّة" قبل المجيء الثاني )غالطيَّة الجديد  ؛ 23-22: 12؛ عبرانيِّين 11-21: 3يُشكِّ

 (. كما أنهم يُشكِّلون "أورشليم الجديدة" بعد المجيء الثاني للمسيح. 13: 11

 

 

 . أورشليم السماويَّة تُصبح أورشليم الجديدةب( 

أورشليم الجديدة والعروس هما رمزان لشعب هللا؛ أي مجموع المؤمنين بالمسيَّا طَوال التاريخ على األرض. 

األموات، والدينونة األخيرة، والسماء واألرض الجديدتان(، سوف تنزل  وعند المجيء الثاني للمسيح )قيامة

". ثم ستكون السماء الجديدة الجديدةباعتبارها "أورشليم  " من السماء إلى األرض الجديدةالسماوية"أورشليم 

وفي  على األرض الجديدة. ثم سيصبح المؤمنون على َمّر العصور الملكوت المنظور هلل على األرض الجديدة.

من شيٍء في الكون كله أعظم من الشعب الذي رؤيا يوحنَّا فإنه يصف أورشليم الجديدة بألفاٍظ مجيدٍة ألنه ما 

غير رمز للشعوب و ،يتمتَّع بالشركة مع اإلله الحي. وفي حين أنَّ مدينة بابل هي رمز للشعوب غير المؤمنة

(، فإنَّ مدينة أورشليم هي رمز لشعب هللا المؤمن 1: 17ورمز للنظام القديم على األرض )رؤيا الُمقدَّسة، 

 (. 11-11، 12-3: 11والُمقدَّس، ورمز للنظام الجديد )عبرانيِّين 

 

 

 . رمز شعب هللا على األرض الحالية وعلى األرض الجديدةج( 

ه اآلن قبل فإنَّ "أورشليم الجديدة" هي الصورة المثالية لما ينبغي على شعب هللا أن يكونوا علي ،ِمن جانبٍ 
 !"ُكلَّ َشيٍء َجديَداً ( اآلن، في الوقت الحاضر)سأصنَُع تقول: " 1: 21لهذا فإنَّ رؤيا  !المجيء الثاني للمسيح
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اناً )على هذه األرض الحاليَّة( أَنَا أَْسقِي اْلَعْطَشاَن تقول: " 1: 21ولهذا فإنَّ رؤيا   ".ِمْن يَْنبُوِع َماِء اْلَحيَاِة َمجَّ

َوأَُكوُن إِلَهاً لَهُ، َوهَُو  ،)على هذه األرض الحاليَّة( َذا ُكلُّهُ نَِصيُب اْلُمْنتَِصرِ "هَ تقول:  7: 21فإنَّ رؤيا ولهذا أيضاً 

َوأَْوَراقُهَا َدَواء  يَْشفِي تقول: " 2: 22أيضاً فإنَّ رؤيا ولهذا  .(12: 1كورنثوس  2)أو ابنةً لي،  يَُكوُن اْبناً لِي

 الحاليَّة(". )من األمراض األَُممَ 

هي الواقع الرائع لما سيكون عليه شعب هللا على األرض الجديدة بعد الجديدة" فإنَّ "أورشليم  ،من جانبٍ آخر
َماَء َواألَْرَض اْلقَِديَمتَْيِن قَْد َزالَتَا.تقول: " 1: 21لهذا فإنَّ رؤيا  المجيء الثاني للمسيح! ولهذا فإنَّ رؤيا  "ألَنَّ السَّ

َراُخ َواألَلَُم، ألَنَّ األُُموَر اْلقَِديَمةَ ُكلَّهَا قَْد َزالَْت!" ولهذا فإنَّ " تقول: 3: 21 رؤيا  إِْذ يَُزوُل اْلَمْوُت َواْلُحْزُن َوالصُّ

 تقول: "لَْن تَُكوَن فِيَما بَْعُد لَْعنَة  أَبَداً." 1: 22

 

 . الدعوة للدخولد( 

؛ 27-23: 3م تُمثِّل الكنيسة في السماء وعلى األرض )غالطيَّة قبل المجيء الثاني للمسيح، فإنَّ مدينة أورشلي

البوابات مفتوحة طَوال الوقت ألنه وقت نعمة هللا، ووقت (. وقبل المجيء الثاني فإنَّ 23-22: 12عبرانيِّين 

دعوة الجميع لكي يؤمنوا بالرب يسوع المسيح ويدخلوا مدينة أورشليم التي هي رمز جماعة شعب هللا 

 ين والُمقدَّسين!المؤمن

 

 

  ؟ننتصر أنما معنى ( 2-7: 21) :4السؤالَ

 

المجيء الثاني للمسيح، "االنتصار" هو المهمة الموكلة لكل مؤمن على األرض، والتحدي قبل  مالحظات:

يَق. َولِكْن تََشجَّ الموضوع أمامه!  ُعوا، فَأَنَا قَِد فالرب يسوع المسيح يقول: "فَإِنَُّكْم فِي اْلَعالَِم َستُقَاُسوَن الضِّ

: "ثُمَّ يَُحاِربُوَن اْلَحَمَل، َولَِكنَّ اْلَحَمَل يَْهِزُمهُْم، 13: 17ونقرأ في رؤيا (. 11: 11" )يوحنَّا !اْنتََصْرُت َعلَى اْلَعالَمِ 

وَن، اْلُمْختَارُ  ويسأل الرسول يوحنَّا:  ".وَن، اْلُمْؤِمنُونَ ألَنَّهُ َربُّ األَْربَاِب َوَملُِك اْلُملُوِك، َوالَِّذيَن َمَعهُ هُُم اْلَمْدُعوُّ

. كما أنه يقول عن الشباب: (1: 1يوحنَّا  1"َوَمْن يَْنتَِصُر َعلَى اْلَعالَِم إاِلَّ الَِّذي يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع هَُو اْبُن هللاِ؟" )

يرَ "َكتَْبُت إِلَْيُكْم، أَيُّهَا الشَّبَاُب، ألَنَُّكْم أَْقِويَاُء، َوقَْد تَرَ  رِّ يوحنَّا  1" ).سََّخْت َكلَِمةُ هللاِ فِي قُلُوبُِكْم، َوَغلَْبتُْم إِْبلِيَس الشِّ

كماأنَّ الرسول  "َوهُْم قَِد اْنتََصُروا َعلَْيِه بَِدِم اْلَحَمِل َوبِاْلَكلَِمِة الَّتِي َشِهُدوا لَهَا.: "11: 12(. ونقرأ في رؤيا 13: 2

 (.17: 2" )رومية ِميِع هَِذِه األُُموِر، نُْحِرُز َما يَفُوُق االْنتَِصاَر َعلَى يَِد َمْن أََحبَّنَا.َولِكنَّنَا، فِي جَ بولس يقول: "

 

واالنتصار يعني أن تبقى ثابتاً في الرّب يسوع المسيح مهما كانت الظروف، وأن تمنع إبليس والعالم الخاطئ 

تحارب الفتور الروحي حتى النهاية، وأن تقاوم الشر. كما أنه يعني أن من إبعادك عن الشركة مع هللا والخدمة. 

ا  لطة والشُّهرة وملذَّات هذه األشخاص الذين يُخفقون في تحقيق النصر أمَّ لون السُّ فهم غير المؤمنين الذين يُفضِّ

 على الخالص على األرض الجديدة. األرض 

 

 

بواب، ، واألالسور الجديدة فإنه يصف ليم ا عن أورشهالتي رآ رؤياالعندما يصف الرسول يوحنَّا   :5السؤالَ

  ؟ا هي معاني هذه األجزاء من المدينةمالمدينة.  ساحة، و[ألساساتالدعامات ]او

 

َشعب هللا من جوانب مختلفة.  - رمزياً  -هذه األجزاء من المدينة تصف  مالحظات:
  ؟السُّورما معنى ( 17، 12: 21) :6السؤالَ

 

ذراعاً  133السور كانت سماكة ي هو لحماية شعب هللا، وأمانهم، وأمنهم. السور الضخم العال مالحظات:

(، وشعب 3األرض األربع )ُممثَّلةً بالرقم  زوايا(، و1بالرقم ُممثَّالً هللا )متراً(. والرقم هنا رمزّي:  11)حوالي 

، 12: 21) )رؤيا العهد الجديدعلى عدد أسباط شعب هللا في العهد القديم وعدد الرسل في  12هللا )ُممثَّالً بالرقم 

عبر التاريخ )قبل  (. وبالتالي فإنَّ السور يرمز إلى أنَّ شعب هللا133=12×12ُممثَّالً بالرقم ( والكمال )13
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في شركته مع هللا. فقد قال الرّب  المجيء الثاني وعلى األرض الجديدة بعد المجيء الثاني( سيظل في مأمن

 (!12: 17" )يوحنَّا َولَْم يَْهلِْك ِمْنهُْم أََحد  وقال أيضاً: " .(22: 12" )يوحنَّا َحد  ِمْن يَِديَوالَ يَْنتَِزُعهَا أَ يسوع: "

 

 

  ؟األبوابما معنى ( 21، 11-12: 21) :7السؤالَ

 

األبواب هي للدخول إلى جماعة الشعب الذين يتمتَّعون بالشركة مع هللا. فقبل المجيء الثاني، كان  مالحظات:

بواب ال تُغلق أبداً. ! واأل(13: 22سل ثيابه في دم الَحَمل يتمتَّع بحق الدخول إلى المدينة )رؤيا كل شخٍص غ

بواب موجودة في واألفقبل المجيء الثاني للمسيح، هناك فرصة كبيرة للدخول باإليمان في جماعة شعب هللا. 

؛ 13: 23؛ َمتَّى 7-1: 31إشعياء  جميع الجوانب واالتجاهات، وهي تجمع الناس من كل أمة في العالم )قارن

أما أسماء أسباط (. 27: 21لكي ال يدخل المدينة شر أو أشرار )رؤيا  بواب(. والمالئكة تحرس األ3: 1رؤيا 

أنَّ األشخاص الوحيدين الذين سيسكنون المدينة هم بني إسرائيل االثني عشر المكتوبة على البوابات فتشير إلى 

هللا. وهذا يعني أنَّ األشخاص الوحيدين الذين سيدخلون المدينة هم أولئك الذين أولئك الذين ينتمون لشعب 

 (. 27: 21هم في سفر حياة الرّب يسوع المسيح )رؤيا ُكتبت أسماء

 

 

  ؟[األساساتالدعامات ]ما معنى ( 13: 21) :8السؤالَ

 

الثني عشر الذي أسَّسوا الدعامات هي لتعزيز سور المدينة. والدعامات هي رمز لرسل يسوع ا مالحظات:

(. والرسل هم األشخاص الذين 2: 1؛ أعمال 13-12: 11َمتَّى ؛ 22: 2الكنيسة المسيحية التاريخية )أفُسس 

(. 11: 1كورنثوس  1شاهدوا الرّب يسوع بأعينهم وسمعوه بآذانهم، وهم األساس الحقيقي للكنيسة المسيحية )

بوضع األساس للكنيسة التاريخية، وجذبوا الناس إلى الرّب يسوع  -عن طريق شهادتهم وكتاباتهم  -فقد قاموا 

-13: 21؛ رؤيا 12-11: 13)إشعياء المسيح وإلى أورشليم السماوية. والحجارة الكريمة التي تُزيِّن الدعامات 

عة ( فهي رموز لحكمة هللا 21  (. 12: 1)أفُسس الُمتنوِّ

 

 

  ؟لمدينة يُشبه الُمكعَّبلماذا نرى هنا أنَّ شكل ا( 11: 21) :9السؤالَ

 

  مالحظات:
 . شكل الُمكعَّبأ( 

. لكنَّ المدينة ليست مدينةً (غلوة 12222×  12222×  12222ُمكعٍَّب ضخٍم )تأخذ شكل المدينة  تكان

عن قد تمَّت اإلشارة ُمسبقاً في الكتاب المقدَّس وبالمعنى الحرفّي، كما أنَّ شكلها ليس ُمكعباً بالمعنى الحرفي. 

 1) هيكل ُسليمانأيضاً من خالل قياس قُدس األقداس في خيمة االجتماع، وقياسات من خالل  كل المكعبش

يُعتبر مسكن هللا بكل  -الذي يحوي تابوت العهد  -(. ففي زمن العهد القديم، كان قدس األقداس 22: 1ملوك 

جديد فإنَّ قُدس األقداس هو (. وفي العهد ال11-12: 2ملوك  1؛ 11: 13ملوك  2؛ 3: 3صموئيل  1) مجده

 (. 23، 12: 3رمز للسماء نفسها )عبرانيِّين 

 

 . رمز لشعب هللا على األرض الحالية وعلى األرض الجديدةب( 

، و (21: 3)غالطيَّة  "أورشليم السماويَّة" -رمزيَّاً  -جميع المؤمنين الموجودين على األرض الحالية يُعتبرون 

فهُم (. 11: 21، و "أورشليم الجديدة" في هيئة "قُدس األقداس" في الهيكل )رؤيا (22: 2"هيكل هللا" )أفُسس 

بًا (! 22-13: 2يُعتبرون مسكن هللا من خالل الروح القُُدس )أفُسس  هي وأورشليم الجديدة التي تأخذ شكاًل ُمكعَّ
(، 11: 1رنثوس كو 2) هم مسكن هللاقبل المجيء الثاني باعتبار لشعب هللا النموذجي في الحاضر وصف
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سوف وعلى األرض الجديدة، . بعد المجيء الثاني باعتبارهم مسكن هللا لشعب هللا الكامل في المستقبلووصف 

 (. 11، 1: 21)رؤيا لمنظور هلل حيث تتألأل بنور مجد هللا المسكن ا ( هيجميع المؤمنينالكنيسة )بقى ت

 

 . 12222رقم الج( 

يرمز إلى  1فالرقم (. 12×  12×  3×  1) 12في  12في  3ي ف 1غلوة هو حاصل ضرب  12222الرقم 

)الذي يساوي  1222والرقم األربع".  رضيرمز إلى "زوايا األ 3"هللا الُمثلّث األقانيم". والرقم 

يشير إلى النتيجة النهائية والكاملة لعمل  12222رمز إلى الكمال الُمتناهي. لذلك، فالرقم ( ي12×12×12

ه هللا الُمثلّث األقانيم في وسط جميع أمم األرض وعبر التاريخ! وهذه النتيجة هي ملكوت الخالص الذي قام ب

فإنَّ ذا، كهو(. 21-21: 11عدد جميع المؤمنين من العهد القديم والعهد الجديد )رومية هللا عندما يكتمل 
بًا ُتمثِّل جماعة شعب هللا في الكتاب ا شكلها النموذجي  لمقدَّس بأكمله فيأورشليم الجديدة التي تأخذ شكاًل ُمكعَّ

االبن، وهللا الروح باعتبارها النتيجة النهائية والكاملة لعمل الخالص الذي قام به هللا اآلب، وهللا  الكاملشكلها و
 الُقُدس. 

 

  ؟)الشارع( ساحةالما معنى ( 2: 22؛ 3: 21) :11السؤالَ

 

يمكن أن تعني اللغة األصلية بصيغة الُمفرد، لكنها الكلمات "ساحة" و "نهر" و "شجرة" تأتي في  مالحظات:

منطقةً الُمفرد أو الجمع. لهذا فإنَّ الرؤيا ال تُظِهر نهراً واحداً فقط، وال ساحةً واحدةً، وال شجرةً واحدةً؛ بل 

هللا، وإلى نهر  لوصول إلى عرشسهولة الترمز والساحات )الشوارع( مليئةً باألشجار واألنهر والساحات! 

وقد كانت الساحة من الذهب الصافي الذي يُشبه البلور )الزجاج الشفاف(؛ وهذا ياة، وإلى شجرة الحياة. الح

يوحنَّا  1(، وشركتهم مع هللا )12: 2؛ 21-13: 1رمز لنقاوة وطهارة األشخاص الذين يقتربون من هللا )يوحنَّا 

1 :1-7.) 

 

َ
  ؟ة الجديدةهيكل في المدينلماذا ال يوجد ( 22: 21) :11السؤالَ

َ
  مالحظات:

ل للسيِّد اهيكل قبل المجيء الأ(   . لمسيحاألوَّ

يسكن فوق الكروبَْين في السحابة نهاراً وفي النار ليالً الظاهر قبل المجيء األول للسيِّد المسيح، كان مجد هللا 

 1؛ 12-13: 32؛ 22: 21اللذين يَعلوان تابوت العهد في قُدس األقداس في خيمة االجتماع أو الهيكل )خروج 

 (.11: 13ملوك  2؛ 3: 3صموئيل 

 

ل للسيِّد المسيحب(   . الهيكل بعد المجيء األوَّ

-33: 7)أعمال بعد المجيء األول للسيِّد المسيح، لم يَُعد مبنى الهيكل المصنوع بأيدي بشر هو مكان ُسكنى هللا 

داللةً على أنه من من أعلى إلى أسفل (. فقد انشّق حجاب الهيكل في أورشليم إلى نصفين 21-23: 17؛ 12

 مباشرةً من خالل الروح يُمكن لكل شخص يؤمن بالرب يسوع المسيح أن يقترب من هللاتلك اللحظة فصاعداً، 

ٍد وال مباني ُمقدَّسة!(. 11-13: 3؛ عبرانيِّين 12: 1؛ 12: 2القُُدس )أفُسس   فلم يُعد هناك قُدس أقداٍس ُمحدَّ

 

 . منظوراً في يسوع المسيحَمجد هللا أصبح ج( 

: 1، فإنَّ السيِّد المسيح هو الصورة المنظورة هلل غير المنظور )كولوسي قبل المجيء الثاني للسيِّد المسيح

 (. 13: 1؛ قارن يوحنَّا 1: 1ضياء مجد هللا، وصورة جوهره )عبرانيِّين (، و11

صورة المنظورة هلل غير المنظور، وسوف وبعد المجيء الثاني للسيِّد المسيح، سوف يكون الرّب يسوع ال

يتمكن المؤمنون من رؤية وجه هللا كل حين. فسوف يتمتعون بالشركة مع هللا مباشرةً من خالل الرّب يسوع 

 (. 1-1: 22، ويخدمون، ويملكون في محضره المباشر )رؤيا المسيح. وسوف يحيون
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 . هيكل الحقيقي في أورشليم الجديدةالد( 

الذي يوجد فيه شعب هللا النموذجي، وال في المستقبل الذي للهيكل ال في الوقت الحاضر  مبنىهناك  يسل

كما أنَّ بهاء جالل هللا هللا والَحَمل )الرّب يسوع( هُما هيكل المدينة. سيوجد فيه شعب هللا الكامل وذلك ألن 

راً في كل مكان من خالل مسكن ومجده لن يعود مقصوراً على قُدس األقداس أو مكاٍن ُمعيٍَّن، بل سيكون ظاه

فسوف تكون هناك وحدة الرّب يسوع المسيح في شعبه سواء على األرض الحالية أو على األرض الجديدة. 

؛ قارن 22: 21هما هيكل شعب هللا )رؤيا تامة بين هللا وشعبه لدرجة أنَّ الرّب اإلله القدير ويسوع المسيح 

 أ(. 13: 2إشعياء 

 

 

  ؟أنوار في المدينة الجديدةسبب عدم وجود شمس، وال قمر، وال ما ( 1: 22؛ 21: 21) :12السؤالَ

 

لن تكون هناك شمس، وال قمر، وال أنوار في المدينة ألنَّ هللا والمسيح هما نورها. فالمسيح يُدعى  مالحظات:

 2؛ 3: 13؛ 1-3: 1؛ يوحنَّا 3: 22وجه هللا وصفاته )رؤيا  ةمنظورصورة ألنه يُعلن ب "ِمصباح المدينة"

ينقل معرفة هللا الصحيحة والُمخلِّصة إلى المؤمنين في الحاضر قبل ( و11: 1؛ كولوسي 1: 3كورنثوس 

 المجيء الثاني وأيضاً في ملكوت هللا الكامل على األرض الجديدة بعد المجيء الثاني. 

 

 

ي سيُحضرونه إلى أورشليم هي األمم الموجودة في أورشليم الجديدة، وما الذ نم( 27-23: 21) :13السؤالَ

  ؟الجديدة

 

 مالحظات:
 . مم قبل المجيء الثانياألأ( 

قبل المجيء الثاني للسيِّد المسيح، سوف يقوم الكثيرون من كل أمة ولغة على األرض بقبول يسوع المسيح رباً 

بدون هللا من (. وسوف يع12-3: 1؛ رؤيا 13: 23وُمخلِّصاً ويصبحون جزءاً من أورشليم السماوية )َمتَّى 

يسوع المسيح عن طريق كل ما هو صالح في ثقافتهم، وعن طريق األشعار، وعن طريق خالل الرّب 

 الموسيقى والترانيم.

 

 . مم بعد المجيء الثانياألب( 

في هيئة أورشليم الجديدة على األرض  زل أورشليم السماويةنبعد المجيء الثاني للسيِّد المسيح، عندما ت

شعب هللا على األرض الجديدة إلى أبد اآلبدين هُم يُصبح المؤمنون من كل قبلية ولغة وأمة الجديدة، سوف 

ع كبير في الشعوب، (. 1: 21رؤيا ) إنَّ شعب هللا ليس متشابهاً ولن يكون متشابهاً أبداً. فهناك دوماً تنوُّ

(، وكل 11-12: 1كورنثوس  1 فكل شيٍء في ثقافتهم اجتاز امتحان نار الدينونة )قارنوالمواهب، والقدرات. 

( سيكون جزءاً من أورشليم الجديدة! فَكِّر في العلم، والمهارات، 2: 3)قارن فيلبي  حق وشريفما هو 

د هللا.  فلن يدخل أورشليم الجديدة أي شيٍء والموسيقى، والترانيم، والفنون، والكتابات، وكل األشياء التي تُمجِّ

ين سيدخلون أورشليم الجديدة هُم فقط أولئك الذين ُكتبت أسماؤهم في سفر فالذ(. 27: 21شرير أو نجس )رؤيا 

 (. 11: 22حياة المسيح )رؤيا 

 

  ؟نهر الحياةما معنى ( 1: 22) :14السؤالَ

 

الكرازة بإنجيل الخالص في كل الثاني للسيِّد المسيح، فإن "نهر الحياة" يرمز إلى  المجيءقبل  مالحظات:

(. وبعد المجيء الثاني 12: 7؛ 13، 12: 3)يوحنَّا  األبدية للذين يرغبون في شربها العالم، وإعطاء الحياة

 الذي يُقدمه هللا لشعبه.  للسيِّد المسيح، فإنَّ "نهر الحياة" يرمز إلى كمال الخالص
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  ؟شجرة الحياةما معنى ( 2: 22) :15السؤالَ

 

الحياة" وأوراقها ترمز إلى التأثير الشامل لإلنجيل، الثاني للسيِّد المسيح، فإنَّ "شجرة  المجيءقبل  مالحظات:

ا بعد المجيء الثاني  خالصغزارة و هللا والشفاء الذي يجلبه للجسد والروح اآلن في الكنيسة النموذجية. أمَّ

آلالم التي اختبرناها على األرض للسيِّد المسيح فإنَّ "شجرة الحياة" ترمز إلى الشفاء التام والكامل لجميع ا

ديمة، وإلى بركات هللا الدائمة التي ستُسدِّد كل احتياجاتنا وتمألنا بفرٍح ال يُنطق به. فعلى هذه األرض الق

 تم طرد اإلنسان من الجنَّة. أما على األرض الجديدة فسوف تكون الجنَّة داخل المدينة. الحالية، 

 

 

  ؟على ماذا سيملُك المؤمنون في األرض الجديدة( 1: 22) :16السؤالَ

 

ح أنَّ المؤمنين الذين سيسكنون األرض الجديدة سيُدركون تماماً مهمتهم األصلية في أن  مالحظات: من الُمرجَّ

 (. 22، 21: 1)تكوين وعلى كل ما فيها  على الطبيعة الجميلة التي خلقها هللايتسلطوا 

 

 

  ؟تك كمؤمن بالسيِّد المسيحمن سفر الرؤيا لحيا 22و  21أهمية األصحاحين  -في رأيك  -هي ما   :17السؤالَ

 

فسوف من سفر الرؤيا أن أُجيب عن السؤال "إلى أين أنا ذاهب؟"  22و  21يُعلمني األصحاحان  مالحظات:

يُقيم هللا جسدي ويوقفني أمامه لتقديم حساٍب عن ألتقي مع الرّب يسوع المسيح عند مجيئه الثاني. وسوف 

أتغيَّر وأصبح ُمشابهاً للرب يسوع المسيح، وأسكن إلى األبد  وهكذا، فسوفحياتي التي عشتها على األرض. 

في محضر هللا المنظور من خالل الرّب يسوع المسيح على األرض الجديدة. وهناك، سوف أتمتع بالشركة مع 

وأملك معه في مملكته على األرض الجديدة! وبالتالي، من المؤكد أنَّ مستقبالً رائعاً هللا، وأعبده، وأخدمه، 

 شرقاً ينتظرني! ومُ 

 

 

َ.َط بِّق:4َالخطوةَ

ر: كِّ  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  ف 

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شاركَود وِّن: : 22 - 1: 21رؤيا تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

1 . 

ر: كِّ له إلى تطبيق شخصي؟ ما هو التطب ف   يق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  د وِّن:

 على قلبك. 

طبيقات )تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه ت

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَمُقترحةَ-1

 

مجي الرّب يسوع المسيح ثانيةً حيث ستُصبح السماء الجديدة واألرض الجديدة حقيقة نتظر بشوق أ.  1-1: 21

 واقعة.

 هي أمور مؤقتة. فالواقع الكامل ينتظرني! أتذكَّر أنَّ جميع دموعي الحالية وضعفي الحالّي في الجسد. 3: 21

  أكون شخصاً غالباً وُمنتصراً . 7-2: 21
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س )أتأمَّل( في . 11: 21 أسعى إلى شيٍء واحٍد فقط أال وهو أن أكون في َمحضر هللا كل أيام حياتي وأن أتفرَّ

  صفات هللا الرائعة، وكلماته، وأعماله. 

 (. 12: 17سوع يَحميني مثلما يحمي السور المدينة )يوحنَّا ال أشك ُمطلقاً في أنَّ الرّب ي. 17: 21

 (. 17: 1؛ يعقوب 12: 1أنادي بحكمة هللا الُمتنوعة )أفُسس . 12-21: 21

من خالل هيكالً يسكن هللا فيه باعتبارهم المؤمنين بالرّب يسوع المسيح في العالم نظر إلى جميع أ. 22: 21

 (. 22: 2الروح القُُدس )أفُسس 

ل في وجه الرّب يسوع المسيح . 21: 21 أسعى بصورة مستمرة لمعرفة هللا الحي أكثر فأكثر عن طريق التأمُّ

 (. 1: 3كورنثوس  2)

ُمتاحاً لقبول نعمة هللا المجانية  الوقت ما يزال تزال مفتوحةً، وأنَّ  ماأُخبر اآلخرين أنَّ األبواب . 21: 21

 (!21-17: 3الُمتمثِّلة في الخالص )قارن لوقا 

أفعل كل ما أفعله )دراستي، عملي، عالقاتي، وغيرها( كما لو أنني أفعل ذلك للرب يسوع المسيح . 21: 21

 (.17: 1؛ 11: 1شخصياً )كولوسي 

 أتخلَّص من كل التصرفات الخاطئة والُمشينة. . 27: 21

 أسمح للماضي أن يَشفي جراحي وآالمي الماضية. . 2: 22

 (. 31: 12المسيح بأن أعيش على هذه األرض لكي أْخِدم ال لكي أُْخَدم )مرقُس أتبع ُخطى السيِّد . 1: 22

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصي ةَ-2

 

أريد أن أتذكَّر أنني غريب ونزيل على هذه األرض الحالية، وأنَّ مواطنتي الحقيقية هي في أورشليم أ( 

فأنا أريد أن أكنز لنفسي شياء التي في هذا العالم. السماويَّة. فسوف يساعدني هذا على أن ال أنشغل كثيراً باأل

 (. 3-1: 1؛ كولوسي 21-13: 1كنزاً في السماء )َمتَّى 

 

ما سأفعله في المستقبل على األرض الجديدة. فأنا  -أثناء حياتي على هذه األرض  -أريد أن أفعل اآلن ب( 

د ، وأأريد أن أتمتَّع بالشركة مع هللا، وأن أعبده، وأن أخدمه ن أجلب الناس إلى ملكوت هللا، وأفعل كل ما يُمجِّ

 (!11: 1هللا. كما أنني أريد أن أطلب ملكوت هللا أكثر من أّي شيٍء آخر )َمتَّى 

 

لَِّ.5َالخطوةَ َ.ص 

 1: 21رؤيا  تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات

- 22 :1. 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف  )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

 

 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَشفاعي ة

 

 ائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم.في مجموعات ثُن تابعواَالصالة
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 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 ترحة. . تعهَّد بتطبيق أحد التطبيقات المقتعهُّد -1

كل يوم.  17: 11 - 11: 7يوحنَّا نصف أصحاح من باالستعانة ب. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

)أو  تاآليا. راجع كل يوم 1-1: 1أمثال : إرشاد هللايَقين  :. تأمَّل في اآليات الكتابيَّة الجديدة واحفظهاالحفظ -1

 حفظتهما. التي الخمس الكتابيَّة  (المقاطع

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن مالحظاتك المتعلقة بالخلوة الروحيَّة، والحفظ، َدوِّ  الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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11َالد رسَ

 

الة1َ َص 

َ

َ
ساً مجموعتك وبرنامج التلمذة هذا للرب.  قائدَالمجموعة:  َصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادةَوتسبيح2ََ

َُمعيٌنَليهللاَ

َ
لِّم:  ما هي "العبادة"؟ ع 

 
من خالل صلواتنا الُمختلفة ونمط  "العبادة" هي موقف خشوع، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل ُنعبَّر عنه

 حياتنا. 
  
 

 لكي نعبُد هللا، يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في هذا الدرس سوف نتعلَّم صفة واحدة من صفات هللا. 

 (. لين  ُمعياقرأ التعليم عن أنَّ هللا  قائدَالمجموعة:)

 

 .ُمعين  ليهللا  الفكرةَالرئيسي ة:

 

 . 1-1: 11رانيِّين ؛ عب11-23: 1تثنية  اقرأ

 

َ.َيُعينناَعلىَأعدائناهللاََ-1

 

 .كل مؤمٍن له أعداءأ( 

هؤالء األعداء  قد يكون هؤالء األعداء أشخاص ُمحدَّدين يكرهون إيماننا بالرب يسوع المسيح. وقد يكون

عائالتنا أو  دأفراهُم أرواح شريرة ترمي إلى هدم إيماننا بالرب يسوع المسيح. وأحياناً يكون هؤالء األعداء 

 أعضاء غير مولودين ثانيةً في كنيستنا. وغالباً ما يكون عدونا األكبر هو الطبيعة الخاطئة الموجودة فينا. 

 لكن كيف يُحارب هللا عنا؟ "أنا أسير أمامك وأحارب عنك.لكنَّ هللا هو ُمعيننا. فهو يقول: "

 

 .أحياناً يقضي هللا على أعدائناب( 

 ننظر ونرى قوته ونصرته. جعلنا يحارب عنا ويإنه . 21-22، 17-12: 22أخبار  2 اقرأ

 

 .أحياناً يجب علينا أن نواجه أعداءناج( 

ألنه يريد أن  القضاء على أعدائنافي بعض األحيان ال يقوم هللا ب. 21-21: 2بطرس  1؛ 22-27: 1لوقا  اقرأ

د هللا! نأن نُقابل الشر بالخير ويستخدمهم لصقل شخصياتنا، ولكي نتعلَّم أن  عامل األشرار بطريقة الئقة تُمجِّ

(. 7: 11)أمثال  وعندما يكون رد فعلنا تجاه أعدائنا َمرضيَّاً في عينّي هللا، فغالباً ما يجعل هللا أعداءنا يُسالموننا

علَّم من أفُسس فنحن نتوأحياناً، يريد هللا أن يُدربنا على المعركة بأن يُعطينا أسلحةً روحيَّةً نستخدمها في القتال. 

 أنه ينبغي علينا أن نلبس سالح هللا الكامل وأن نقف في وجه العدّو.  12-17: 1

 

َ.ََيُعينناَفيَظروفناهللاَ-2
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أحد أصعب األشياء التي يمكن لإلنسان أن يتخيلها هو أن يمشي ويعيش في الصحراء التي تكون حارةً جداً في 

ُمعرَّضة لهجمات ك مصادر طبيعية للماء أو الطعام أو المبيت. كما إنها فليست هناالنهار وباردةً جداً في الليل. 

وقد حدث هذا لشعب هللا في سنة هو أمر صعب جداً!  32. ولكي تفعل ذلك لمدة من جميع الجهاتاألعداء 

تهم طول الطريق إلى أن بلغوا وجه -كما يحمل األب ابنه  -هللا شعبه  َحَملالعهد القديم. لكن رغم ذلك، فقد 

وهكذا، في كثيٍر من األحيان، ال يقوم هللا بإزالة الظروف الصعبة من طريقنا، لكنه في الوقت نفسه ال النهائية. 

بمفردنا. فاهلل يسمح لنا بالمرور في الظروف الصعبة ألنه يريد أن يزيل ثقتنا يتركنا لمواجهة هذه الظروف 

هذه  يحملنا ويُجيزنا فيلكي نتَّكل عليه هو. فاهلل هو الذي  وكبرياءنا واستقالليتنا الزائدة، ،الزائدة بأنفسنا

ته، الظروف الصعبة.  وبينما هو يحملنا فإنه يُدربنا على االتِّكال عليه، وعلى قُربه ِمنَّا، وعلى حكمته، وقوَّ

 وخالصه، ومعونته. 

 

َ.َيُعينناَفيَرحلةَحياتناهللاَ-3

 

ورحلة حياتنا هي إلى وجهة غير معروفة في أرض مجهولة.  من المهام الصعبة للغاية أيضاً هي أن تسافر

رحلة شبيهة بذلك. فنحن لم نقم بهذه الرحلة ِمن قَبل. ورغم أننا نعرف باإليمان أين ستقودنا هذه الرحلة، إالَّ أننا 

بدون هللا . فنحن لم نصل بعد إلى المحطة األخيرة. وهكذا، فإنَّ انطالقنا في رحلة حياتنا ال نعرف ذلك بخبرتنا

هدف وخارجة عن السيطرة.  بسفينة بدون بوصلة أو َدفَّة. فعندها، سوف تكون رحلة حياتنا بدونهو أشبه 

؛ وبالتالي فسوف نتيه ونضيع. فبدون هللا، لن يكون بمقدورنا أن نعرف االتجاه الذي ينبغي علينا أن نسير فيه

 سير. وبدون هللا، لن نعرف متى وال أين سنستريح. بدون هللا، سوف نفتقر للثقة الالزمة لالستمرار في الو

 

علينا السير فيها، ولكي يُرينا األماكن التي يمكننا أن يسير أمامنا لكي يُرشدنا الطريق التي ينبغي لكنَّ هللا 

أن نضع وعادةً فإنَّ هللا ال يُرينا الطريق ُمسبقاً ألنه يريد أن يُدربنا على أن نثق به وبإرشاده، ونستريح فيها. 

 (.  121: 113لهذا فهو يُرينا الطريق خطوةً خطوة )قارن المزمور يدنا بيده ليقودنا خطوة تلو األخرى. 

 

 . اعبدوه في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أشخاص. كمُمعيناعبدوا هللا بصفته  :قائدَالمجموعة

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة3َ

َيوحن اَإنجيلَ

َ
َبالتناُوب ََشاركوا َاقرأوا ة بكل واحٍد منكم)أو ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 17: 11 - 11: 7يوحنَّا خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل 

 . قصيرةتكون المشاركات 

 .يُشاركهاوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعامل

 

 دقيقة( 72)َتعليم4َ

نَن حوَمسؤوليتناَبعضناَ:َش ركةال َبعضَم 

 

َ؟أهمي ةَالش ركةَالمسيحي ةأ(َ

 

 .11-13: 11يوحنَّا  اقرأ

 ؟ وأهميتها ما هي طبيعة الشَّركة المسيحيَّة اكتشفَوناقش:

 ركة المسيحيَّة تعني بصورة أساسية أن "يُحب أحدنا اآلخر كما أحبنا المسيح".الشَّ  مالحظات:

 الحظ ما يلي: 

 الشَّركة المسيحيَّة هي وصيَّة )أمر( وليست َخياراً. أ( 
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الشَّركة المسيحيَّة هي ِصفة ُمميِّزة. فمحبتنا أحدنا لآلخر هي أهم ِسَمة تُميِّز المؤمنين المسيحيين عن ب( 

 لسيِّد المسيح وتجلب المجد له.إلى االمحبة تجذب الناس ما أنَّ كاآلخرين. 

لكتاب المقدس، هناك الكثير بحسب تعليم ابمسؤولياتنا بعضنا ِمن نحو بعض. فُمرتبطة الشَّركة المسيحيَّة ج( 

 . ينتجاه اآلخريقوم بها ينبغي على ُكلٍّ منا أن من المسؤوليات التي 

 

 

ماتَالش ركةَالمسيحي َب(َ َ.ةس 

 

َ.الش ركةَالمسيحي ةَتتمي زَبوجودَعالقاتَمعَهللاَوشعبَهللاَ-1

 

 .1: 1يوحنَّا  1؛ 11-11: 3؛ عبرانيِّين 12: 1؛ 12: 2؛ أفُسس 21، 11-12: 12؛ 3: 1كورنثوس  1 اقرأ

 ؟ حميمةاألشخاص الذين يتمتَّع المؤمنون معهم بعالقات َمن هُم  اكتشفَوناقش:

(، ، والروح القُُدسبناآلب، واالالواحد الُمثلَّث األقانيم )منون بعالقات حميمة مع هللا يتمتَّع المؤ مالحظات:

. وحيث أنَّ المؤمن المسيحي هو عضو في جسد المسيح، ومع المؤمنين اآلخرين الذين يُشكِّلون جسد المسيح

 يَّة التي هي جسده. الكنيسة المسيح، وال عن هفال يمكنه أن ينفصل عن الرّب يسوع المسيح الذي هو رأس

 

َ.فيَالمجموعةالش ركةَالمسيحي ةَتتمي زَبوجودَعالقاتََ-2

 

  . 13: 1؛ أفُسس 32: 1؛ 32: 2أعمال  اقرأ

  ا الذي يفعله المؤمنون المسيحيون في أوقات الشَّركة؟م اكتشفَوناقش:

وفي هذه . رة أو كبيرةيجتمع المؤمنون المسيحيون معاً في أوقاٍت منتظمٍة في مجموعات صغي مالحظات:

ستمع المؤمنون إلى ِعظاٍت من الكتاب المقدَّس، ويدرسون الكتاب المقدَّس، ويُرنِّمون، ي ،االجتماعات

 ويُصلُّون، ويأكلون الطعام معاً. 

 

َ.الش ركةَالمسيحي ةَتتمي زَبوجودَعالقاتَمسؤولةَ-3

 

لِّم رس مسؤولياتنا بعضنا ِمن نحو بعض من الكتاب أفضل طريقة لفهم الشَّركة المسيحيَّة هي بأن ند :ع 

"أحبوا بعضكم بعضاً"، " في العديد من اآليات الكتابيَّة. فمثالً، بعُضكم بَعضاً فنحن نقرأ عبارة "المقدَّس. 

تجاه اآلخرين هي مسؤولية كل المسؤوليات  هذه"علِّموا بعضكم بعضاً"، "اخدموا بعضكم بعضاً"، وغيرها. و

 ع المؤمنين اآلخرين في كل أنحاء العالم. مؤمن من نحو جمي

 

ل هذه المسؤوليات الُمتبادلة إلى قوانين مسيحيَّة يَصُعب علينا التقيُّد بها.  فما لكن هناك خطر كبير في أن نُحوِّ

من مؤمٍن يستطيع أن يقوم بجميع هذه المسؤوليات في الوقت نفسه أو حتى في كل األوقات! لهذا، فإنَّ هللا 

، وبما يتوافق مع المواهب تقوم بهذه المسؤوليات بما يتوافق مع مستوى نُضجك الروحيك أن يتوقع من

 والقدرات التي وهبك هللا إياها. 

َ
 ومارسها لبضعة أشهر.واحدة من هذه المسؤوليات اختر  اقتراح:

 

 

َ.منَنحوَبعضَفيَالش ركةَالمسيحي ةعددةَبعضناَُمتالَناولياتؤمسج(َ

 

 المؤمنين بعضهم ِمن نحو بعض؟ وما هي بعض التطبيقات العمليَّة الممكنةهي مسؤوليات  ما اكتشفَوناقش:

 لهذه المسؤولية؟
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َ.مسؤولياتَالرئيسي ةالَ-1

 

 .7-3: 11كورنثوس  1؛ 12: 1تسالونيكي  1؛ 11-13: 11يوحنَّا  اقرأ

َمالحظات:َ
 فهذا هو المعيار الوحيد للشركة المسيحيَّة!  ."أن يُحب أحدنا اآلخر كما أحبنا المسيحهي " المسؤولية الرئيسية

ُُ أن ": التطبيقات الُمحتملة خص اآلخر عندما يرتكب خطيَّة تجاه الش صبوراً ولطيفاً كون تحب" يعني أن ُت

، أو عاجزاً عن تدبُّر أموره بنفسهحب الشخص اآلخر عندما يكون منبوذاً اجتماعياً، أو عندما يكون تُ ما، وأن 

ولو لم كون مبادراً في عمل الخير للشخص اآلخر حتى تكما أن المحبة تعني أن كعدو.  كععندما يتصرف م

يُظهر أي محبَّة ِمن نحوك. والمحبة تعني أن تبذل حياتك ألجل الشخص اآلخر. كما أنها تعني أن تُحب 

 . 2-1: 11كورنثوس  1آلخر بنفس تلك المحبة الموصوفة في الشخص ا

، بل إنه أعطانا القدرة على القيام بذلك من خالل ُسكنى س الشَّركة المسيحيَّة فحسبهللا لم يوصنا بأن نُمار

 (. 1: 1الروح القُُدس فينا )رومية 

 

 

َ.ؤمنمواقفَالمَ-2

 

 . 12: 12رومية  اقرأَأ(

َمالحظات:َ
م بضعنا بعضًا في الكرامةمحبًة أخويًة حب بضعنا بعضًا نُ أن هي  اتالمسؤولي  . وأن ُنقدِّ

، وعلى عواطفك الرقيقة، المحبَّة األخويَّة تعني أن تحافظ على عالقاتك القوية والحميمة: قات الُمحتملةالتطبي

مع المؤمنين اآلخرين. وتقديم اآلخرين في الكرامة يعني أن تنظُر إلى الكلمات  وعلى وحدتك الروحية العميقة

لو أنها صدرت عن دوافع طاهرة ال عن  كماالجيدة واألعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنون اآلخرون 

دوافع شريرة )إالَّ إذا كان هناك ما يؤكد وجود دوافع شريرة لديهم(. كما أنَّ إكرام اآلخرين يعني أن نتحدث 

 بالخير ال بالسوء. عنهم 

 

 .12-2: 11رومية  اقرأب( 

َمالحظات:َ
 .أن ال يؤذي أحدنا اآلخرة هي المسؤولي

معها فحسب، بل وأيضاً أن تحافظ  ىارتكاب الزنتجنُّب بتمتنع عن إيذاء فتاٍة ما أن  ال: التطبيقات الُمحتملة

على أن يكون  /جاركأن تساعد قريبكوأيضاً تمتنع عن القتل فحسب، بل على قداسة العالقة الزوجية. ال أن 

أن تمتنع عن  تحمي ممتلكات قريبك/جارك. الأن وأيضاً في أحسن حال. ال أن تمتنع عن السرقة فحسب، بل 

 ألنَّ قريبك/جارك يمتلك أشياًء جيدةً. اشتهاء ما لدى اآلخرين فحسب، بل وأيضاً أن تفرح 

 

 . 12: 3أفُسس  اقرأَج(

 

َمالحظات:َ
وأن نكون ، أحدنا تجاه اآلخرشفوقين وأن نكون ، بعضنحو أن نكون لطفاء بعضنا هي  المسؤوليات
 .أحدنا تجاه اآلخرُمتسامحين 

كما أنَّ اللطف ُمنفِّراً. ودوداً ورقيقاً بدالً من أن تكون ناقداً و يعني أن تكون لطيفاً كون تأن : لُمحتملةالتطبيقات ا

ا أن تكون  د بها احتياجاتهم. أمَّ فيعني أن تكون رحيماً  شفوقاً يعني أن تبحث عن طرق تساعد بها اآلخرين وتُسدِّ

ل في قلبك أي مشاعر سلبية تجاه الشخص الذي أساء إليك، تحميعني أن ال  ُمساِمحاً تجاه اآلخرين. وأن تكون 

 وأن تُصلِّي ألجله.
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 . 11: 1كولوسي  اقرأَد(

َمالحظات:َ
 .نغفر بضعنا لبعض أية إساءةيحتمل أحدنا اآلخر وأن أن ة هي المسؤولي

ات )أي دون : التطبيقات الُمحتملة ة سبع مرَّ توقُّف(. أن تسامح أن تغفر كما غفر لك الرّب. أن تغفر سبعين مرَّ

 الشخص اآلخر ِمن قلبك. الذي ال يغفر لآلخرين لن يحصل على الغفران ِمن هللا. 

 

 .مسؤوليات أخرى تتعلَّق بالمواقفَهـ(

 21: 1)أن يُحيِّي أحدنا اآلخر بقُبلة ُمقدَّسة(. غالطيَّة  11: 11)أن يقبل أحدنا اآلخر(. رومية  7-1: 11رومية 

 21: 1)أن يحتمل أحدنا اآلخر(. أفُسس  2: 3أفُسس آلخر، وأن ال يحسد أحدنا اآلخر(. يستفز أحدنا ا)أن ال 

أن نكون لطفاء ) 11: 1تسالونيكي  1)أن يُسالم أحدنا اآلخر(.  11: 1تسالونيكي  1)أن يخضع أحدنا لآلخر(. 

 مع بعض(.  نلبس ثوب التواضع في تعاملنا بعضنا)أن  1-1: 1بُطرس  1(. دائماً أحدنا تجاه اآلخر

 

 

َ.كالمَالمؤمنَ-3

 

 . 11: 13رومية  اقرأَأ(

َمالحظات:َ
 .أن نتوقف عن محاكمة بعضنا بعضاً ة هي المسؤولي

يجب على الضعيف أن يتوقف عن انتقاد القوي، وأن يتوقف القوي عن البحث عن أخطاٍء : التطبيقات الُمحتملة

اآلخرين على ممارسة إيمانهم بذات الطريقة التي يجب على المؤمنين أن ال يرغموا المؤمنين لدى الضعيف. 

ع اآلراء فيما يتعلق بأصناف الطعام التي يمكنهم تناولها،  يقومون بها هُم. فمثالً، يجب عليهم أن يحترموا تنوُّ

ةً، وغير ذلك. وعوضاً عن ذلك، يجب على كل مجموعة أن أو األيام التي يمكنهم أن  يعتبروها أياماً خاصَّ

 موعة األخرى في أن تصبح شاهدةً أقوى للسيِّد المسيح. تساعد المج

 

 . 3: 1كولوسي  اقرأب( 

َمالحظات:َ
 .أن ال يكذب أحدنا على اآلخرة هي المسؤولي

 وتُعبِّر له من خاللها عن محبتك.  اآلخرفيها أن تقول الحق بطريقة تبني : التطبيقات الُمحتملة

 

 

 . 11: 1كولوسي  اقرأَج(

َمالحظات:َ
 .أحدنا اآلخر [يُنَبِّه]يَِعظ أن يُعلِم أحدنا اآلخر وأن هي  ولياتالمسؤ

هي دعوة لكل قتصر على ُرعاة الكنائس وقادة المجموعات فحسب، بل تال دعوة التعليم : التطبيقات الُمحتملة

طريق مؤمن! فينبغي على المؤمنين أن يُعلِّموا بعضهم بعضاً. فمثالً، يمكنهم أن يُعلموا بعضهم بعضاً عن 

بعضهم مع بعض، وعن طريق دراسة الكتاب المقدَّس معاً، وعن طريق الشهادة معاً مشاركة خلواتهم الروحية 

ا التنبيه لعمل الرّب يسوع المسيح، وعن طريق التعليم والوعظ.  فيعني أن يَنصح أحدنا اآلخر فيما يتعلَّق أمَّ

ينقش ُكلٌّ منا تعاليم هللا ووصاياه المذكورة في خر، وأن . كما أنه يعني أن يُحذِّر أحدنا اآلهوإخفاقات هبضعفات

 (. 7-1: 1في عقل اآلخر وقلبه )تثنية الكتاب المقدَّس 

 

 .21-23: 12عبرانيِّين  اقرأَد(

َمالحظات:َ
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وأن ، وأن يحث بعضنا بعضًا على األعمال الصالحة، أن يحث بعضنا بعضًا على المحبةهي  لياتالمسؤو
 .على االجتماع معاً يُشجع أحدنا اآلخر 

يعني أن يحفز أحدنا اآلخر على واألعمال الصالحة بعضنا بعضاً على المحبة  يحثأن : التطبيقات الُمحتملة

يحفز أحدنا اآلخر على يعني أن  والتشجيعالعالقات المبنيَّة على المحبة والقيام باألشياء التي تفيد اآلخرين. 

يقوم فيه المؤمنون بحث بعضهم بعضاً على المحبة واألعمال ألقل المشاركة في اجتماع واحد ُمنتظم على ا

 الصالحة. 

 

 .كالممسؤوليات أخرى تتعلَّق بالَهـ(

أن ) 13: 1(. أفُسس أن نَتَِّحد في الفكر والرأي) 12: 1كورنثوس  1(. أن ينصح أحدنا اآلخر) 13: 11رومية 

ي )11: 1تسالونيكي  1(. نُكلِّم بعضنا بعضاً بمزامير وتسابيح وأناشيد روحية ع أحدنا اآلخر، ويُعزِّ أن يُشجِّ

ع أحدنا اآلخر) 11-12: 1عبرانيِّين (. أحدنا اآلخر، ويبني أحدنا اآلخر  أن ال يذّم ) 11: 3(. يعقوب أن يُشجِّ

 أن يعترف أحدنا لآلخر بزالَّته،) 11: 1(. يعقوب أن ال يتذمَّر أحدنا على اآلخر) 3: 1(. يعقوب أحدنا اآلخر

 (. وأن يُصلِّي أحدنا لآلخر

 

فاتَالمؤمنَ-4 َ.تصرُّ

 

  . 21: 12كورنثوس  1 اقرأَأ(

َمالحظات:َ
 .أن نهتم بعضنا ببعضهي  ةالمسؤولي

أن تستخدم القدرات التي وهبك هللا إياها والفرص التي أتاحها لك لخدمة المؤمنين : التطبيقات الُمحتملة

ب األقوياء. أن ال تُظِهر أي محاباة ة أخرى، أن تُعين الضعفاء اآلخرين الذين يحتاجون لخدماتك. من ناحي وتُدرِّ

 تجاه أي فئة من الناس. 

 

 . 1و  2: 1غالطيَّة  اقرأب( 

َمالحظات:َ
 .يُصبح مهمومًا مثله، لكن دون أن أن يحمل أحدنا أثقال اآلخرهي  ياتالمسؤول

كن لحمل "أثقال" المؤمنين اآلخرين )مثل المؤمنون مسؤولون عن بذل كل جهٍد مم: التطبيقات الُمحتملة

" همومهمحمل "أحزانهم، وأزماتهم، وخسائرهم(. لكنهم ليسوا مسؤولين عن مساعدتهم والوقوف معهم في 

مسؤولياتهم عن أفكارهم، ومواقفهم، وُمعتقداتهم، واحتياجاتهم، وخياراتهم، وقيمهم، وما يفعلونه  ناشئة عنال

 هم، وأجسادهم، وسلوكياتهم. بوقتهم، وممتلكاتهم، ومواهب

 

 .3: 3بطرس  1 اقرأَج(

َمالحظات:َ
ب بعضنا ببعض دون تذمُّرهي  ةالمسؤولي  .أن ُنرحِّ

م المسكن والمأكل للُخدَّام المسيحيين القادمين من أماكن بعيدة، أو لألخوة واألخوات : التطبيقات الُمحتملة أن تُقدِّ

 المحتاجين في منطقتك. 

 

 .تصرفاتى تتعلَّق بالمسؤوليات أخرَهـ(

)أن  11: 1)أن يُحب أحدنا اآلخر(. غالطيَّة  12: 11)أن يغسل أحدنا قدمّي اآلخر(. يوحنَّا  13: 11يوحنَّا 

يوحنَّا  1(. أن يستخدم ُكلٌّ منا مواهبه وقدراته لخدمة اآلخر) 11-12: 3بطرس  1(. بمحبَّة يخدم أحدنا اآلخر

 (. بعض أن تكون لنا شركة بعضنا مع) 7: 1
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م كل مؤمن مسؤولياته تجاه اآلخر فيما يتعلق بمواقفه القلبيَّة، وكلمات: لخِّص  الشَّركة المسيحيَّة تعني أن يُتمِّ

 فمه، وأفعاله، وسلوكياته. 

َ.تمرينَعمليد(َ

 

َ.ضعَأهدافاًََ-1

د لبضعة كمجموعة وكأفرا مسؤولية واحدة بعضكم نحو بعض ومارسوها -كمجموعة أو ككنيسة  -اختاروا 

 أشهر. 

 

َ.فيَمسرحي ةشاركواََ-2

لوا  بحيث تقوم كل مجموعة بإعداد  شخصين أو أربعة أشخاصتتألف كل منها من صغيرة مجموعات َشكِّ

قوموا بعرض هذه المسرحيات أمام . عن إحدى مسؤولياتنا بعضنا نحو بعض مسرحية قصيرة )دقيقتان تقريباً(

 األعضاء اآلخرين. 

  

 

 (ئقادق 2)َصالة5َ

َصالةَُمتجاوبةَمعَكلمةَهللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  علىَرفعَصلواتَقصيرةكمجموعة  تناوبوا

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 

 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللد رسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 تقوم بمسؤولياتك تجاه اآلخرين. . تعهَّد بأن تعهُّد -1

كل يوم.  11: 13 - 12: 11يوحنَّا نصف أصحاح من باالستعانة ب. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك. استخدم   طريقة الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -1 ؟ استخدم طريقة ثمراً  أُنتج كيف(. 17-1: 11يوحنَّا . َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1وع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبالصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن المالحظات الُمتعلِّقة بوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 والمالحظات الُمتعلِّقة بالخلوة الروحيَّة، والمالحظات الُمتعلِّقة بالتعليم، وهذا الواجب البيتي. 

 

 



 111من  121صفحة    1 -كتاب التدريب على التلمذة 

12َالد رسَ

 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائدَالمجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 22)َُمشاركة2َ

َإنجيلَيوحن اَ

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناُوب ة بكل واحٍد منكمشاركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 11: 13 - 12: 11يوحنَّا  ة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيلخلواتكم الروحيَّ 

 .قصيرةتكون المشاركات 

 شاركها.يُ أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي 

 

 دقيقة( 22)َحفظ3َ

َتعلِّقةَباليقيني اتَفيَحياةَالمؤمنَالمسيحيُمراجعةَاآلياتَالمَُ

 

 

َ.طريقةَُمراجعةَاآلياتَالكتابي ةَالتيَحفظتهاأ(َ

 

 تشتمل مراجعة اآليات الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً على األجزاء التالية:

ر اآليات )أو المقاطع( تعني أن  "راج ع"َ-1 ة واحدة  الخمس األخيرة التي حفظتها سابقاً الكتابيَّة تُكرِّ بمعدَّل مرَّ

ر اآليات الكتابيَّة واقتباسها  اقتباساً صحيحاً. لذلك، راجع اآليات )أو في اليوم. فالتكرار هو أفضل طريقة لتذكُّ

ة واحدة في اليوم لُمدَّة  أسابيع. وبالتالي،  1المقاطع( الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها سابقاً بمعدَّل مرَّ

ة قبل أن تصل إلى  11ت كل آية كتابيَّة جديدة بمعدل سوف تكون قد راجع  طريقة "المراجعة من البداية". مرَّ

 

ة تعني أن  منَالبداية""راجعََ-2 تُراجع جميع اآليات )أو المقاطع( الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً بُمعدَّل مرَّ

حفظتها سابقاً. لذلك، آليات الكتابيَّة التي اكل أسابيع. المراجعة من البداية هي أفضل طريقة لتذكُّر  1واحدة كل 

منها كل يوم. وبالتالي، سوف تراجع كل هذه اآليات الكتابيَّة التي  1آية كتابيَّة حفظتها سابقاً، راجع  122لكل 

ة واحدة كل   أسابيع.  1حفظتها سابقاً مرَّ

 

وسائط النقل الذي تقضيه في  دفتر الحفظ معك إلى عملك. استخدم الوقتدفتر بطاقات الحفظ أو  احملَ-3

ل، والصالة. )الحافلة، أو القطار، أو قطار األنفاق، أو غيرها( ، أو لحظات الفراغ أثناء اليوم للمراجعة، والتأمُّ

راجع اآليات الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها. وراجع من البداية بعض اآليات الكتابيَّة التي حفظتها 

 ُمستعيناً بمحتوى هذه اآليات.اآليات وَصلِّ  سابقاً. تأمَّل في هذه

 

يتحقَّق من اطلب منه أن أخاك في المجموعة الصغيرة ما يزال يحفظ اآليات حفظاً صحيحاً )ومن أنَّ  تحق قَ-4

 حفظك لآليات(. 

 اطلب من كل اثنين أن يتحققا من حفظهمافي كل اجتماع للمجموعة، اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة و

آيات  1آلية الحفظ األخيرة. كذلك، بين الحين واآلخر، اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية وتحققوا من 
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حفظتموها سابقاً. تحققوا بعضكم من بعض لتروا ما إذا كنتم ما تزالون تعرفون الموضوع أو العنوان، والشاهد 

يقول لزميله ما هو الموضوع، أو العنوان، للمساعدة، يمكن للشخص أن . دون أي خطأالكتابي، واآلية بأكملها 

 أو الشاهد الكتابي، أو حتى الكلمات القليلة األولى من اآلية. 

 

َ.اآلياتَالُمتعلِّقةَباليقيني اتَفيَحياةَالمؤمنَ-اثنانَاثنانََ-واَراجعب(َ

 

 .11-11: 1يوحنَّا  1يقين الخالص:  -1

 . 23: 11يقين الصالة الُمستجابة: يوحنَّا  -2

 . 11: 12كورنثوس  1يقين النُّصرة:  -1

 .3: 1يوحنَّا  1يقين الُغفران:  -3

 . 1-1: 1يقين إرشاد هللا: أمثال  -1

 

 دقيقة( 72) درسَالكتاب4َ

17ََ-15َ:1يوحن اَ؟ََََثمراًََأُنتجكيفَ

 

 معاً.  17-1: 11يوحنَّا استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

َ.َاقرأ:1َلخطوةَا

 معاً.  17-1: 11يوحنَّا لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

َ.َاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ  هم بالنسبة لك في هذا المقطع؟مما هو الحق الذي تعتقد أنه  ف 

 هذا المقطع الكتابي؟  ما هو الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك فيأو 

ن. ن أفكارك في دفترك.  د وِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شار ك.

 نَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد مِ 

)فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك 

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

َوأَنَا فِيِه، فََذاَك يُْنتُِج ثََمراً  َمْن يَْثبُُت فِيَّ ... التي تقول: " 1المهم بالنسبة لي موجود في اآلية الحّق  .1االكتشافَ

فأنا أريد أن أكون شخصاً يُنتج ثمراً كثيراً هلل. هذه اآلية  "َكثِيراً. فَإِنَُّكْم بَِمْعِزٍل َعنِّي الَ تَْقِدُروَن أَْن تَْفَعلُوا َشْيئاً.

. ففي الحقيقة، بدون الرّب  أْثبُت في الرّب يسوع المسيح وهوتُخبرني أنَّ هذا ال يكون ممكناً إالَّ عندما  يَثبُت فِيَّ

أحياناً تُخيفني هذه الحقيقة ألنني مؤمن نشيط جداً. يسوع المسيح ال يمكنني أن أفعل أي شيٍء له أهمية دائمة. 

وهكذا، ال يُمكنني إالَّ أن أفكر في أنَّ جميع هذه كلها ستُنتج ثمراً هلل في األبدية؟ أعمالي أسأل نفسي: هل فأنا 

. فأنا ال أريد أن أكتشف في لي ستُنتج ثمراً هلل في األبدية طالما أنني ثابت في المسيح أعما وأنَّ المسيح ثابت  فِيَّ

 يوٍم ما أنني كنت نشيطاً جداً في خدمتي هلل لكنني لم أُنتج أيَّ ثمٍر له.

 

ُد أَبِي: أَْن تُْنتُِجوا ثََمراً َكثِيراً بِهََذا يَتَمَ التي تقول: " 2المهم بالنسب لي موجود في اآلية الحّق  .2االكتشافَ جَّ

د هللا من خاللها هي أن  "فَتَُكونُوَن َحقّاً تاَلَِميِذي. د هللا في حياتي. والطريقة التي يمكنني أن أُمجِّ فأنا أريد أن أُمجِّ

ت في المسيح وأن يَثبُت الطريقة التي يمكنني من خاللها أن أحمل ثمراً كثيراً هي أن أثبُ  أحمل ثمراً كثيراً. لكنَّ 

. فمن الواضح بالنسبة لي د هللاأنَّ أسمى هدٍف للمؤمن المسيحي هو أن  المسيح فِيَّ . لذلك، هناك شيئان يُمجِّ

 ثمينان جداً في حياة المؤمن أال وهما: عالقته الدائمة والمستمرة مع الرّب يسوع المسيح، والثَّمر الذي يُنتجه. 
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َ.َسئلةاطرحَبعضَاأل:3َالخطوةَ

ر: كِّ  ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟  ف 

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد. 17-1: 11يوحنَّا لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالاحرص على  د وِّن:  ك في دفترك. صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن  شار ك: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناق ش:

طرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة )فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد ي

 النقاش حول األسئلة(. 

 

؟ هل هو تعليم مباشر؟ أم أنه َمثَل؟ أم أنه صورة 17-1: 11يوحنَّا  ي الطبيعة األدبيَّة للمقطعما ه  :1السؤالَ

  ؟رمزيَّة

 

. ومن األمثلة على األمثال 27-11: 13ا من األمثلة على التعليم المباشر في الكتاب المقدَّس: يوحنَّ  مالحظات:

-1: 12في الكتاب المقدَّس: يوحنَّا رمزيَّة . ومن األمثلة على الصور ال11-12: 12في الكتاب المقدَّس: لوقا 

فالَمثَل يَحمل رسالة واحدة فقط. فمثالً، في مثل السامرّي الصالح، فإنَّ الرسالة . 17-1: 11ويوحنَّا  11

حمة." الرئيسية هي: "ق ا الصورة الريبك هو الشخص الذي تُظِهر له الرَّ فهي مقارنة موسَّعة، وهي  رمزيَّةأمَّ

ام" يرمز هلل اآلب، و ، "الرمزيَّةتحوي العديد من نقاط المقارنة المختلفة. فمثالً، في هذه الصورة ال َكرَّ

مؤمنين الحقيقيين، و "األغصان "الكرمة" ترمز للرب يسوع المسيح، و "األغصان التي تُنتج ثمراً" ترمز لل

وحيث أنَّ "الكرمة" و "األغصان" ترمز إلى التي ال تُنتج ثمراً" ترمز للمؤمنين االسميِّين أو لغير المؤمنين. 

هنا ال تقول إنَّ يسوع هو  رمزيَّةفالصورة الأشخاص، فال بُدَّ أن يكون "الثَّمر" يرمز إلى أشخاص أيضاً. 

حمل عنباً. بل هي تقول إنَّ العالقة بين الرّب يسوع والناس يمكن مقارنتها بالكرمة كرمة حقيقية لها أغصان ت

 (. رمزيَّة. لهذا، ال يُفترض بنا أن نحاول تفسير كل شيء في الرمز )الصورة الوأغصانها

 

  ؟أن نُنتجه -كمؤمنين  -الذي ينبغي علينا ا هي طبيعة "الثَّمر" م  :2السؤالَ

 

الثَّمر الذي نجد أنَّ ، 1: 1في كولوسي فمثالً، ر" في الكتاب المقدَّس تحتمل معاٍن ُمختلفٍة. كلمة "ثَمَ  مالحظات:

"الثَّمر الدائم"  11: 11وفي يوحنَّا . بالسيِّد المسيح مؤمنون ُجُددهو يُنتجه األشخاص الذين يكرزون باإلنجيل 

ى طُُرقهم القديمة في الحياة يُدعون "ثمراً فالمؤمنون الُجُدد الذين نموا ونضجوا ولم يرجعوا إل. تالميذهو 

وح" هو 21-22: 1دائماً". وفي غالطيَّة  . لذلك، فالثَّمر الذي جوانب ُمختلفة من شخصيَّة المؤمن، "ثََمر الرُّ

ناضجون  ( مؤمنون2( مؤمنون ُجُدد )ثََمر الكرازة(؛ )1يتوقعه السيِّد المسيح من المؤمنين أن يُنتجوه هو )

وح في المؤمنين(. 1لمذة(؛ ))ثََمر الت َ( شخصيَّة مسيحيَّة )ثََمر الرُّ
 

  ؟م األشخاص الذين يُنتجون ثمراً ن هُ مَ ( 1، 3: 11) :3السؤالَ

 

فِي اْلَكْرَمِة؛  َكَما أَنَّ اْلُغْصَن الَ يَْقِدُر أَْن يُْنتَِج ثََمراً إاِلَّ إَِذا ثَبَتَ . فَاْثبُتُوا فِيَّ َوأَنَا فِيُكمْ ": 3نقرأ في اآلية  مالحظات:

األشخاص الذين يُنتجون ثمراً هُم األشخاص الذين يقتربون من الرّب يسوع " .فََكذلَِك أَْنتُْم، إاِلَّ إَِذا ثَبَتُّْم فِيَّ 

فإنهم  المسيح، ويَقبلونه في قلوبهم وحياتهم، ويستمرون في العالقة معه كل يوم. وحيث أنَّ المسيح يَثبُت فيهم

 ثمراً.  نيُنتجوفون ويصبرون ينتبهون ويجتهد

 

  ؟َمن هُم األشخاص الذين ال يَحملون ثمراً ( 1: 11) :4السؤالَ
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تُنتج ثمراً ال تُمثِّل  الاألغصان التي تُنتج ثمراً تُمثِّل المؤمنين الحقيقيين. لكنَّ األغصان التي  مالحظات:

ه الصورة الرمزيَّة تُعلِّم بوضوح أنَّ األغصان فهذ األشخاص الذين كانوا مؤمنين ثُمَّ تركوا اإليمان فيما بعد.

، وال حتى عندما كانوا قريبين من التي قُِطَعت وأُلقيت في النار تُمثِّل األشخاص الذين لم يُنتجوا ثمراً في حياتهم

ماً الرّب يسوع المسيح. فرغم أنهم ربما كانوا قريبين من السيِّد المسيح في الكنيسة، إالَّ أنهم لم يكونوا يو

أنها كانت عالقة ظاهرية فقط ألنهم لم فرغم أنهم كانوا قريبين من الرّب يسوع المسيح، إالَّ مؤمنين حقيقيين. 

هذه الصورة الرمزيَّة ال تُعلِّمنا أنَّ ! والنتيجة التي نصل إليها هي أنَّ (2-1: 1يكونوا مولودين ثانيةً )يوحنَّا 

بل هي تُعلمنا أنه رغم أنَّ المسيحيين االسميِّين سيبقون بال . خالصهمدوا المؤمنين المولودين ثانيةً يُمكن أن يفق

لذلك، فاألشخاص الذين ال يُنتجون ثمراً هُم أولئك ثمر، إالَّ أنَّ المؤمنين المولودين ثانيةً سيُنتجون ثمراً كثيراً! 

ه ظاهريَّة فقط. فرغم أنهم ربما فقد كانت عالقتهم بالذين اقتربوا من الرّب يسوع المسيح، لكنهم لم يَقبلوه. 

له  ثمرأي كانوا ينتمون إلى إحدى الكنائس، ويشاركون في األنشطة المسيحيَّة، إالَّ أنهم لم يكونوا يحملون 

على مسؤولية كل شخص الرّب يسوع المسيح ال يسكن فيهم. لهذا فإنَّ الرّب يسوع يُركِّز ألنَّ  أهميَّة أبديَّة

ن مة هللا والنور الذي تلقَّاه، فسوف يأتي وقت يوقف هللا كل عمٍل فيه. فالروح القُُدس ليقترب منه: فإن رفض كل

يعمل فيه ثانيةً، وضميره لن يستمر في تحذيره، وقلبه سيصبح قاسياً. وأخيراً، سوف يُرفَض ويُطرح في 

َ(. 11-7: 1؛ عبرانيِّين 11-11: 11؛ َمتَّى 12-3: 1الجحيم )قارن إشعياء 
 

  ؟كم يجب أن تكون درجة الثَّمر( 1: 11) :5السؤالَ

 

َ مالحظات:
 

ب هميُقَلِّملهذا فإنَّ هللا يُنَقِّيهم ]". ثمرًا كثيراً ، يُتوقَّع من المؤمنين أن يُنتجوا "2و  1وفقاً لآليتين أ(  [ همأو يَُشذِّ

مهم، وي(. 2: 11)يوحنَّا   ؤدبهم من خالل الضيقات. وعندما يقوم هللا بتنقية المؤمنين فإنه يُوبخهم، ويُقوِّ

 

إنَّ هللا والمؤمنين يستمرون في رعاية ، يُتوقَّع من المؤمنين أن يُنتجوا "ثمراً دائماً". لهذا ف11وفقاً لآلية ب( 

 المؤمنين الُجُدد. فهُم ال يريدوهم أن يرتدوا عن اإليمان. 

 

 12ضعف من الثمر، والبعض اآلخر  122 ، بعض المؤمنين يُنتجون11وفقاً لَمثَل الزارع في إنجيل َمتَّى ج( 

وقد يرجع السبب في أنَّ بعض المؤمنين يُنتجون ثمراً أكثر من غيرهم من ضعفاً.  12ضعفاً، والبعض اآلخر 

 المؤمنين إلى واحٍد أو أكثر من األسباب التالية: 

 

 عاً في تجاوبهم مع كلمة هللا.وشجاعةً، وتواضأنهم كانوا أكثر صبراً، وجدارةً بالثقة، ووالًء، واجتهاداً،  -1

 أنهم كانوا أكثر إنتاجاً ِمن غيرهم في الكرازة وعمل التلمذة.  -2

. وهللا هو الُمعطي ُمختلفة، أو ظروف حياة ُمختلفةروحيَّة أنهم يتمتَّعون بشخصيات ُمختلفة، أو مواهب  -1

 الوحيد والديَّان الوحيد. 

 

  ؟في المسيح الثَّباتما معنى ( 7، 1: 11) :6السؤالَ

 

، َوثَبََت َكالَِمي فِيُكْم، فَاْطلُبُوا َما تُِريُدوَن يَُكْن لَُكْم."7نقرأ في اآلية  مالحظات: وهكذا، فإنَّ  : "َولِكْن، إِْن ثَبَتُّْم فِيَّ

ي اآلُب، : "ِمْثلََما أََحبَّنِ 12و  3الثبات في المسيح ُمرتبط بثبات كالم المسيح في المؤمن. كما نقرأ في اآليتين 

نَا بَِوَصايَا أَبِي َوأَْثبُُت فِي أَْحبَْبتُُكْم أَنَا، فَاْثبُتُوا فِي َمَحبَّتِي. إِْن َعِمْلتُْم بَِوَصايَاَي، تَْثبُتُوَن فِي َمَحبَّتِي، َكَما َعِمْلُت أَ 

رغم أنَّ السيِّد المسيح هو إطاعة المؤمن لكالم المسيح. ف" وهكذا، فإنَّ الثبات في المسيح ُمرتبط أيضاً بَمَحبَّتِِه!

الُمبادر في التحدث مع كل مؤمن، وهو الُمبادر في إظهار محبته لكل مؤمن، إالَّ أنَّ المؤمن يتحمل مسؤولية 

لهذا، يجب على المؤمن أن يبذل كل جهٍد للحفاظ على عالقته مع التجاوب مع محبَّة السيِّد المسيح وكالمه. 

في إطاعة كالمه. كذلك، يجب على المؤمن أن يُحب الرّب يسوع المسيح من الرّب يسوع المسيح، وأن يستمر 
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، وأن يفعل كل ما يُعلِّمه إياه الرّب يسوع المسيح. لكن إذا كان كل قلبه، ومن كل فكره، ومن كل قدرته

ل الشخص يعتقد أنه مؤمن لكنه ال يُحب السيِّد المسيح وال يُطيع كالمه، فهو ُمعرَّض لخطر أن يُصبح مث

 جاف الذي سيُقطع ويُطرح في النار. الُغصن ال

 

  ؟الذي يفعله كالم السيِّد المسيح في المؤمنما ( 7، 1: 11) :7السؤالَ

 

ر فإنَّ كلمة الرّب يسوع تجعل المؤمنين ، 1لآلية وفقاً  مالحظات: أنقياء من خطاياهم. وهذا يعني أنَّ هللا يُبرِّ

جعل مسؤول عن ، فإنَّ المؤمن 7ن الرّب يسوع المسيح. ووفقاً لآلية عالناس عندما يؤمنون برسالة اإلنجيل 

وهذا يعني أنَّ المؤمن مسؤول عن جعل كالم الرّب يسوع يؤثِّر في كلمة الرّب يسوع المسيح تَثبُت فيه. 

يُهيمن عليها وأن ، ودوافعه، ومواقفه، ومشاعره، وكالمه، وسلوكه. وليس هذا فحسب، بل وقناعاته ،أفكاره

فإنَّ المؤمن مسؤول عن القيام بشيٍء ما تجاه كلمة هللا )أن يسمعها، ويقرأها، ويدرسها، جهة، ِمن يضاً. أ

(. ومن جهة أخرى، فإنَّ المؤمن مسؤول 11: 2وصلها لآلخرين( )يوحنَّا ويحفظها، ويتأمَّل فيها، ويُطبِّقها، ويُ 

 (. 7: 11فيه، وتُغيِّره، وتُهيمن عليه( )يوحنَّا  عن جعل كلمة هللا تفعل شيئاً ما في حياته )أن تؤثرأيضاً 

 

الة وكلمة هللاما ( 7: 11) :8السؤالَ   ؟هي العالقة بين الصَّ

 

، َوثَبََت َكالَِمي فِيُكْم، فَاْطلُبُوا َما تُِريُدوَن يَُكْن لَُكْم.7نقرأ في اآلية  مالحظات: " فعندما : "َولِكْن، إِْن ثَبَتُّْم فِيَّ

الة. يسمح المؤمن  فحيث لكالم الرّب يسوع المسيح بالتأثير فيه والهيمنة على حياته، فسوف تُصبح صلواته فعَّ

 1أنه لن يطلب شيئاً ُمخالفاً لكالم الرّب يسوع المسيح، فسوف يحصل على الكثير من االستجابات لصلواته )

 (. وهذا وعد عظيم لنا كمؤمنين!13: 1يوحنَّا 

 

  ؟العالقة بين الصالة وإنتاج الثََّمرهي ما ( 11: 11) :9السؤالَ

 

بَْل أَنَا اْختَْرتُُكْم َوَعيَّْنتُُكْم لِتَْنطَلِقُوا َوتُْنتُِجوا ثََمراً َويَُدوَم ثََمُرُكْم، فَيُْعِطيَُكُم اآلُب ... : "11في اآلية نقرأ  مالحظات:

من أجل الثمر، وسوف يحصل على الثَّمر استجابةً وهكذا، فالمؤمن الحقيقي يُصلِّي  ."ُكلَّ َما تَْطلُبُونَهُ بِاْسِمي

فينبغي علينا أن نُدرك أننا ال لصالته. فعندما يقوم الرّب يسوع المسيح بإرسال مؤمنين لكي يأتوا بثمر دائم، 

 -كمؤمنين  -نستطيع القيام بذلك إالَّ من خالل قوة الرّب يسوع المسيح، وحكمته، ومحبته. وهذا هو ما يدفعنا 

ع صلواتنا إلى هللا لكي يُعطينا الشجاعة وروح الطَّاعة لكي نذهب إلى الناس. وهذا هو ما يدفعنا إلى إلى رف

حكمته، ومحبَّته لكي نتمكن من مساعدة هؤالء األشخاص على أن ، وتهرفع صلواتنا إلى هللا لكي يُعطينا قوَّ 

ا نُصلِّي ونعمل ألجل الثَّمر الدائم، فسوف يُصبحوا ثمراً دائماً. وقد وعدنا الرّب يسوع المسيح بأنه حيث أنن

 يستجيب لصلواتنا! 

 

  ؟ن بعضهم بعضاً ولمؤمنأن يُحب اكيف يُمكن   :11السؤالَ

 

في الُجملة التالية: "اثبُتوا في المسيح وفي محبَّته." كما يُمكننا أن  11-1يُمكننا أن نُلخِّص اآليات  مالحظات:

وهكذا، من الواضح تماماً أنَّ المؤمنين ال لتالية: "أِحبُّوا بعُضكم بعضاً." في الُجملة ا 17-12نُلخِّص اآليات 

بذل المؤمنون كل جهٍد لديهم يمكنهم أن يُحبوا بعضهم بعضاً إالَّ إذا ثبتوا في يسوع المسيح وفي محبته. فعندما ي

ط سوف يُعطيهم الرّب يسوع يتمتَّعوا بعالقة شخصية مع الرّب يسوع المسيح، ولكي يُطيعوا تعاليمه، فعندها فق

 ،المؤمنين أن يُحبوا هللاوصى الرّب يسوع المسيح ، أ12: 12القدرة على أن يُحبوا بعضهم بعضاً! ففي مرقُس 

، نرى أنَّ هللا يَسُكب محبته في قلوب المؤمنين من خالل 1: 1في رومية ثُمَّ نرى وأن يُحبوا أقرباءهم كأنفسهم. 

لذلك، صي هللا المؤمنين بأمٍر ما فإنه يُعطيهم أيضاً القدرة على إطاعة تلك الوصيَّة! فعندما يُوالروح القُُدس. 

َعندما يوصينا هللا بأن نُحب، فسوف يَسُكب محبَّته في قلوبنا!
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  ؟"محبَّة أعظم"ما معنى ( 11: 11) :11السؤالَ

 

يُِحبَّ بَْعُضُكْم بَْعضاً َكَما أَنَا أَْحبَْبتُُكْم. لَْيَس ألََحٍد : "َوِصيَّتِي لَُكْم ِهَي هَِذِه: أَْن 11-12نقرأ في اآليتين  مالحظات:

ي بنفسها  َمَحبَّة  أَْعظَُم ِمْن هَِذِه: أَْن يَْبِذَل أََحد  َحيَاتَهُ فَِدى أَِحبَّائِِه." وهكذا، فإنَّ أعظم محبَّة هي المحبَّة التي تُضحِّ

محبته الُعظمى. فقد مات على الصليب ألجلنا. فمحبَّته لم تُكن ألجل أحبائها. فقد أحبَّنا الرّب يسوع المسيح ب

ية.  لقد كانت محبَّة ُمخلِّصة لنا. كما أنها المحبَّة التي تجعلنا نُصبح أفضل ما يُمكننا أنانيَّة، بل كانت محبَّة ُمضحِّ

أن يُحب  -ؤمنين نحن الم -على اإلطالق! هذه هي أعظم محبَّة. واآلن، ها هو الرّب يسوع المسيح يوصينا 

ِمعطاءة المحبةً بتلك اليُحبوا بعضهم بعضاً بعضنا بعضاً بهذه المحبَّة الُعظمى. فينبغي على المؤمنين أن 

يةً الو وبالطبع فإننا التي تسعى لمساعدة اآلخرين على أن يُصبحوا أفضل ما يُمكنهم ألجل هللا واآلخرين. ُمضحِّ

خرين، لكن يُمكننا أن نعيش حياتنا ألجل اآلخرين بطريقة ِمعطاءة ال نستطيع أن نموت على الصليب ألجل اآل

ية.  َهذه هي المحبة الُعظمى!وُمضحِّ
 

  ؟هي العالقة الكامنة بين الطَّاعة والمحبَّةما ( 12: 11) :12السؤالَ

 

طيع كالمه! الطريقة العمليَّة للثَّبات في الرّب يسوع المسيح، وفي محبَّته، وفي صداقته، هي أن نُ  مالحظات:

الً. ففي البداية، أظهَر الرّب يسوع المسيح طاعته لخطَّة هللا الرامية إلى تخليص البشر.  لكنَّ طاعتنا لم تأِت أوَّ

الً ومات ألجلنا. بعد ذلك، أرسل الرّب يسوع المسيح أشخاصاً لكي يكرزوا  فقد أحبَّنا الرّب يسوع المسيح أوَّ

. وعندما تُصبح عندما آمنَّا، سكب الرّب يسوع المسيح روحه القدُّوس في قلوبنابرسالة اإلنجيل إلينا. و)يُنادوا( 

من إطاعة كالمه،  نتمّكنبشدَّة في إطاعة كالمه، وسوف  نرغبقلوبنا ُممتلئة بمحبَّة السيِّد المسيح، فسوف 

؛ المحبة تجاهه وعندما نُطيع كالم الرّب يسوع فإنه يسكب في قلوبنا مزيداً منبإطاعة كالمه!  نقوموسوف 

 مأل قلوبنا بالمحبة.توعندها تبدأ دورة محبَّة جديدة وأفضل في قلوبنا وحياتنا! وهكذا، فإنَّ محبَّة السيِّد المسيح 

سكب مزيداً من المحبة في قلوبنا. . وطاعتنا تجعل الرّب يسوع المسيح يَ تهطاعإتقودنا إلى هذه ومحبتنا 

ا.ومحبتنا األعظم تقودنا إلى طاعٍة أك َبر، وهلُمَّ َجرَّ
 

 

َ.َط بِّق:4َالخطوةَ

ر: كِّ  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  ف 

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من شاركَود وِّن:  .17-1: 11يوحنَّا  تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

ر: كِّ له إلى تطبيق شخصي؟ ما هو التطب ف   يق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  د وِّن:

 على قلبك. 

طبيقات )تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه ت

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَمُقترحةَ-1

 

 أُدرك أنه ليس هناك ُمخلِّص سوى الرّب يسوع المسيح. فهو الكَّرمة الحقيقيَّة.  1: 11

ام )هللا اآلب( أن يُنقِّي )يُقلِّم( حياتي بصورة دائمة لكي أتمكَّن 2: 11 من إنتاج ثََمر حقيقي وكثير  أسمح للَكرَّ

 ودائم.

ر باإليمان، وأن أؤمن بالمزيد والمزيد من كالم الكتاب المقدَّس لكي تصبح المزيد  1: 11 أؤمن باإلنجيل وأتبرَّ

 والمزيد من جوانب حياتي طاهرة وُمقدَّسة. 
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قة دائمة وحيَّة مع الرّب يسوع أتذكَّر أنني لن أتمكن من إنتاج ثمر كثير ودائم إالَّ عندما أكون في عال 3-1: 11

 .  المسيح، وعندما يَثبُت الرّب يسوع المسيح فِيَّ

أساعد األشخاص الذين يأتون إلى الكنيسة لكي يَقبلوا الرّب يسوع المسيح في قلوبهم وحياتهم قبوالً  1: 11

 حقيقياً. 

. أسمح لكلمات الكتاب المقدَّس أن توثِّر في كل جوانب حياتي، وأن تُ  7: 11  غيِّرني وتُهيمن عليَّ

َمطلبين اثنين لدى هللا لكي يستجيب لصلواتي: أن أتمتَّع بعالقة حيَّة مع الرّب يسوع أُدرك أنَّ هناك  7: 11

 المسيح، وأن أسمح لكلمات الكتاب المقدَّس أن تُهيمن على حياتي. 

 أتعهَّد بأن أُنتج ثمراً كثيراً للرب يسوع المسيح.   2: 11

: 13أبقى دائماً في عالقة محبَّة مع الرّب يسوع المسيح عن طريق إطاعتي لكالمه )قارن يوحنَّا  3-12: 11

21 ،21 .) 

الفََرح المسيحّي ال يَنبُع من النجاح والسعادة في هذا العالم، بل يَنبُع من العالقة الحيَّة مع الرّب يسوع  11: 11

 استجابة هللا لصلواتي. المسيح، ومن إطاعتي لكالم الكتاب المقدَّس، ومن 

 أُمارس المحبَّة الُعظمى بأن أبذل حياتي ألجل أحبائي.  11: 11

 (. 3: 3أكون صديقاً للرب يسوع المسيح عن طريقة إطاعتي لكالمه )قارن يعقوب  13: 11

 أشارك األشياء التي أتعلَّمها من الرّب يسوع المسيح مع رفاقي وأحبائي.  11: 11

الذهاب إلى األشخاص اآلخرين والشعوب األخرى لكي أجعلهم تالميذ للرب يسوع المسيح أُبادر إلى  11: 11

 (. 22-12: 22)قارن َمتَّى 

( فسوف يستجيب الرّب يسوع 22-12: 22أؤمن أنني عندما أشترك في المأموريَّة الُعظمى )َمتَّى  11: 11

 للكثير من صلواتي. 

 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصي ةَ-2

 

أطلب من هللا أن يُعطيني نعمة لكي أُنمِّي عالقتي الشخصيَّة معه أكثر فأكثر. فأنا أريد أن أقضي وقتاً أنا أ( 

فأنا أؤمن أنَّ . الطرق التي يمكنني من خاللها أن أُطيعه أكثر فأكثرفي والتفكير كافياً كل يوم في قراءة كلمته، 

 لُحب لشخص السيِّد المسيح، وإلى المزيد من الثَّمر. إطاعتي لكالم السيِّد المسيح ستقودني إلى المزيد من ا

 

 

أنا أطلب من هللا أن يُعطيني نعمة لك أُنتج مزيداً من الثمر الدائم. فقد خلَّصني الرّب يسوع المسيح وجعلني ب( 

التي في َكرمته. وهكذا، فإنَّ حياته تتدفَّق فيَّ من خالل الروح القُُدس. وهذه الحياة هي  غصناً حياً أخضر

نني من إنتاج ثمر. وحيث أنني أحب أن أُنتج ثمراً، فسوف أستمر في تنمية عالقتي الشخصية مع الرّب  تُمكِّ

 يسوع المسيح من خالل إطاعتي لكالمه، والصالة، وإظهار المحبَّة من نحو المؤمنين اآلخرين. 

 

 

لَِّ.5َالخطوةَ َ.ص 

: 11يوحنَّا بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات  تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخصٍ 

1-17. 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف  )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.
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 (ائقدق 2)َصالة5َ

َصالةَشفاعي ة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. تابعواَالصالة

 

 

 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللد رسَالقادم

 

 تبوه في دفاترهم(. أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يك قائدَالمجموعة.)

 . تعهَّد بتطبيق أحد التطبيقات المقترحة. تعهُّد -1

كل يوم.  27: 12 - 1: 11يوحنَّا نصف أصحاح من باالستعانة ب. تمتَّع بخلوة روحيَّة الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

د نفسك على مراجعة اآليات )ا. الحفظ -1  لمقاطع( الكتابيَّة الخمس التي حفظتها. َعوِّ

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن مالحظاتك المتعلقة بالخلوة الروحيَّة، والحفظ،  َدوِّ الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 كتاب، وهذا الواجب البيتي. ودرس ال
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قَال  1ُملح 

َاتَالروحي ةطريقةَالخلوةَالروحي ةَوُمشاركةَالخلو

 

َ.ركةَمعَهللاشَ الوقتَأ(َ

 

من خالل كالمه  كإنها اإلصغاء إلى صوت هللا الذي يتحدث إليتعني اإلصغاء والتحدُّث.  الش ركةَمعَهللا -1

الة. التحدث ك. كما أنها روحه القدُّوس الذي يسكن في قلبمن خالل قدَّس وفي الكتاب الم   إلى هللا من خالل الصَّ

صِّصَوقتاًَكلَيوم -2 اقرأ أصحاحاً واحداً من الكتاب المقدَّس، أو مقطعاً واحداً إذا ركة مع هللا. شَّ الللتمتَّع ب خ 

بقراءة هذا البرنامج التدريبي يُطالبك (. 2)الُملحق س كان األصحاح طويالً. انظر خطَّة قراءة الكتاب المقدَّ 

أن يجعل هذا من شأن ومن الكتاب المقدَّس في كل يوم من األيام السبعة التي تسبق الدرس القادم.  مقطعٍ 

  بادلوا األفكار معاً. أعضاء المجموعة يعرفون محتوى الكتاب المقدَّس أثناء وقت المشاركة، وأن يت

نَ-3 وِّ ترك الخاص بالخلوة الروحيَّة بعض األفكار )واالكتشافات، والدروس، والفوائد( التي َجنيتها في دف د 

 فمن شأن هذا أن يُسهِّل عليك التذكُّر والمشاركة أثناء وقت المشاركة. من كل خلوة روحيَّة. 

 

لَللتمتُّعَبخلوةَروحي ةب(َ َ.طريقةَالحّقَالُمفض 

 

ل" على هناك العديد من األساليب والطُّر  1ق الجيدة للتمتُّع بخلوة روحيَّة. تشتمل "طريقة الحّق الُمفضَّ

 خطوات.

ل للتمتُّع بخلوة طريق" و "الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّسطريقة الحظ الفَرق بين " ة الحّق الُمفضَّ
 ". روحيَّة

 

لَِّ:1َالخطوةَ َ.ص 

اعية ومقصودة. اطلب من هللا أن يُكلِّمك بصورة ابدأ خلوتك الروحيَّة بالدخول إلى محضر هللا بصورة و

د  نة في الكتاب المقدَّس ومن خالل روحه القُدُّوس. اطلب منه أيضاً أن يُجدِّ شخصية من خالل كلماته الُمدوَّ

يمكنك أن تُصلِّي: "يا رب، أرجوك أن تفتح عينيَّ مثالً، حياتك ويُشجعك من خالل كلمات الكتاب المقدَّس. ف

 (. 12: 113ألمور الرائعة الموجودة في كلمتك" )المزمور لكي أرى ا

 

َ.َاقرأ:2َالخطوةَ

 من المقاطع الكتابيَّة السبعة الُمخصَّصة لذلك األسبوع. مقطعاً واحداً في كل يوم، اقرأ 

 

لَلديك:3َالخطوةَ ّقَالُمفض  َ.َاخترَالح 

ل" لديك عبارة عن  ُمعلن في اآليات الكتابيَّة التي  َحّق ُمعيَّنو ، أبضع آيات، أو آيةقد يكون "الَحّق الُمفضَّ

 قرأتها. هذا الحق هو الفكرة أو الحقيقة التي يتكلَّم هللا إليك من خاللها، أو التي تحفز فكرك، أو التي تلمس قلبك. 

 

لَلديك:4َالخطوةَ ّقَالُمفض  َ.َتأم لَفيَالح 

ع بواسطأنت تتأمَّل في كلمة هللا ألنك تريد أن تفهم الحق، وأن  ، وأن تُطبِّقه وتستخدمه. ة هذا الحقتتجدَّد وتتشجَّ

ل المسيحي على   أجزاء:  3يشتمل التأمُّ

ل لديك. اطرح على نفسك بعض األسئلة مثل:  فَكِّرأ(  في معاني الكلمات المختلفة الواردة في الَحّق الُمفضَّ

 "َمْن؟ َماذا؟ أين؟ متى؟ لماذا؟ كيف؟"

تفكيرك في معاني الكلمات التي تقرأها. اطلب من هللا أن يُخاطب عقلك وقلبك، وأن إلى هللا أثناء  َصلِّ ب( 

ح لك معاني الكلمات، وأن يكشف لك عن الشيء الذي يُريدك أن تعرفه، أو أن تؤمن به، أو أن  تكون يُوضِّ

 تفعله. تجاوب مع ما يقوله هللا لك. عليه، أو أن 
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ل لديك بحياتك  اْربطج(  الشخصية أو بالعالم الذي تعيش فيه. اسأل نفسك األسئلة التالية: "ما هي الَحّق الُمفضَّ

عني؟" ،حاجتي في ضوء هذا الَحّق؟" "ما الذي يريدني هللا أن  ،"كيف يُمكن لهذا الحق أن يُجدِّدني أو أن يُشجِّ

 أفعله؟"أكونه، أو أن أعرفه، أو أن أؤمن به، أو أن 

ند(  لك. روحية في دفترك الخاص بالخلوة ال َدوِّ  أهم األفكار التي خطرت ببالك أثناء تأمُّ

 

لَلديك:5َالخطوةَ ّقَالُمفص  لَِّصالةًَتتوافقَمعَالح  َ.َص 

ل لديك )الفكرة التي تأمَّلت فيها( استعن بكلمات  ألجل  قصيرةهللا. َصلِّ صلوات لرفع صالتك إلى الَحقَّ الُمفضَّ

 : ناسفئات من ال 3

 . لنفسكل لديك أ( َصلِّ الَحّق الُمفضَّ 

ل لديك   .لشخص من أفراد عائلتكب( َصلِّ الَحّق الُمفضَّ

ل لديك  )شخص في الَحّي الذي تسكن فيه، أو في كنيستك، أو في  لشخص قريب منكج( َصلِّ الَحّق الُمفضَّ

 مكان عملك(.

ل لديك   )شخص يعيش في مدينة أخرى أو بلد آخر(. لشخص بعيد عنكد( َصلِّ الَحّق الُمفضَّ

 

َ.مشاركةَالخلواتَالروحي ةج(َ

  

َ.َوقتَالُمشاركةَأثناءَدرسَالمجموعةَالصغيرةَ-1

أّي لمشاركة  واحدةيشتمل كل درس على وقت مشاركة. يجب أن يحصل كل فرد في المجموعة على فرصة 

أن ال يزيد  استعان بها في خلواته الروحية في األسبوع الماضي. يجبمن المقاطع الكتابيَّة السبعة التي  مقطع

 وقت كل مشاركة عن دقيقتين فقط. 

 

َ.َالُمشاركةَمعَشخصَواحدَ-2

ع أحدهما اآلخر على النمّو.  صأحياناً، قد يجتمع شخصان فقط بانتظام لكي يُشجِّ وقتاً للمشاركة أيضاً  اخصِّ

 القراءات الكتابيَّة والخلوات الروحيَّة. خالل وشاركا أحدكما اآلخر ما تعلمتماه من 

 

َ.َالردَعلىَاألسئلةَ-3

واجه أعضاء المجموعة أثناء في كل درس، قد يرغب قائد المجموعة في اإلجابة عن سؤاٍل صعٍب واحٍد 

 قراءتهم للكتاب المقدَّس في األسبوع الماضي. 
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قَ  2الُملح 

َخط ةَقراءةَالكتابَالمقد سَ

 

، لَِكْي إِنَّ اْلِكتَاَب بُِكلِّ َما فِيِه، قَْد أَْوَحى بِِه هللاُ " ؛ َوهَُو ُمفِيد  لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيِخ َوالتَّْقِويِم َوتَْهِذيِب اإِلْنَساِن فِي اْلبِرِّ

 (. 17-11: 1تيموثاوس  2" )يَْجَعَل إِْنَساَن هللاِ ُمَؤهَّالً تَأِْهيالً َكاِمالً، َوُمَجهَّزاً لُِكلِّ َعَمٍل َصالِحٍ 

 

 الكتاب المقدَّس. لقراءة إحدى الخطط المتوفرة المقدَّس. استخدم اقرأ قراءة ُمنتظمة في الكتاب 

 

 سنوات.  1تُمكنك من قراءة الكتاب المقدَّس كله في سنة، أو في سنتين، أو في خطَّة قراءة الكتاب المقدَّس 

 اقرأ األعمدة الثالث كل يوم.   :  في سنة واحدة  -

 كل يوم.  األيمنالعهد الجديد وعمود العهد القديم في السنة األولى، اقرأ عمود   :  في سنتين  -

 كل يوم.  األيسرفي السنة الثانية، اقرأ عمود العهد الجديد وعمود العهد القديم      

 اقرأ عموداً واحداً فقط كل يوم.   :  سنوات 1في   -

 

، أو في ت خلوتك الروحيَّةضع عالمة بمحاذاة المقاطع التي قرأتها. يمكنك أن تقرأ في الكتاب المقدَّس في وق

وقت العبادة العائلية، أو قبل أن تخلد للنوم. كما يمكنك أن تقرأ في الكتاب المقدَّس في الكنيسة أو أثناء 

اقرأ الكتاب المقدَّس بصوتٍ . )الحافلة، أو القطار، أو قطار األنفاق، أو غيرها( نقلال طاستخدامك لوسائ

 لقراءة، أو لألشخاص الذين لم يسمعوا كلمة هللا ِمن قَبل. مسموٍع لألشخاص الذين ال يعرفون ا

 

 عند قراءتك في الكتاب المقدَّس كل يوم، احرص على القيام باألشياء التالية: 

1-َ. لِّ  ما تقرأ.  فهميُعينك على اطلب من هللا أن  ص 

 المقطع الكتابي بعناية.  اقرأ اقرأ.َ-2

"نظام  1الكلمات واآليات المحفزة )انظر الُملحق فوق دقيقة  راتٍ وإشاضع رموزًا  .وإشاراتَ َضعَرموزاًََ-3

 ترميز الكتاب المقدَّس"(. 

، أو تكونه، أو أن تؤمن به، أو أن تعرفهما الذي يريدك هللا أن َصلِّ إلى هللا بشأن المقطع الكتابي.  تجاوب.َ-4

 ؟ تفعلهأن 

 ال اليوم.الكتابي طوفي فكرة واحدة من المقطع  تأمَّل تأم ل.َ-5

ر.َ-6 رِّ  شخصاً ما بما علَّمك هللا إياه.  أخبر م 

 هذا الحق في حياتك الشخصية اليوم.  تطبيقاعقد العزم على  ط بِّق.َ-7

 

 .فبراير/شباط=  2شَ؛ يناير/كانون الثاني=  1شَ
َعهدَقديمَعهدَجديدَعهدَقديمَالتاريخ َعهدَقديمَعهدَجديدَعهدَقديمَالتاريخ

ت ىَوينتك2َشَ 1ََََشَ َأستيرَم 

ت ى 1 تكوين 1  2 22-1: 22 11 1  1 عزرا 1 م 

2 2 2 2 :1-11  2 17 22 :21-31 3 ،12 

 1 أيوب 21 12 1  11-72: 2 1 1 1

3 3 ،1 3 1  3 13 23 :1-11 2 

1 1 1 :1-21 3  1 32 23 :12-11 1 

1 7 1 :27-32 1  1 31 21 :1-12 3 ،1 

7 2 1 :1-12 1  7 32 21 :11-31 1 ،7 

2 3 1 :13-13 7  2 31 21 :1-11 2 

3 12 ،11 7 2  3 33 21 :13-11 3 

12 12 2 :1-17 3  12 31 21 :11-11 12 

11 11 ،13 2 :12-13 12  11 31 21 :17-71 11 
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 12 12-1: 27 37 12  2، 1 نحميا 1-17: 3 11، 11 12

11 17 3 :12-12 1  11 32 27 :11-21 11 

13 12 12 :1-21 3  13 33 27 :27-33 13 

11 13 12 :21-32 1 ،1  11 12 27 :31-11 11 

 11 22-1: 22 1 خروج 11  1-12: 7 11 22 11

-1: 1 أعمال 2 17  13-71: 7 1-21: 12 21 17

21 

17 

12 22 ،21 12 :22-12 2  12 1 2 :1-21 12 

13 23 :1-11 11 :1-12 3 :1-11  13 3 2 :22-37 13 

22 23 :13-17 11 :11-12 3 :11-11  22 1 1 22 

21 21 13 3 :12- 12 :

27 

 21 1 3 :1-22 21 

22 21 11 :1-22 12 :22-13  22 7 3 :21-17 22 

21 27 11 :21-13 11  21 2 1 :1-11 21 

23 22 11 12 :1-21  23 3 1 :17-32 23 

21 23 17 12 :27-37  21 12 ،11 1 21 ،21 

21 12 12 :1-13 11  21 12 7: 1-22 27 

 22 12-21: 7 11 27  1 أستير 11-11: 12 11 27

22 12 13 2  22 13 2 :1-21 23 

23 11 22 1      

12 13 21 :1-22 3 ،1      

11 11 21 :21-31 1 ،7      
 

 

 

 = مايو/أيَّار.  5شَ    .نيسان/إبريل=  4شَ؛ آذار/مارس=  3شَ
َعهدَقديمَعهدَجديدَعهدَقديمَريخالتا َعهدَقديمَعهدَجديدَعهدَقديمَالتاريخ

َالمزاميرَمرقسَالويين4َشَ َأيوبَأعمالَخروج3َشَ

1 11 2 :21-32 12  11 23 3 :12-12 72 

2 11 3 :1-13 11  17 21 :1-22 12 :1-11 71 

1 17 3 :22-31 12  12 21 :21-11 12 :12-12 73 ،71 

3 12 12 :1-21 11  13 21 11 71 ،77 

1 13 12 :23-32 13  22 27 12 :1-17 72 :1-11 

 72-12: 72 33-12: 12 1 سفرَالعدد 21  11 11 22 1

7 21 12 11  22 2 11 :1-11 37 ،22 

2 22 11 :1-12 17  21 1 11 :13-17 21-21 

3 21 11 :11-21 12  23 3 13 :1-21 23 ،21 

12 23 11 :21-12 13  21 1 ،1 13 :27-12 21-22 

11 21 13 32  21 7: 1-37 13 :11-72 23 

12 21 11 :1-21 31  27 7 :32-23 11 :1-22 32 ،31 

11 27 11 :22-31 32  22 2 11 :21-37 32 ،31 

 33 11 3 23  1-1 المزامير 1-12: 11 22 13

-1: 1 رومية 12 12  3-1 11-23: 11 23 11

17 

31 ،31 

11 12 11 :21-32 7-3      

   5َشَ  11، 12 1-11: 17 11 17

12 12 17 :11-13 12-11  1 11 1 :12-12 37 ،32 

13 11 12 11 ،17  2 12 2 :1-11 33-121 

22 13 13 :1-22 12  1 11 2 :17-23 122 
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21 11 13 :21-31 13-21  3 13 1 121 

22 11 22 :1-11 22 ،21  1 11 3 123 

21 17 22 :17-12 23 ،21  1 11 :1-11 1 121 

23 12 21 :1-11 21 ،27  7 11 :11-12 1 121 

21 13 21 :17-32 22-12  2 17 ،12 7 127 

21 32 22 11 ،12  3 13 2 :1-17 122 ،123 

 112-112 13-12: 2 22 12  13، 11 21 2، 1 الويين 27

22 1 23 11 ،11  11 21 3 111 ،113 

23 3 21 17  12 22 12 111-117 

12 1 21 12  11 21 11 :1-23 112 

11 1 27 :1-27 13 ،32  13 23 11 :21-11 113 :1-12 

     11 21 12 113 :11-13 

-11: 113 11 21 11    4َشَ

123 

1 7 27 :27-33 31-31  17 27 13 113 :121-

133 

2 2  33  12 22 11 :1-11 113 :131-

171 

-1: 1 مرقس 3 1

22 

31  13 23 11 :13-11 122-123 

3 12  31 ،37  22 12 11 121-122 

-1: 1 كور1َ 11 21  33، 32  12، 11 1

17 

123-111 

1 11  12 ،11  22 12 1 :12-11 113 ،111 

7 13  12-11  21 11 2 111 ،117 

2 11  11 ،17  23 13 1 112 ،113 

3 11  12 ،13  21 11 3 132-132 

12 17 ،12  12-12  21 11 1 131 ،133 

 131 1 1 تثنية 27  11-11  13 11

12 22  11 ،17  22 2 7 131 ،137 

11 21  12  23 1 2 132-112 

 1 أمثال 3 3 12  13  22 13

11 21  72 ،71  11 1 12 2 
 

 

 

وز 7شَ= يونيو/ُحزيران؛  6شَ  = سبتمبر/أيلول.  9شَ= أغسطس/آب؛  8شَ           .= يوليو/تمُّ
َعهدَقديمَعهدَجديدَعهدَقديمَالتاريخ َعهدَقديمَعهدَجديدَعهدَقديمَالتاريخ

َإشعياءَلوقاَقضاة7َشَ َأمثالَكورنثوس1ََتثنية6َشَ

1 1 11 1  21 12 ،11 17 :22-17 23 

2 7 12 3  27 13 12 :1-17 12 ،11 

1 2 11 1  22 11 12 :12-31 12 

3 3 13 1  23 11 13 :1-27 11 

1 12 11 :1-13 7  12 17 ،12 13 :22-32 13-11 

1 11 11 :11-12 2  11 13 22: 1-12 17 

7 12 11 3      

 كورنثوس2َ 11 2
1 

   8َشَ  12

3 13 2 11  1 22 22 :13-37 12 ،13 

12 11 1 12  2 21 21 :1-13 32 
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 31 12-22: 21 1 راعوث 1  11 3 11 11

12 17 1 13  3 2 22 :1-21 32 

11 12 1 11  1 1 ،3 22 :23-11 31 

 33 71-13: 22 1 صموئيل1َ 1  11 7 22، 13 13

11 21 2 17  7 2 21 :1-21 31 ،31 

11 22 3 12  2 1 21 :21-11 37 ،32 

17 21 12 13  9َ3 23 :1-11 33 

12 23 ،21 11 22  12 1 ،1 23 :11-11 12 ،11 

 13-12 1 غالطية 2، 7 11  21 12 27، 21 13

22 22 :1-17 11 22  12 3 2 :1-12 11 ،11 

 12، 17 21-11: 2 12 11  21 21-1: 1 لوقا 12-12: 22 21

22 23 1 :21-11 23  13 11 ،12 1 13 

21 12 1 :17-22 21  11 11 3 :1-22 12 ،11 

23 11 2 :1-21 21  11 13 3 :21-11 12-13 

21 12 2 :22-12 27  17 11 1 11 ،11 

 1 إرميا 1 11 12  22 1 13، 11 21

 2 1 أفُسس 17 13  23 12-1: 3 1 يشوع 27

22 2 3 :11-33 12  22 12 2 1 

23 1 1 :1-11 11  21 13 1 3 

 1 11-1: 3 22 22  1 عةامالج 17-13: 1 3 12

     21 21 ،22 3 :17-12 1 

 7 22-1: 1 21 23    7َشَ

1َ1 1 :1-13 2  21 23 1 :21-11 2 

2 1 1 :22-11 1 ،3  21 21 1 3 ،12 

 11 1 فيلبي 27، 21 27  1، 1 17-33: 1 7 1

3 2 7 :1-17 7  22 22 ،23 2 :1-11 12 ،11 

1 3 7 :12-12 2 ،3  23 12 ،11 2 :12-12 13 ،11 

 11 1 1 صموئيل2َ 12  12-12 1-21: 2 12 1

 نشيدَاألنشاد 22-13: 2 12، 11 7
1-1 

 11 2 3 17 

2 11 ،13 2 :32-11 3 ،1      

   9َشَ  1-2 1-17: 3 11 3

 13، 12 1 وسيكول 1 1  1 إشعياء 12-31: 3 11-12 12

11 13 3 :31-12 2 ،1  2 3 ،1 2 22 ،21 

12 22 ،21 12 :1-22 3 ،1  1 1 1 22 

11 22 12 :21-32 1 ،7  3 7 3 21 

 تسالونيكي1َ 3، 2 1  3، 2 1-21: 11 21 13
1 

23 

11 23 11 :27-13 12  1 12 2 21 

 21 1 11 7  12، 11 13-1: 12 1 قضاة 11

17 2 12 :11-13 11  2 12 3 27 ،22 

12 1 11 :1-17 13 ،11  3 11 1 23 ،12 

 تسالونيكي2َ 13 12  17، 11 12-11: 11 3 13
1 

11 

22 1 13 :1-13 12 ،13  11 11 2 12 

21 1 13 :11-11 22 ،21  12 11 1 11 ،13 

 تيموثاوس1َ 17 11  22 11 7 22
1 

11 

21 2 11 :1-11 21 ،23  13 12 2 11 ،17 
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23 3 11 :13-11 21-27  11 13 1 12 ،13 

21 12 ،11 17 :1-13 22      

 
 

 

ل. 11شَ= سبتمبر/أيلول؛  9شَ  ديسمبر/كانون=  12شَ؛ نوفمبر/تشرين الثاني=  11شَ = أكتوبر/تشرين األوَّ

ل  . األوَّ

َعهدَقديمَعهدَجديدَعهدَقديمَالتاريخ َعهدَقديمَعهدَجديدَعهدَقديمَالتاريخ

َدانيالَعبرانيِّينَملوك11َ2َشَ َإرمياَستيموثاو1ََصموئيل9َ2َشَ

11 22 3 32 ،31  2 23 3 2 :1-21 

17 21 1 32 ،31  3 21 1 2 :23-33 

 1 1 1 أخبار1َ 12  31، 33 1 22 12

 تيموثاوس2َ 21 13
1 

31 ،37  11 2 7 3 

22 23 2 32  12 1 2 1 

 1 3 3 11  33 1 1 ملوك1َ 21

22 2 3 12  13 1 12 :1-12 7 

 2 13-13: 12 32-1: 1 11  11-1: 11 1 تيطس 1 21

23 3 2 11 :11-13  11 1 :33-21 11 :1-22 3 

21 1 1 12  17 7 11 :21-32 12 

 22-1: 11 12 2 12  1 مراثيَإرميا 1 فليمون 1 21

-1: 1 يوحن ا 1-21: 7 27

22 

2  13 3 11 11 :21-31 

 12 1 يعقوب 11، 12 22  1 23-11: 1 27-11: 7 22

 2، 1 هوشع 2 12 21  1، 3 2 1-21: 2 23

 1-1 1 13، 11 22  2، 1 حزقيال 1 27-11: 2 12

     21 11 3 1 ،7 

 3، 2 1 11 23    11َشَ

 11، 12 1 بطرس1َ 17 21  1 1-21: 3 3 1

2 12 3 :27-13 3 ،1  21 12 2 12-13 

 1 يوئيل 1 22، 13 27  7، 1 1-21: 1 11 1

3 12 1 :23-37 2 ،3  22 21 3 2 

1 11 1 :1-21 12  23 22 1 1 

 2، 1 عاموس 1 بطرس2َ 21 12  11 22-32: 1 13 1

7 11 1 :31-71 12      

   12َشَ  11 1-11: 7 11 2

3 17 7 :13-11 13 ،11  1 23 2 1 ،3 

12 12 7 :17-11 11  2 21 1 1 

 7، 1 1 يوحن ا1َ 21 1  17 1-12: 2 13 11

12 22 2 :11-13 12 ،13  3 27 2 2 ،3 

 1 عوبديا 1 22 1  22 1-21: 3 21 11

 2، 1 يونان 3 23 1  21 23-31: 3 1-22: 22 13

 3، 1 1 2، 1 أخبار2َ 7  22 1-21: 12 23-11: 22 11

 2، 1 ميخا 1 يوحن ا2َ 1-1 2  21 32-22: 12 1 ملوك2َ 11

 3، 1 1 يوحن ا3َ 1 3  23 1-27: 11 2 17

 1، 1 1 يهوذا 7 12  21 22-17: 11 1 12

 7 1 رؤيا 2 11  21 1-13: 12 3 13

 1 ناحوم 2 3 12  27 22-11: 12 1 22

21 1 12 :17-12 22 ،23  11 12 ،11 1 2 ،1 
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 2، 1 حبقوق 3 11، 12 13  11، 12 1-22: 11 7 22

21 2 11 :21-12 12  11 13 ،11 1 1 

 1 صفنيا 1 17، 11 11  11 13 3 23

21 12 11 :1-17 13 ،11  17 12 ،13 7 2 ،1 

ي 2 22 12  11 12-27: 11 11 21  2، 1 حج 

 1 زكريا 3 22، 21 13  17 1-11: 11 12 27

22 11 11 :11-11 12  22 21 12 2 ،1 

23 13 17 13  21 23 11 3 ،1 

12 11 12 :1-12 32  22 21 12 1 

11 11 12 :13-32 31  21 21 ،27 11 7 

     23 22 13 ،11 2 

 12، 3 11 23 21    11َشَ

1 17 13 :1-22 32 ،31  21 12 ،11 17 11 

2 12 13 :21-32 33  27 12 12 12 ،11 

1 13 22 31  22 11 13 13 

 1 مالخي 22 13 23  31 21 22 3

 2 21 11 12  37 1 عبرانيِّين 21 1

1 22 2 32  11 11 22 1 ،3 

      1 دانيال 1 21 7
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قَ 3َالُملح 

َالكتابَالمقد سَنظامَترميزَ

 

 ترميز الكتاب المقدَّس واستخدمه أثناء قراءتك للكتاب المقدس. اً خاصاً بك لابتكر نظام

 

 نظام الترميز يُفيدك من الجوانب التالية: 

 .يُجبرك على التركيز والتفكير في ما يقوله هللا لك أثناء قراءتكأ( 

 يُسهِّل عليك العثور على المقاطع التي تبحث عنها في الكتاب المقدَّس. ب( 

نك من دراسة موضوع ُمعيِّن في أحد أسفار الكتاب المقدَّس أو في الكتاب المقدَّس كله. ج(   يُمكِّ

 

 لكل أصحاح في الكتاب المقدَّس.  اخترَعنواناًََ-1

 . همةمحول أرقام األصحاحات واآليات ال ضعَدائرةَ-2

  .، اآلية فمثالً، المزمور      

 .المهمةتحت الكلمات والُجمل  ضعَخط اًََ-3

 . 2، في اآلية "يتأمَّل فيها نهاراً وليالً "فمثالً،      

 تُشير إلى الموضوعات المهمة.  رموزاًَأوَصوراًََفي الهامشَارسمَ-4

 . 1" في اآلية نهتُعطي ثمرها في حي" بجانب(      )ارسم الرمز فمثالً،      

 

َهللا 

 صفات + أعمال هللا اآلب

 يسوع المسيح صفات + أعمال 

 صفات + أعمال الروح القُُدس 

 

َعملَالمسيح

 خليقة + طبيعة

د ل للمسيح، التجسُّ  المجيء األوَّ

 موت المسيح

 قيامة المسيح + صعوده

 المجيء الثاني للمسيح

 

َاإلنجيل

 الخطية + عواقب الخطية

 لية + الدينونة المستقبليةالدينونة الحا

الوالدة الجديدة، التوبة، االهتداء، 

 التغيير

 اإليمان، الثقة

 الخالص، الغفران، التبرير

 العهد

 

َالحياةَالمسيحي ة

 العالقة + الشَّركة مع هللا / المسيح

الكتاب المقدَّس، كلمة هللا، الوحي، 

 العصمة

َخدمةَالمؤمن  

 الكرازة + الشهادة

 تالميذاختيار 

 تأهيل + تدريب

القيادة، القادة، األنبياء، الرسل، 

 الشيوخ، وغيرهم.

 المشورة

 بالتأدي

 

 التخطيط، التنظيم )القيادة(، التقييم

 التسبيح، الترنيم، العزف

 الشفاء

 العدالة االجتماعية، الصدق

 الحرب الروحية، األسلحة الروحية

 

َ)خيرَ+َشر(َحكمةَالمؤمن

 القلب، المواقف

 العقل، األفكار، الضمير

 اللسان، الكلمات، التحدث

 اليدان، األعمال

 العينان، الرؤية، المالحظة

 ألذنان، السمع، اإلصغاءا

 

َاألعداء

استحواذ إبليس، األرواح الشريرة، 
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 الصالة، العبادة

 نينالعالقات + الشَّركة مع المؤم

 إنتاج ثمر، التأثير

الطاعة، العيش كمؤمن بالرب يسوع 

 المسيح

 

 النمو، النضج

 التقديس، شخصية المؤمن

 الخدمة

 المحبة

 الرجاء

 المعاناة، االضطهاد، التجارب

 

الزواج، العالقات بين الذكور 

 واإلناث

 النساء في الكتاب المقدَّس

 العالقات بين الوالدين واألبناء

 لوظيفةالعمل، المهنة، ا

 المال، العطاء

 

 المعمودية

ة، المجموعة الكنيسة، الشَّركة البيتيَّ 

 ة البيتيَّ 

 ملكوت هللا

 

/ الموت + القيامة، الجسد + النفس 

 الروح

 األرواح الشريرة

 األصنام، عبادة األصنام

تحضير األرواح، أعمال الظلمة، 

 العرافةالشعوذة، السحر و

 الدنيوية، العالم الخاطئ + اآلثم

 األنبياء + المعلمون الكذبة

 

َالعهدَالقديم

 اإلعالن

 إسرائيل

 األمم

عة )األخالقية، الطقسية، المدنية( الشري

 + مطالب هللا

 الهيكل

 الذبائح

 

َتفسيرَالكتابَالمقد س

تطويع النص حسب الجوانب الثقافية، 

 البيئة أو القرينة

 اللغة المجازية

 النبوءات، النبوءات الُمتحققة

 الوعود
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قَ 4َالُملح 

 بَالمقد سَطريقةَالخطواتَالخمسَلدراسةَالكتا

 

 

ل للتمتُّع بخلوة " و "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّسالِحظ الفرق بين " طريقة الَحّق الُمفضَّ
 ". روحيَّة

 

مع الرّب  هممعاً في عالقتأعضاء المجموعة نمو يمن دراسة الكتاب المقدَّس معاً كمجموعة هو أن هدف ال

بعضاً على  همبعضاألعضاء كما أنها ترمي إلى أن يساعد بعض.  مع همبعضفي عالقتهم يسوع المسيح و

أن يقوم أعضاء . لذلك، من المهم في حياتهم م إيَّاهمعرفة الكتاب المقدَّس، وفهمه، وتطبيق الحّق الذي يُعلمه

على المشاركة في نقاشات درس الكتاب. فرأي كل عضو في المجموعة  المجموعة بتشجيع بعضهم بعضاً 

إذا تبيَّن أنَّ ما قاله لم يكن صحيحاً تماماً )من الناحية العقائديَّة أو  عدم استثناء أي شخص مهم. ويجب

ع أعضاء المجموعة على التعلُّم معاً عن طريق اكتشاف  الالهوتيَّة(. بل يجب على قائد المجموعة أن يُشجِّ

أنَّ األعضاء اآلخرين في حقائق الكتاب المقدَّس ومناقشتها. ويجب أن يشُعر كل عضو في المجموعة 

. فأعضاء المجموعة يَقبلونه، وأنهم على محمل الِجدّ إليه عندما يتكلم، وأنهم يأخذون كالمه  يُصغونالمجموعة 

ال يتنافسون فيما بينهم في المعرفة الكتابيَّة، بل إنهم يُحبُّون بعضهم بعضاً ويُشجعون أحدهم اآلخر على النمو 

 والمشاركة بثقة. 

 

 ز طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس بما يلي: تتميَّ 

 إنها طريقة لدراسة الكتاب المقدَّس تتميَّز بسهولة تعلُّمها وسهولة تمريرها )تعليمها( لآلخرين.  -

 إنها طريقة لدراسة الكتاب المقدَّس يُمكن لألفراد أو للمجموعات الصغيرة أن يستخدموها.  -

الكتاب المقدَّس تضمن مشاركة كل شخص في المجموعة الصغيرة في كل خطوة من إنها طريقة لدراسة  -

 درس الكتاب. 

 يقوم أعضاء المجموعة أوالً باكتشاف ما يفهمونه والتمتُّع به قبل أن يحاولوا فهم أسئلتهم.  -

لة بحياتهم.  -  يقوم أعضاء المجموعة بطرح أسئلة وثيقة الصِّ

 ضاء بالمشاركة في العثور على اإلجابات عن األسئلة المطروحة. يقوم أكبر عدد ممكن من األع -

 . مكنةيتعلَّم أعضاء المجموعة أن يربطوا الحق الكتابي بحياتهم اليومية عن طريق التفكير في التطبيقات الم -

تطبيٍق واحٍد من التطبيقات  التطبيقات الشخصية عن طريق اختيارمارسوا يُمكن ألعضاء المجموعة أن ي -

 الممكنة.

 يتجاوب أعضاء المجموعة دائماً بالصالة لما يُعلِّمهم هللا إياه في الكتاب المقدَّس.  -

 

َ.َاقرأ:1َالخطوةَ

 معاً.  _______________ )الشاهد الكتابي(لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

َ.َكتشفا:2َالخطوةَ

ر. كِّ  ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ ف 

 أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  د وِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 ة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد أن يقضي أعضاء المجموع شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

 في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً(. :)تذكَّر
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َ.َاطرحَبعضَاألسئلة:3َالخطوةَ

ر: كِّ  حه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟ ما هو السؤال الذي ترغب في طر ف 

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد.___________ لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالك في دفترك.  د وِّن:  احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة  شار ك: بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناق ش:

 

َ.َط بِّق:4َالخطوةَ

ر: كِّ  مليَّة للمؤمنين؟ أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات ع ف 

َود وِّن: ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شارك تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

______________. 

ر: كِّ له إلى تطبيق شخصيهللا يريدك الذي المقترح تطبيق ما هو ال ف   ؟ أن تُحوِّ

ة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّ  د وِّن:

 على قلبك. 

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات 

 ُمختلفة. 

 

لَِّ.5َالخطوةَ َ.ص 

هللا إياه من خالل اآليات تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا 

____________. 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف  )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.
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قَ 5َالُملح 

لَفيَطريقةَ  وحفظهاآياتَالكتابَالمقد سَالتأمُّ

 

َ.الدافعَلحفظَاآلياتَالكتابي ةأ(َ

 

ات الظُّلمة.. 3-2: 3؛ َمتَّى 11، 11: 1أفُسس  اقرأَ-1  اآليات الكتابيَّة التي تحفظها تساعدك في التغلُّب على قُوَّ

اعدك في أن تحيا حياةً صالحةً وطاهرةً اآليات الكتابيَّة التي تحفظها تس. 11، 3: 113 المزمور اقرأَ-2

 وُمقدَّسةً في هذا العالم الِمعوج والُملتوي.

اآليات الكتابيَّة التي تحفظها تُمكِّنك من الرد على أسئلة الناس . 21-21: 12؛ لوقا 1-1: 13َمتَّى  اقرأَ-3

 بإجاباٍت من عند هللا.

نك من كشف التعاليم الخاطئة وتفنيدها. اآليات الكتابيَّة. 31-31، 11-21: 22َمتَّى  اقرأَ-4  التي تحفظها تُمكِّ

 اآليات الكتابيَّة التي تحفظها تُمكِّنك من تبنِّي ُمعتقدات كتابيَّة وعادات سليمة في عائلتك.. 3-3: 1تثنية  اقرأَ-5

ليمك حكيماً وذا اآليات الكتابيَّة التي تحفظها ستجعل تع. 11: 1؛ كولوسي 23-22: 7؛ 22-27: 1َمتَّى  اقرأَ-6

 ُسلطان. 

اآليات الكتابيَّة التي تحفظها ستجعل كتابتك . 1-1: 12كورنثوس  2؛ 12: 3؛ عبرانيِّين 23: 21إرميا  اقرأَ-7

الة.   ومناداتك باإلنجيل فعَّ

ساعدك في الصالة بثقة كبيرة اآليات الكتابيَّة التي تحفظها ست. 13-3: 12؛ خروج 12-3: 12تكوين  اقرأ8َ

 لمشيئة هللا التي أعلنها هللا  وفقاً 

 ُمسبقاً في الكتاب المقدَّس.     

  

لَفيَاآلياتَالكتابي ةب(َ َ.طريقةَالتأمُّ

 

ل الروحي المسيحي على األجزاء التالية:  يشتمل التأمُّ

َ

رَ-1 كِّ ا؟ في معاني الكلمات المختلفة. اطرح على نفسك بعض األسئلة مثل: "َمْن؟ َماذا؟ أين؟ متى؟ لماذ ف 

 .كيف؟"

لََِّ-2 اسأله ما الذي يريد أن يقوله لك. ناقش مع هللا معاني الحقائق الكتابيَّة والتطبيقات الُممكنة. وإلى هللا  ص 

 تجاوب مع ما يقوله هللا لك. 

العالم الذي تعيش فيه. اسأل نفسك على حياتك الشخصية أو قائق الواردة في اآلية الكتابية على الح اْربطَ-3

ينيأن يُجدِّدني أو أن الذي يُمكن الحق ما هو ؟"، "اآلية هالتالية: "ما هي حاجتي في ضوء هذاألسئلة  ؟"، يُقوِّ

 "ما الذي يريدني هللا أن أعرفه، أو أن أؤمن به، أو أن أكونه، أو أن أفعله؟"

لك. خاص في دفتر  د وِّنَ-4  أهم األفكار التي خطرت ببالك أثناء تأمُّ

 

َ.الكتابي ةَطريقةَحفظَاآلياتج(َ

 

 تشتمل عملية حفظ اآليات )أو األصحاحات، أو األسفار( الكتابيَّة على األجزاء التالية:

َ

 الطريقة التي ترغب في استخدامها لحفظ اآليات الكتابيَّة: البطاقات أو الدفتر.  اخترَ-1

 في اآلية الكتابيَّة وافهمها قبل أن تحفظها. تأم لَ-2

 يَّة على بطاقة فارغة أو على صفحة في دفتر مالحظاتك الصغير على النحو التالي: اآلية الكتاب د وِّنَ-3

 

ل. أ(   اكتب الموضوع أو العنوان في السطر األوَّ

 في السطر الثاني.  ةاكتب الشاهد الكتابي لهذه اآليب( 
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 الكتابيَّة سطراً تلو سطر أسفل ذلك الخط. اآلية ارسم خطَّاً ثُمَّ اكتب نَّص ج( 

 في أسفل الصفحة وعلى ظهر البطاقة.  ةاكتب الشاهد الكتابي لآليد( 

 

 

 

 

 

على سبيل 

 المثال:

 يَقين الَخالص

 11-11: 1يوحنَّا  1

____________________________________ 

َوهَِذِه الشَّهَاَدةُ ِهَي أَنَّ هللاَ أَْعطَانَا َحيَاةً أَبَِديَّةً، َوأَنَّ هَِذِه اْلَحيَاةَ 

 ي اْبنِِه. ِهَي فِ 

فََمْن َكاَن لَهُ اْبُن هللاِ َكانَْت لَهُ اْلَحيَاةُ. َوَمْن لَْم يَُكْن لَهُ اْبُن هللاِ، 

  !لَْم تَُكْن لَهُ اْلَحيَاةُ 

َمْن آَمْنتُْم بِاْسِم اْبِن هللاِ، إِنِّي َكتَْبُت هََذا إِلَْيُكْم لَِكْي تَْعِرفُوا  يَا

 .ِمْلك  لَُكْم ُمْنُذ اآلنَ أَنَّ اْلَحيَاةَ األَبَِديَّةَ 

 11-11: 1يوحنَّا  1

  

 

 

 

 11-11: 1يوحنَّا  1

 

 

 

 

السطر ثم الشاهد الكتابي، ثم اآليات الكتابيَّة بالطريقة الصحيحة. ابدأ دائماً بالموضوع أو العنوان،  احفظَ-4

السطر الثاني من اآلية  هذا الجزء بدون أخطاء، أِضفاقتباس . عندما تتمكَّن من ةالكتابياآلية من األول 

َالبدايةالكتابيَّة  َمن َالحفظ ل والثاني الشاهد الكتابي، ثم ؛ أي: الموضوع، وأعد اآلية من ثم السطران األوَّ

فعندما ترى اآلية الكتابية وتسمعها في الكتابيَّة. احفظ اآليات الكتابيَّة وراجعها سواء بصوٍت عاٍل أو همساً. 

 تأثيراً أعمق على عقلك.  الوقت نفسه، فسوف يترك ذلك

 

قة. فإن فعلت ذلك فلن تحفظ الروابط التي تربط هذه األجزاء معاً. ارجع  ال تحفظ اآلية الكتابيَّة كأجزاء ُمتفرِّ

ة  ة أخرى ألنَّ الشاهد تُعيد فيها اآلية. إلى البداية في كل مرَّ احرص على إنهاء الحفظ بتكرار الشاهد الكتابي مرَّ

جزء للحفظ. وهكذا فإنَّ التسلسل الصحيح لحفظ آيات الكتاب المقدَّس هو: الموضوع )أو  الكتابي هو أصعب

ة أخرى.  ةالعنوان(، ثُمَّ الشاهد الكتابي، ثُمَّ نَّص اآلي  الكتابيَّة، ثُمَّ الشاهد الكتابي مرَّ

 

 

َ.طريقةَُمراجعةَاآلياتَالكتابي ةَالتيَحفظتهاد(َ

 

 ة التي حفظتها سابقاً على األجزاء التالية:تشتمل مراجعة اآليات الكتابيَّ 

ة واحدة  "راج ع"َ-1 ر اآليات )أو المقاطع( الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها سابقاً بمعدَّل مرَّ تعني أن تُكرِّ

ر اآليات الكتابيَّة واقتباسها اقتباساً صحيحاً. لذلك، راجع اآليات )أو  في اليوم. فالتكرار هو أفضل طريقة لتذكُّ

ة واحدة في اليوم لُمدَّة  أسابيع. وبالتالي،  1المقاطع( الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها سابقاً بمعدَّل مرَّ

ة قبل أن تصل إلى طريقة "المراجعة من البداية".  11سوف تكون قد راجعت كل آية كتابيَّة جديدة بمعدل   مرَّ

 

ة  تعني أن تُراجع جميع "راجعَمنَالبداية"َ-2 اآليات )أو المقاطع( الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً بُمعدَّل مرَّ

أسابيع. المراجعة من البداية هي أفضل طريقة لتذكُّر كل اآليات الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً. لذلك،  1واحدة كل 

اآليات الكتابيَّة التي  منها كل يوم. وبالتالي، سوف تراجع كل هذه 1آية كتابيَّة حفظتها سابقاً، راجع  122لكل 

ة واحدة كل   أسابيع.  1حفظتها سابقاً مرَّ

 

دفتر بطاقات الحفظ أو دفتر الحفظ معك إلى عملك. استخدم الوقت الذي تقضيه في وسائط النقل  احملَ-3

ل،  والصالة. )الحافلة، أو القطار، أو قطار األنفاق، أو غيرها(، أو لحظات الفراغ أثناء اليوم للمراجعة، والتأمُّ

راجع اآليات الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها. وراجع من البداية بعض اآليات الكتابيَّة التي حفظتها 

 سابقاً. تأمَّل في هذه اآليات وَصلِّ ُمستعيناً بمحتوى هذه اآليات.
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لب منه أن يتحقَّق من من أنَّ أخاك في المجموعة الصغيرة ما يزال يحفظ اآليات حفظاً صحيحاً )واط تحق قَ-4

 حفظك لآليات(. 

في كل اجتماع للمجموعة، اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة واطلب من كل اثنين أن يتحققا من حفظهما 

آيات  1آلية الحفظ األخيرة. كذلك، بين الحين واآلخر، اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية وتحققوا من 

من بعض لتروا ما إذا كنتم ما تزالون تعرفون الموضوع أو العنوان، والشاهد  حفظتموها سابقاً. تحققوا بعضكم

. للمساعدة، يمكن للشخص أن يقول لزميله ما هو الموضوع، أو العنوان، دون أي خطأالكتابي، واآلية بأكملها 

 أو الشاهد الكتابي، أو حتى الكلمات القليلة األولى من اآلية. 

 

َ.قائمةَآياتَالحفظهـ(َ

 

َاليقيني اتَفيَحياةَالمؤمنَأ(

 11-11: 1يوحنَّا  1يقين الصالة:  -1

 23: 11يقين الصالة الُمستجابة: يوحنَّا  -2

 11: 12كورنثوس  1يقين النصرة:  -1

 3: 1يوحنَّا  1يقين الغفران:  -3

 1-1: 1يقين إرشاد هللا: أمثال  -1

َالحياةَالجديدةَفيَالمسيحب(َ

 17: 1كورنثوس  2المسيح:  -1

  3: 3الكلمة: َمتَّى  -2

 7: 11الصالة: يوحنَّا  -1

 7: 1يوحنَّا  1الشَّركة:  -3

 12: 12الشهادة: َمتَّى  -1

َنجيلاإلَج(

 21: 1طبيعة الخطيَّة: رومية  -1

 13: 12عقاب الخطيَّة: الجامعة  -2

 2: 1التكفير عن الخطية: رومية  -1

 3-2: 2الخالص هبة مجانيَّة: أفُسس  -3

 12: 1خالص باإليمان: يوحنَّا ال -1

َتلمذةال(َد

 2-1: 12الربوبيَّة: رومية  -1

 21: 3إنكار النفس: لوقا  -2

 31: 12الخدمة: مرقس  -1

 7-1: 3كورنثوس  2العطاء:  -3

 22-12: 22تلمذة آخرين: َمتَّى  -1

َالمؤمنَصفاتهـ(َ

 12: 1كورنثوس  2التشبُّه بالمسيح:  -1

 11: 2بطرس  1الطَّهارة:  -2

 11-12: 12المحبَّة: مرقس  -1

 21-22: 3اإليمان: رومية  -3

 3-1: 2التواُضع: فيلبي  -1

َاستعدادَالمؤمنَللزواجو(َ

 13: 1كورنثوس  2كالهما مؤمن:  -1

 1: 1عاموس أهداف حياة ُمشتركة:  -2

 1-1: 3تسالونيكي  1: (العفَّة) ضبط النفس -1

 أ1-ب1: 2التوقيت المناسب: الجامعة  -3

 11: 1األولويات السليمة: َمتَّى  -1

َالمؤمنزواجَ(َز

 23: 2الترك وااللتصاق: تكوين  -1

 21، 21: 1المحبة والقيادة: أفُسس  -2

 1-3: 2المحبة والخضوع: تيطُس  -1

 23-21: 1حل الخالفات: َمتَّى  -3

 3-1: 1: أمثال األمانة -1

َاآلباءَواألمهاتَالمؤمنون(َح

: 12كورنثوس  2طاء: لحب عن طريق العا -1

 أ11-ب13

 1: 22تنمية جميع الجوانب: أمثال  -2

 7-1: 1تعليم كلمة هللا: تثنية  -1

 3: 1التربية في تأديب الرّب: أفُسس  -3

 23: 11المحبة من خالل التأديب: أمثال  -1

َملكوتَهللا(َط

 1، 1: 1ادخل إلى الملكوت: يوحنَّا  -1

 17-11: 12لوقا  الترحيب باألطفال في الملكوت: -2

 13: 23بإنجيل الملكوت: َمتَّى )نادي( اكرز  -1

ال تنظر إلى الوراء إذا كنت تخدم في الملكوت:  -3

 12: 3لوقا 

 33: 2انتصار الملكوت: دانيال  -1

َالكنيسةَالمسيحي ة(َي

 1: 2بطرس  1طبيعة الكنيسة:  -1

 32: 2األنشطة في الكنيسة: أعمال  -2

 11-12: 3أفُسس خدمات الكنيسة:  -1

 22: 22مهام قادة الكنيسة: أعمال  -3

 21-22: 1المجد في الكنيسة: أفُسس  -1
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ظ مةَهللا(َك َع 

 21-21: 32مثيل له: إشعياء هللا ال  -1

 11: 23أخبار  1: هو صاحب الجاللهللا  -2

 12-11: 1هللا هو صاحب السيادة: أفُسس  -1

 11: 3هللا ُكلّي المعرفة: عبرانيِّين  -3

 17: 12هللا ُكلّي القدرة: إرميا  -1

َمصادرَهللاَ(َل

 1-1: 11حضور هللا: عبرانيِّين  -1

 121: 113كلمة هللا: المزمور  -2

ة هللا: إشعياء  -1  12: 32قوَّ

 1: 1ِحكمة هللا: يعقوب  -3

 13: 7أخبار  2شفاء هللا:  -1
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قَ 6َالُملح 

 ديرَمجموعةَصغيرةكيفَتَُ

 

في ُكتب التدريب تساعد قائد المجموعة على حفز التالميذ على االنخراط  بخطَغامقالتعليمات المكتوبة 

 والمشاركة.

 

 

َ.إدارةَوقتَالعبادةَ-1

 

ل المرافق حول إحدى أ(  اطلب من أعضاء المجموعة أن يقرأوا المقاطع الكتابيَّة. يقرأ قائد المجموعة التأمُّ

 هللا. صفات 

تناوبوا في التجاوب مع هللا بجملة أو جملتين فقط. أو انقسموا إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة واعبدوا هللا ب( 

 بصوت ُمنخفض. 

 

 

َ.مشاركةإدارةَوقتَالَ-2

 

ينبغي على كل عضو في المجموعة أن يستعين بها لقضاء وقت منتظم في الواجب يُعيِّن مقاطع كتابيَّة  أ(

 ركة مع هللا )خلوة روحيَّة(. الشَّ 

في كل اجتماع، يتناوب أعضاء المجموعة في مشاركة ما تعلَّموه في إحدى خلواتهم الروحيَّة التي تمتعوا  ب(

ة بها في األسبوع الماضي.  ع األعضاء على استخدام دفاترهم الخاصَّ خصِّص دقيقتين لكل عضو. َشجِّ

 بالخلوة الروحيَّة. 

َذكِّر لى اإلصغاء إلى الشخص الذي يُشارك، وعلى أخذ كالمه بجديَّة، وعلى قبوله. ساعد األعضاء ع ج(

لئال  األعضاء بأن ال يُظِهروا أي ردود فعل تجاه ما يُشاركه ذلك الشخص، وأن ال يُعلِّقوا على مشاركته

 يُزعزعوا ثقته بنفسه. 

( 1من المشاركات في برنامجه التدريبي: ) يُمكن لقائد المجموعة أن يقوم أيضاً بإدخال األنواع التالية د(

( مشاركة استجابة لصالة أو 1( مشاركة شهادة؛ )2سواء كانت إيجابيَّة أو سلبيَّة؛ ) تيَّةخبرة حيامشاركة 

م ال3ِطلبة صالة؛ )  ذي يحرزونه في نموهم الروحي أو في شخصياتهم. ( مشاركة التقدُّ

 

 

َ.التعليمإدارةَوقتََ-3

 

ر مادَّ  أ( د الوقت الذي تحتاج إليه أو الذي ستقضيه َحضِّ  في تعليم كل نقطة. ة التعليم جيداً. َحدِّ

عندما تقوم بالتعليم بصفتك قائداً للمجموعة، يجب أن يكون أسلوبك في إدارة الدرس ُمشابهاً ألسلوب  ب(

ال . الُمعلِّم م الحقفالُمعلِّم الفعَّ د آراء أشخاصٍ بوضوح، واقتناع، وُسلطان. فالحق ليس مُ  يُعلِّ ُمختلفين.  جرَّ

كذلك، فإنَّ بل يجب أن يكون التعليم قائماً على المبادئ السليمة لفهم الكتاب المقدَّس وتفسيره )شرحه(. 

الُمتعلقة بالتعليم. كما أنه يُرشد أعضاء مجموعته إلى كيفية  يقود النقاشاتقائد المجموعة هو الذي 

ل التطبيق، والتفكير، واستخالص النتائج، والحق اكتشافاالعتماد على أنفسهم في  . فهدفه هو أن يتوصَّ

أعضاء مجموعته إلى قناعاتهم الشخصية بشأن الحقائق الكتابيَّة، وأن يتعهَّدوا بأنفسهم بتطبيق هذه 

 الحقائق. 

عقائد استخدم الكتاب المقدَّس فقط بصفته المرجع الوحيد لفكر اإلنسان وسلوكه، وبصفته المصدر الوحيد ل ج(

 المؤمن وحياته. 

 .(اقرأ)اطلب من أعضاء المجموعة أن يقرأوا المقطع الكتابي الذي تستخدمه في تعليمك  د(
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استخدم المبادئ السليمة لفهم الكتاب  (.اكتشف)ساعد أعضاء مجموعتك على اكتشاف الحقائق بأنفسهم  هـ(

 المقدَّس وتفسيره. 

في النقاش. أفِسح لهم الفرصة لمناقشة النقاط وطرح اجعل أعضاء مجموعتك ينخرطون ويشاركون  و(

  (.ناقش)تهم الخاصة بهم أسئل

سوف تجد شرحاً موجزاً للتعليم، أو ُملخصاً اعمل على تحضير النقاش واإلجابات عن األسئلة بكل عناية.  ز(

  (.مالحظات)لإلجابة أسفل كل سؤال في كتاب التدريب 

ع األعضاء على كتابة مالحظ ح( اتهم الشخصية حول كل ما يتعلمونه من الكتاب المقدَّس ومن بعضهم َشجِّ

 بعضاً. 

 اجعل التعليم والتدريب عملياً قدر اإلمكان. مارسوا التعاليم في اجتماع المجموعة الصغيرة وفي البيت.  ط(

  (.البيتيَالواجب)اطلب من األعضاء أن يكملوا الواجبات في البيت قبل أن يأتوا إلى االجتماع القادم  ي(

 

 

َ.حفظَاآلياتإدارةََ-4

 

ع األعضاء بصورة دائمة على حفظ اآليات الكتابيَّة مؤكداً أهمية ذلك بآيات من الكتاب المقدَّس نفسه.  أ(  َشجِّ

لوا معاً في معاني كل آية كتابيَّة جديدة.  ب(  تأمَّ

 مجموعة آيات.قط من كل حفظ اآلية الكتابيَّة األولى فعلى  -كمجموعة واحدة  -عملوا معاً ا ج(

مجموعات ثنائيَّة وليقم كل عضو بالتحقق من أنَّ زميله يحفظ آية في كل اجتماع، اقسم المجموعة إلى  د(

 الحفظ األخيرة. 

بين الحين واآلخر، اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية وليقم كل عضو بالتحقق من أنَّ زميله يحفظ  (هـ

 . الخمسمجموعة واحدة من آيات الحفظ 

 

َ.سَالكتابردوقتَإدارةََ-5

 

ر درس الكتاب جيداً.  أ(  َحضِّ

 

عندما تقوم بقيادة درس كتاب بصفتك قائداً للمجموعة، يجب أن يكون أسلوب إدارتك للدرس ُمشابهاً  ب(

ب تالميذه على كيفية االعتماد على أنفسهم في  ال يُدرِّ اكتشاف الحق، ألسلوب الُمرشد. فالمرشد الفعَّ
كما أنه يُشرف على مشاركة االكتشافات، ومناقشة األسئلة،  .تفكير، واستخالص النتائج، والتطبيقوال

يقود تالميذه إلى تحقيق أهداف كل درس كتاب والتي والتفكير في التطبيقات الُمحتملة. فهدفه هو أن 

: 7ق الحق )َمتَّى (، وتطبي11: 2تيموثاوس  2(، وفهم الحق )11: 17تتلخَّص في: اكتشاف الحق )أعمال 

 (. 22-13: 22(، وتعليم الحق آلخرين )َمتَّى 23-27

 

بل هو ما قََصد هللا أن يقوله وأن  ؛هو ليس آراء الناس أو تفسيراتهم "الحقويقتضي التنويه هنا إلى أنَّ " 

وفقاً لقواعد  ، يجب تفسير الكتاب المقدَّس تفسيراً صحيحاً كلذلفي الكتاب المقدَّس. وفقاً لما نقرأه يفعله 

لكتاب المقدَّس. وتقع المسؤولية على قائد المجموعة في إبقاء المجموعة في المسار السليمة لتفسير ال

 الصحيح. لهذا، يجب عليه أن يكون ُمرهف الِحّس إلرشاد الروح القُُدس. 

 

ءة المقطع أن يتناوبوا على قرااطلب من األعضاء أفسح المجال لكل عضو في المجموعة للمشاركة.  ج(

عهم على اكتشاف الحقائق بأنفسهم، أمام األعضاء اآلخرين الكتابي بصوٍت مسموٍع  في المجموعة. شجِّ

هذه على مشاركة على حياتهم الشخصية، و الحقائقعلى تطبيق الحقائق تفسيراً صحيحاً، وعلى تفسير و

عهم أيضاً على مشاركة االكتشافات والتفسيرات والتطبيقات بُحريَّة في إطار المجموعة الصغير ة. شجِّ

ة. أفكارهم ومشاعرهم، وعلى مناقشة الحقائق وطرح   أسئلتهم الخاصَّ
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عهم  د( ع األعضاء على تدوين مالحظاتهم الشخصية أثناء تحضيرهم لدرس الكتاب في البيت. كذلك، شجِّ شجِّ

 عة الصغيرة. على تدوين ما يتعلمونه بعضهم ِمن بعض أثناء مناقشات درس الكتاب في المجمو

 

 

َ.صالةإدارةَوقتَالَ-6

 

 في كل اجتماع، تناوبوا في الصالة صلوات قصيرة )ُجملة أو ُجملتان فقط(.  أ(

 في بعض األحيان، َصلُّوا في مجموعات ثُنائية أو ثالثيَّة.  ب(

المشاركة،  استخدام الصالة المتجاوبة مع كلمة هللا )التجاوب مع التعليم، أوأرشد أعضاء مجموعتك إلى  ج(

أو درس الكتاب(، أو الصالة الشفاعيَّة )الصالة بعضكم ألجل بعض ولآلخرين(، أو الصالة الكتابيَّة 

 )الصالة باالستعانة بآيات الكتاب المقدَّس(. 

نوا ِطلبات الصالة التي يرفعها اآلخرون، أو أن يكتبوا مالحظات د( بشأن  همَعلِّم أعضاء مجموعتك أن يُدوِّ

 يرغبون في الصالة ألجلها.  تيال موراأل

 

 

َ.لدىَقائدَالمجموعةدارةَأسلوبَاإلَ-7

 

 (!22-21: 22)َمتَّى اآلخرين ال أن تتسلَّط عليهم  أن تخِدمأن تقود أو أن تُدير يعني  أ(

 ( في النواحي التالية: 1: 1بطرس  1) تكون ُقدوة حسنةأن أن تقود أو أن تُدير يعني  (ب

 (. 12: 3تيموثاوس  1مع هللا، ومع اآلخرين، ومع نفسك ) في عالقتك الشخصية  -1

 (. 11-11: 3تيموثاوس  1في تقدُّمك، وسلوكك، وعقيدتك السليمة ) -2

 2)تفسير كلمة هللا باستقامة ( وفي 2-7: 2، تيطُس 13-11: 1تيموثاوس  2في تعليمك السليم ) -1

 (.11: 2تيموثاوس 

 (. 12: 7؛ عزرا 1: 21ا لآلخرين )َمتَّى في ممارستك لألشياء التي تُعلِّمه -3

 (. 21-21: 2تيموثاوس  2الترفُّق بالجميع وتأديب مقاومي اإليمان بوداعة عوضاً عن الشِّجار )في  -1

مأن أن تقود أو أن تُدير يعني  ج( في االجتماعات الكبيرة أو في المجموعات الصغيرة التي تجتمع في  ُتعلِّ

لِّم كل مشيئة هللا الُمعلنة في الكتاب المقدَّس، وعلِّم األشياء التي تساعد اآلخرين (. عَ 32: 1البيوت )أعمال 

 (. 27، 22: 22على النمو في اإليمان )أعمال 

شجعهم، وتساعدهم، وتحذرهم، ، وتُ لهم الكلمة ، وُتفسِّرتحثَّ اآلخرين أن ُتدير يعني أنأن تقود أو  د(
مهم،  أعضاء مجموعتك. ُكن  أحبب(. فوق كل شيء، 17-11: 1وثاوس تيم 2) وُتدربهموتوبخهم، وُتقوِّ

 (. 21-23: 12؛ 11-12: 1لهم )عبرانيِّين  ُمشجعاً 

(. ُخذ كالمهم على َمحمل الِجّد. اقبلهم كما 11: 12)أمثال  ُمستمعًا جيداً تكون  أن تقود أو أن تُدير يعني أن هـ(

 اسمح لهم بارتكاب األخطاء. (. 7: 11هُم )رومية 

تُصلِّي ألجل أعضاء مجموعتك. اعرف جوانب القوة لدى أعضاء  أن تقود أو أن تُدير يعني أن و(

 مجموعتك، واعرف احتياجاتهم. اكتشف ما الذي يفعله هللا فيهم وكيف يمكنك أن تساعدهم على النمو. 
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قَ 7َالُملح 

 بيتي ةََاللمجموعةَابرنامجَ

 

مؤمنين تقريباً  12البيتيَّة، أو المجموعة الصغيرة( هي مجموعة تتألف من ة شَّركالبيتيَّة )أو الالمجموعة 

ة واحدة في األسبوع على األقل لكي يبنوا بعضهم بعضاً   . في اإليمان يجتمعون في بيت مرَّ

 

 

ماتََ-1 َ.البيتي ة،َالمجموعةَالصغيرة(ش ركةَالبيتي ةَ)الالمجموعةَس 

 

 الظروف المحليَّة السائدة بعين االعتبار.  بيتيَّة آخذاً مجموعة قُم بتشكيل 

 بالسِّمات الواردة أدناه. بعض المجموعات البيتيَّة تتمتَّع 

ة واحدة كل أسبوع. اجتمعوا   أ(   مرَّ

أعضاء أحد أسبوع في بيت تناوبوا بحيث تجتمعون كل أو  ،شخصكل أسبوع في بيت نفس الاجتمعوا  ب(

 جون فيه الجيران وال تلفتون فيه االنتباه. المجموعة. اختاروا مكاناً ال تُزع

انقسموا إلى مجموعتين واجتمعوا في مكانين أشخاص،  12عندما يزيد عدد أعضاء المجموعة عن  ج(

 ُمختلفين. 

ال تجذبوا االنتباه بسبب الغناء والتحدث والصالة بصوٍت عاٍل. تحدثوا وصلُّوا بصوت منخفض. في  د(

من سماع أصوات األشخاص الشخص الذي في الخارج أن ال يتمكن  ، يجب الظروف الحساسَّةاألماكن و

 في الداخل. 

 احرصوا على الوصول إلى مكان االجتماع ومغادرته منفردين أو "اثنين اثنين" وليس ُدفعةً واحدةً.  هـ(

 اتفقوا معاً ما الذي ستقولونه لآلخرين عن اجتماعكم معاً.  و(

هوا الدعوة ألي شخ ز(  ص لحضور اجتماعكم البيتي إالَّ بعد موافقة جميع األعضاء. ال توجِّ

ب ُمعاونه على أن يُصبح قائداً لمجموعة  ح( يجب على قائد المجموعة البيتيَّة أن يكون له ُمعاِون، وأن يُدرِّ

 بيتيَّة جديدة. 

ا بقيَّة األعضاء قائد المجموعة هو الوحيد الذي يمتلك نسخة من كتاب التدريب.  ط( فيكتفون بتدوين أمَّ

 مالحظاتهم. 

الهدف من المجموعة البيتيَّة هو أن يبني الواحد اآلخر في اإليمان عن طريق السَّماح لكل شخص  ي(

 بالمشاركة الفاعلة. 

 

 

َ.بيتي ةالَاتمجموعلُمقترحَلبرنامجََ-2

 

ة منوال نفسه . ال(كتابهذا البداية جدول المحتويات في ُمعيَّناً )انظر منواالً يقترح هذا كتاب التدريب  ر مرَّ يتكرَّ

، 12، 2، 1، 3، 2نفسه، واألسابيع المنوال تسير على  11، 3، 7، 1، 1، 1لذلك، فاألسابيع كل أسبوعين. 

 نفسه. منوال تسير على ال 12

 

 الُمدَّة الزمنيَّة لكل جزء من أجزاء البرنامج هي تقريبيَّة. ُمدَّة البرنامج هي حوالي ساعتان. 
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1َاألسبوعَ

 .صالة أ(

 دقيقة(. 22عبادة ) ب(

 دقيقة(. 22مشاركة الخلوة الروحيَّة ) ج(

 دقيقة(. 72تعليم ) د(

 دقائق(. 2صالة ُمتجاوبة ) هـ(

 واجب بيتي )دقيقتان(. و(

ُمرطِّبات )شاي، عصير، الخ( إذا رغبتم؛ لكن  ز(

 بهدوء!

2َاألسبوعَ

 صالة. أ(

 دقيقة(.  22ُمشاركة الخلوات الروحيَّة ) ب(

ل وحفظ ) ج(  دقيقة(.  22تأمُّ

 دقيقة(.  72درس كتاب ) د(

 دقائق(.  2صالة شفاعيَّة ) هـ(

 واجب بيتي )دقيقتان(.  و(

ُمرطِّبات )شاي، عصير، الخ( إذا رغبتم؛ لكن  ز(

 بهدوء!

 

كيمةَ-3 َ.المجموعةَالبيتي ةَالح 

 

ب يسوع يحض المؤمنين على أن يكونوا ُحكماء في . الرفي بعض األماكن قد تكون البيئة الُمحيطة ُمعادية

تقتضي منكم الِحكمة  تناقشوا ما إذا كانالجيران. تُثير استياء الظروف الصعبة. ال تجتمعوا معاً بطريقة 

جتماع. تحدثوا االال تتحدثوا وال تُصلُّوا بصوٍت عاٍل أثناء ة. اجتماع المجموعة البيتيَّ  فياالمتناع عن الترنيم 

نوا إلى أن ا بصوت ُمنخفض بحيث ال يتمكن أحد من سماعكم إذا وقف خارج البابوصلُّو نوا وتمرَّ . تمرَّ

 تُصبحوا مجموعة حكيمة!

 

َ.مسؤولةالمجموعةَالَ-4

 

أ المجموعة البيتيَّة هي جزء    من جسد المسيح )الكنيسة الواحدة في العالم(!ال يتجزَّ

 . 22-12: 12كورنثوس  1 اقرأ

 . مجموعة البيتيَّة جزءاً من كنيسة قائمة، اتبعوا البرنامج أعالهإذا كانت ال أ(

في كيفية التعامل مع إذا لم تُكن المجموعة البيتيَّة جزءاً من كنيسة قائمة، اتبعوا البرنامج أعاله وفكِّروا  ب(

 األمور المتعلقة بالمعمودية، وعشاء الرّب، والتأديب )إن لزم األمر(. 

االجتماع الُمنتظم مجموعة أن ينظروا إلى اجتماعهم البيتي على أنه جزء من يجب على أعضاء ال ج(

 . 21-23: 12عبرانيِّين  اقرأ. 21-23: 12للمؤمنين المذكور في عبرانيِّين 

 يجب على أعضاء المجموعة البيتيَّة أن يعقدوا العزم على حضور كل اجتماع للمجموعة البيتيَّة.  د(

يستعدوا لالجتماع القادم عن طريق قضاء خلوة روحية مع الرّب عة البيتيَّة أن يجب على أعضاء المجمو هـ(

 كل يوم، وتدوين بعض المالحظات بشأن كل خلوة روحيَّة. 

 يجب على أعضاء المجموعة البيتيَّة أن يتعهَّدوا بتطبيق ما يتعلَّمونه.  و(

على النمو، وأن يُشجعوا أحدهم اآلخر،  يجب على أعضاء المجموعة البيتيَّة أني يساعدوا بعضهم بعضاً  ز(

 وأن يشاركوا احتياجاتهم بعضهم مع بعض، وأن يُصلُّوا بعضهم ألجل بعض. 

يجب على أعضاء المجموعة البيتيَّة أن يُبدوا استعدادهم لمشاركة صراعاتهم وتقديم حساب )تقرير  ح(

مهم.   شفوي( عن تقدُّ


