
1 
 

  بولس رسائل
  

 
    ١٢كتیب رقم 
  
  

  كتاب التلمیذ
  
  
 
 
  
  



2 
 

  )أو الحصري(اإلنجیل الوحید 
  
  ١الفصل 

  ٥٥العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

استخالص األفكار الموجودة في كورنثوس الثانیة، وتقدیم رسالة بولس ألھل : ھدف الدرس
   .غالطیة، وفھم المشكالت الكبرى في غالطیة والتي یعالجھا بولس

یسوع المسیح  أم لستم تعرفون أنفسكم، أن. أنتم في اإلیمان؟ امتحنوا أنفسكم جربوا أنفسكم، ھل" 
  )٥: ١٣كو٢" (ھو فیكم

لیس ھو آخر، غیر . إني أتعجب أنكم تنتقلون ھكذا سریعا عن الذي دعاكم بنعمة المسیح إلى إنجیل آخر" 
ولكن إن بشرناكم نحن أو مالك من السماء . سیحأنھ یوجد قوم یزعجونكم ویریدون أن یحولوا إنجیل الم

إن كان أحد یبشركم بغیر ما قبلتم، فلیكن : كما سبقنا فقلنا أقول اآلن أیضا. بغیر ما بشرناكم، فلیكن أناثیما
  )٩ -٦: ١غل" (أناثیما

سة في الرسالة الثانیة ألھل كورنثوس، یرد بولس على االتھامات التي وجھتھا إلیھ وإلى خدمتھ الكنی
لم یستطیعوا مواجھة منطق بولس وحجتھ في رسالتھ األولى لھم، لذا شرعوا في الھجوم علیھ . ھناك

  . ورد بولس علیھم بالحدیث عن الخدمة ومقومات الخادم. وعلى خدمتھ
قام أھل . كو، تحدث بولس عن خدمتھ ھو والضیقات التي تحملھا لیعطي مثاالً للكنیسة ھناك ٢أیًضا في 

یده مادیًا لیتمكن من خدمة أناس كأھل كورنثوس دون أن یحتاج لصنع الخیام لتوفیر فیلبي بتعض
ومدح الفیلبینیون لعطائھم وسخائھم، ثم حث الكورنثیین على االشتراك في تقدمة المحبة التي . احتیاجاتھ

ورشلیم، وأوصاھم أن یحمل رجال منھم ھذه الھبة إلى أ. كان یجمعھا من أجل قدیسي أورشلیم المحتاجین
وأكد بولس على حتمیة األمانة وتحمل المسئولیة في . ویتیقنوا أن ھذه العطیة تصل فعالً لمن یحتاجھا

  . الشئون المالیة وأمانة الصندوق
  . وفي نھایة الرسالة، یحثھم بولس بشدة على امتحان أنفسھم إن كانوا فعالً مؤمنین

وصل إلى سمع بولس أن بعض القادة من . ة أخطرأما رسالتھ ألھل غالطیة فقد سلطت الضوء على مشكل
الیھود یعلمون الناس عن إنجیل آخر مختلف، إذ كانوا یؤكدون للناس على ضرورة تطبیق الناموس 

استھل بولس رسالتھ لھم بإعالن حاسم عن عدم وجود إنجیل آخر إال ما . الیھودي إلى جانب اتباع المسیح
إلنجیل الذي یعلن أننا مخلصون بالنعمة باإلیمان بالرب یسوع ھذا ا. بشرھم بھ ھو عندما كان بینھم

  . المسیح فقط، وال شئ آخر البتة
وكتب . وذكَّرھم بولس أن هللا دعاه لیكرز باإلنجیل. كانت كنیسة غالطیة تستمع إلى معلمین كذبة وتتبعھم

ھناك حق بالغ األھمیة . أیًضا لھم أن اإلنجیل الذي معھ تسلمھ مباشرة من الرب نفسھ ولیس من إنسان
نتعلمھ من رسالة غالطیة، أال وھو أننا في حاجة لمعرفة اإلنجیل الحصري والوحید لكي نتجنب اتباع 

  . معلمین كذبة



3 
 

  
  .أفضل إجابة اختر

صواب أم خطأ؟ في نھایة رسالتھ الثانیة ألھل كورنثوس، طلب بولس من الكنیسة أن تمتحن نفسھا إن  -١
 . كانت في اإلیمان

 . صواب أم خطأ؟ مدح بولس أھل كورنثوس لسخاء عطائھم وتعضیدھم لھ -٢
أم خطأ؟ كانت المشكالت التي تواجھ كنیسة غالطیة أقل خطورة من تلك التي واجھت كنیسة  صواب -٣

 . كورنثوس
  . صواب أم خطأ؟ اختیر بولس لیكون رسوالً لألمم -٤
 

 : كاختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذل
  

 )اختر كل ما یناسب(لماذا طلب بولس من الكورنثیین أن یحمل بعًضا منھم التقدمة ألورشلیم؟  -٥
 . أراد التأكد من وصول المال للقدیسین المحتاجین -أ

لھم مسئولیة تسلیمھا لمستحقیھا -ب  . تكلیف بعض اإلخوة بتوصیل النقود یحمِّ
  .أراد أن تكون أمانتھ مثاالً للكورنثیین  -ج
  . لم یرد أن یتحمَّل عبء تسلیم التقدمة إلخوة أورشلیم -د
 

 ).اختر كل ما یناسب(ما ھو وجھ اختالف رسالة بولس ألھل غالطیة عن بقیة الرسائل األخرى؟  -٦
 ).كلمات رقیقة ولطیفة(كانت مفعمة بالمحبة والدفء  -أ

 )كلمات قویة( كانت ملیئة بالمشاعر الطیبة  -ب
 ). تحذیرات من المعلمین الكذبة(ى مشاعر االستیاء والغضب المقدس كانت تحتوي عل -ج
  ). روایات ضاحكة( امتألت بروح الفكاھة  -د
 

 لماذا تعجب بولس؟  -٧
 . ألن الكنیسة أرسلت لھ الكثیر من المال من أجل خدمتھ -أ

 . أباحت الكنیسة االتحراف الجنسي في وسطھا -ب
 . ب الروح القدسانھمر على الكنیسة فیض من مواھ -ج
 . انحرفت الكنیسة عن إنجیل المسیح إلى إنجیل آخر مزیف -د
 

 )اختر كل ما یناسب(ماذا یذكر إنجیل یسوع المسیح عن الخالص؟  -٨
 . غیر ذات أھمیة -أ

 . إنھ بنعمة هللا -ب
 .یمكن الحصول علیھ باألعمال -ج
  . متاح للجمیع -د
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ماذا تعني كلمة ". ھرطقة"لِّم بھ البعض في غالطیة اُعتبر اإلنجیل المزیف الذي كان یع  -٩
  ھرطقة؟ 

 ....."االبتعاد عن" -أ
 ...."الموافقة على" -ب
 ...."االنضمام إلى" -ج
  . اإلیمان بكل القلب -د
 

  ممن تسلم بولس اإلنجیل الوحید الحصري؟   - ١٠
 .من غماالئیل معلمھ -أ

 .من الرسل اآلخرین -ب
 . ممن أنبیاء العھد القدی -ج
  . من الرب یسوع نفسھ -د
 

  )اختر كل ما یناسب(بعد ما قضى بولس مدتھ في دمشق والعربیة، تقابل مع َمن؟   - ١١
 متى -أ

 یعقوب -ب
 تیموثاوس -ج
  بطرس -د
 

  ). اختر كل ما یناسب(في رأیك لماذا غضب بولس من أھل غالطیة؟   - ١٢
 . بولستم وضع إضافات كثیرة لرسالة النعمة التي كرز بھا  -أ

 .تم تحریف اإلنجیل -ب
 . كان قادة الیھود یعلِّمون بأن موت المسیح وقیامتھ لیس بكافیین للخالص -ج
 . مألتھ الغیرة من شھرة القادة الیھود الذین كانوا یعلِّمون بإنجیل محرف -د

كیف یحاول البعض الیوم تحریف اإلنجیل الوحید والحصري؟ ما ھي الوسائل التي یمكن أن 
بك المعلمین الكذبة؟ وماذا تفعل لكي تشارك اآلخرین باإلنجیل الوحید الصحیح؟ تجن

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

وأشكره ألن . أشكر هللا من أجل ذبیحة المسیح، التي تجعل الخالص ممكنًا  بالنعمة باإلیمان
أشكر هللا ألن الكتاب المقدس یعلِّمنا عن الرب یسوع . عطیة الخالص مجانیة وال یلزمك دفع شئ لتنالھا

اطلب من هللا معونة لتمیز المعلمین الكذبة فال یسببون لك االرتباك أو االنحراف و. وعن خطتھ للخالص
 . واطلب من هللا أن یساعدك لتعلِّم آخرین عن إنجیل یسوع المسیح. عن الحق
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لماذا غضب بولس واحتد حین كتب الرسالة ألھل غالطیة؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
). ١١، ١ :١تأمل في (ماذا كانت حجة بولس عن اإلنجیل الذي بشر بھ الغالطیین؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
األول؟  اإلصحاحمن  ٩، ٨ذا بدا بولس متشدًدا في آیات لما -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ماذا كان یقول بولس عن اختباره في العربیة على وجھ التحدید؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
في اعتقادك، كیف استطاع بولس إقناع الرسل في أورشلیم بأنھ رسول مثلھم تماًما؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
إلى األمم البربریین، وأرسل صیاد السمك  -بولس -في رأیك، لماذا أرسل هللا معلم الناموس السابق -٦

ي  معلمي الیھود؟  إلى -بطرس-األمِّ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بالوصول إلى قرار بخصوص الحجج التي یسوقھا  - الذي كتب نصف العھد الجدید -كیف یلزمنا بولس -٧

األول في ھذه الرسالة؟ ولماذا؟   اإلصحاحمن  ٢٠في آیة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  اإلنجیل في اإلتجاه المعاكس
  
  ٢الفصل 

  ٥٦العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

نعمة من خالل اإلیمان فھم رسالة اإلنجیل، أننا النخلص بالناموس، لكن بال: ھدف الدرس 
  . بالرب یسوع المسیح

بیسوع  ال یتبرر بأعمال الناموس، بل بإیمان یسوع المسیح، آمنا نحن أیضا إذ نعلم أن اإلنسان"
مع المسیح ..... بأعمال الناموس ال یتبرر جسد ما ألنھ. المسیح، لنتبرر بإیمان یسوع ال بأعمال الناموس

فما أحیاه اآلن في الجسد، فإنما أحیاه في اإلیمان، إیمان ابن هللا، . یحیا في صلبت، فأحیا ال أنا، بل المسیح
ألنھ إن كان بالناموس بر، فالمسیح إذا مات بال . لست أبطل نعمة هللا . الذي أحبني وأسلم نفسھ ألجلي

  )٢١ - ٢٠، ١٦: ٢غل" (سبب
. المؤمنین في أنطاكیةفي األصحاح الثاني من رسالة غالطیة، یحكي بولس قصة زیارتھ لبطرس و

حرص المؤمنون الیھود ھناك على اتباع الطقوس الیھودیة الخاصة باألطعمة برغم علمھم أنھم غیر 
  . آثر بطرس ومعھ بعض قادة الكنیسة الیھود أن یأكلوا مع األمم. ملزمین بذلك لینالوا الخالص

لذین كانوا من المعلمین الكذبة الذین وبینما ھم یأكلون في أحد األیام، دخل علیھم بعض الرجال الیھود ا
د األمم أوالً قبل أن ینالوا خالص یسوع المسیح ى . ینادون بضرورة تھوُّ وما أن رآھم بطرس، حتى تنحَّ

  . عن المائدة حیث كان یأكل مع األمم، فقد خاف لئال  یُالم من الیھود
، وذكَّره بأن الخالص ال یتم عندما رأى بولس ما حدث، احتد غضبھ على بطرس وواجھھ أمام الجمیع

والھدف من الناموس ھو إعالن حاجتنا لمخلص، فنحن ال . باتباع أعمال الناموس ولكن باإلیمان بالمسیح
یمكن أن نخلص بأعمالنا ومجھوداتنا، إذ البد من والدتنا ثانیةً بمعجزة الروح القدس، بالنعمة من خالل 

  . اإلیمان فحسب
." مع المسیح صلبت، فأحیا ال أنا، بل المسیح یحیا في:" عالن العظیم التالياختتم بولس ھذا الجزء باإل

مات المسیح لكي ما نحیا نحن، واآلن البد أن نموت نحن عن طبیعتنا الساقطة لكي ما یحیا المسیح فینا، 
  . ھذا ھو اإلنجیل في االتجاه المعاكس
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  .أفضل إجابة اختر
 . مساعدتنا على  انتھاج الحیاة الصالحة صواب أم خطأ؟ الھدف من الناموس  -١
 . صواب أم خطأ؟ احتد بولس على بطرس وواجھھ أمام الجمیع في أنطاكیة -٢
 . صواب أم خطأ؟ إن كان ممكنًا أن نخلص بالناموس، فالمسیح إذن مات بال سبب -٣
 . صواب أم خطأ؟ الصالة ھي إعالم هللا بما نریده أن یفعل -٤
  

  : كل سؤال ما لم یُذَكر غیر ذلكاختر إجابة واحدة ل
  
 ماذا كان یفعل مؤمنو أنطاكیة من الیھود واألمم؟  -٥

 . تشاجروا مًعا بصفة دائمة -أ
 . عاشوا حیاة ال أخالقیة -ب
 . كانوا یأكلون على موائد منفصلة -ج
  . اختلفوا على نوعیة الطعام التي یجب علیھم تناولھ -د
 

  ائدة الیھود؟ لماذا عاد بطرس أدراجھ إلى م -٦
 . لم یكن لھ مكان على مائدة األمم -أ

 . لم یعجبھ الطعام المقدم على مائدة األمم -ب
 . دخل علیھم معلمو الناموس الیھود لزیارتھم -ج
  . طلب بولس منھ أن یفعل ذلك -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(ما الذي أوضحھ بولس لكل كنیسة غالطیة في ذلك الیوم؟  -٧
 . تباع نظام غذائي محدد لكي نخلصالبد من ا -أ

 . نحن نخلص باإلیمان بالمسیح -ب
 . المؤمنون قد ُصلبوا مع المسیح -ج
  .الیعیش المؤمنون ألنفسھم، لكن المسیح ھو الذي یحیا فیھم -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(إذا كنت تنتمي للمسیح، فمن أنت على وجھ التحدید؟  -٨
 .ابن إبراھیم -أ

 وحیھودي بالر -ب
 . عبد للناموس -ج
  . وارث حسب الوعد -د
 

  ):اختر كل ما یناسب(ماذا یوضح میالد إسماعیل ابن إبراھیم؟  -٩
 . إنھ عمل جسدي -أ

 أظھر االفتقار لإلیمان بوعود هللا -ب
 كان عمالً للروح -ج
  . أظھر االفتقار النتظار هللا -د
 

  وماذا یوضح میالد اسحق إلبراھیم وسارة؟  - ١٠
 . عمالً من قِبل روح هللا كان -أ

 هللا أمین -ب
 . كان إلبراھیم إیمان با -ج

  . لم یكن إبراھیم وسارة شیخان طاعنان في السن
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ھل  فشلت یوًما في استمرار الثقة في هللا، وقررت أن تتخذ موقفًا في ظرف من ظروف الحیاة 
تفعل لتثبت ثقتك في هللا فیما بعد؟  كما فعل إبراھیم وسارة؟ وماذا كانت العواقب؟ وماذا یمكنك أن

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في رأیك، ماذا یعني أن تُصلَب مع المسیح؟ وكیف تحیا في المسیح؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره ألننا نستطیع أن نتعلم كیف نحیا الحیاة . أشكر هللا من أجل ھذه الدراسة
أشكر هللا من أجل یسوع . المسیحیة من خالل كلمتھ ومن خالل دراسة حیاة أناس الكتاب المقدس

اموس، وألن الخالص ال یتوقف على ما نفعلھ نحن، بل على المسیح الذي مات لیحررنا من الن
 . أطلب من هللا المعونة لكي تثق فیھ وتنتظره بصبر لیعمل في حیاتك. ما فعلھ المسیح من أجلنا
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ما أھمیة دعوة بولس لرمزیة قصة إبراھیم وولدیھ؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ "االتجاه المعاكس اإلنجیل في"كیف یمكنك تعریف ووصف وتطبیق ما أدعوه أنا  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
). إسماعیل ابن إبراھیم(؟ "تدبیًرا للجسد"كیف یمكنك تعریف ووصف وتطبیق ما دعاه بولس  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
) اسحق ابن إبراھیم(؟ "تدبیر الروح"كیف یمكنك تعریف ووصف وتطبیق  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
اشرح بإیجاز سبب غضب بولس من بطرس وطبق ھذا الكالم عملیًا، وھذا یعادل غضبھ على أھل  -٥

). ولنھایة األصحاح ١١: ٢تأمل (غالطیة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
). ٢١ -١١: ٢(على بطرس وطبقھ عملًیا في اشرح یإیجاز احتجاج بولس  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
حواره . ( وطبقھا عملیًا) ٢ -١، غل ١٢كو٢، ٩أع(أشرح بإیجاز ثالثة اختبارات لبولس وردت في  -٧

على طریق دمشق، اختباره عندما صعد إلى السماء الثالثة، واختباره عندما ُوجد في صحراء العربیة لثالثة 
.) سنوات من المسیح المقام

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  

   

  الذھاب إلى العمق
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  حصاد اإلنجیل
  
  ٣الفصل 

  ٥٧د الدرس الصوتي رقم العھد الجدی

إدراك الفرق بین الزرع للجسد والزرع لثمر الروح القدس في : ھدف الدرس 
  . مجاالت الحیاة

عبادة األوثان، سحر ، عداوة، . زنى، عھارة، نجاسة، دعارة: وأعمال الجسد ظاھرة ، التي ھي"
ه التي أسبق فأقول لكم وأمثال ھذ. حسد، قتل، سكر، بطر. خصام، غیرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة

محبة، : وأما ثمر الروح فھو . إن الذین یفعلون مثل ھذه ال یرثون ملكوت هللا: عنھا كما سبقت فقلت أیضا
 - ١٩: ٥غل "( ضد أمثال ھذه لیس ناموس. وداعة، تعفف. فرح، سالم، طول أناة، لطف، صالح، إیمان

٢٣ (  
ألن من یزرع لجسده فمن الجسد . إلنسان إیاه یحصد أیضافإن الذي یزرعھ ا. ال تضلوا هللا ال یشمخ علیھ"

فال نفشل في عمل الخیر ألننا سنحصد في . یحصد فسادا، ومن یزرع للروح فمن الروح یحصد حیاة أبدیة
  ). ١٠ -٧: ٦غل." (فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخیر للجمیع، والسیما ألھل اإلیمان. وقتھ إن كنا ال نكل
یخبرنا بولس ھنا . مس من رسالة غالطیة، یصل بولس إلى ما أعتقد أنھ لُّب ھذه الرسالةفي األصحاح الخا

تقف الطبیعة . أن أتباع الرب یسوع یمكنھم أن یعیشوا بروح هللا وال یُشبعوا رغبات طبیعتنا الساقطة
جسد وبین ویقارن بولس بین أعمال ال. القدیمة ضد الروح، والروح ضد شھوات الطبیعة الشریرة القدیمة

ونحن نختار بین أن نزرع لجسد في حیاتنا أو . یظل الجسد والروح في صراع داخل المؤمن. ثمر الروح
یمكننا التعرف على الثمرات . من السھل التعرف على أعمال الجسد، وكذلك على ثمر الروح. للروح

ت الثالثة التالیة عالقتنا توضح الثمرا.  المحبة، الفرح، السالم: الثالثة األولى عندما ننظر ألنفسنا
إیمان، وداعة، : ونُظھر الثالثة األخیرة من خالل عالقتنا با. طول األناة، الصالح، اللطف: باآلخرین

عنما تصبح أحد أتباع یسوع، فإنك تموت عن العالم بحیث . اعقد تعھًدا للرب یسوع واخضع لھ. تعفف
للمؤمنین أن یعیشوا . إما حیاة الجسد أو السیر في الروحنحن نختار . تصبح أمور العالم میتة بالنسبة لك

  . حیاة االنتصار، حیث ثمار الروح تنتج طبیعًیا في حیاة كل َمن یمتلئ بالروح

  
  



11 
 

  .أفضل إجابة اختر
 . صواب أم خطأ؟ سلطت رسالة بولس إلى أھل غالطیة الضوء على اإلنجیل -١
 . ر الجیدصواب أم خطأ؟ عندما نزرع للجسد، نحصد الثم -٢
 . صواب أم خطأ؟ یتحتم علیك الخضوع لناموس هللا لتصبح خلیقة جدیدة، أي تولد ثانیةً  -٣
 . صواب أم خطأ؟ یمكن لغیر المؤمنین أن یحبوا اآلخرین كما یفعل هللا -٤

  
  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك

  
  ): اختر كل ما یناسب(دیة؟عندما تُصبح مؤمنًا، ماذا یحدث لطبیعتك الجس -٥

 . تُطرد خارًجا -أ
 . تظل موجودة -ب
 . تكون في صراع مع طبیعتك الروحیة -ج
  .تظل تحت السیطرة -د
  

  من الذي لھ ثمر الروح؟  -٦
 . ال یستطیع أحد الحصول على ھذا الثمر -أ

 . المؤمنون الذین ینمون في الرب -ب
 . بعض المؤمنین فقط -ج
 .ر المؤمنینالصالحین من غی -د

  
  ما الذي ال یُعتبر من ثمر الروح؟  -٧
 السالم -أ

 الفرح -ب
 طول األناة -ج
 الكرم -د

  
  كیف یمكنك ممارسة اللطف؟ -٨
 . بمعاملة الجمیع باعتبارھم جزء من عائلتك -أ

 . باتباعك الصالح قدر استطاعتك -ب
 .بالتركیز على نفسك -ج
 . بمعاملة اآلخرین كما یعاملونك -د

 
  كیف یسلك الشخص األمین؟  -٩
 . ھو جدیر بالثقة یُعتَمد علیھ -أ

 . یلتزم بكلمتھ -ب
 . إیمانھ أقل من باقي المؤمنین -ج
  .یركز على األصلح لنفسھ -د
  

  ما ھو السؤال الذي تطرحھ عندما ینفذ صبرك تجاه أحدھم؟  - ١٠
 كیف أُجبر ھذا الشخص على منحي ما أرید؟  -أ

 ھذا الشخص الذي یزعجني؟ كیف یمكنني تغییر  -ب
 كیف یمكنني تخفیف العبء على نفسي؟  -ج
 كیف أستطیع التحلي بمزید من الصبر؟  -د
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  ما ھي الصفة التي ال تنطبق على الشخص الصالح؟  - ١١
 رحیم -أ

 طویل األناة  -ب
 قاسي -ج
 لطیف -د

 
  : أي من الحاالت التالیة ال تعبر عن ضبط النفس وطول األناة - ١٢

 .بر على اآلخرینالص -أ
 . استخدام كلمات التشجیع لآلخرین -ب
 . االمتالء بالغیرة من شخص ما -ج
 . التمسك بالھدوء بدالً من االنفعال والثورة -د

 
ھل یتفق معك أفراد أسرتك . في القائمة التالیة، ارسم دائرة حول ثمرة الروح التي تنمو فیك - ١٣

  : لتي ال تجدھا في حیاتكوأصدقائك؟ واآلن ضع عالمة على الثمرة ا
        

  الفرح المحبة                                    
  طول األناة السالم                                     
  الصالح اللطف                                     
  الوداعة اإلیمان                                    

  التعفف
  

. فإن الذي یزرعھ اإلنسان إیاه یحصد أیضا. ال تضلوا هللا ال یشمخ علیھ): " ٨ -٧: ٦لغ(نقرأ في 
ما الذي ". ألن من یزرع لجسده فمن الجسد یحصد فسادا، ومن یزرع للروح فمن الروح یحصد حیاة أبدیة

 ما الذي سوف تزرعھ لتسعد الروح. تزرعھ في حیاتك؟ تذكَّر أن ما تزرعھ سوف تحصده وأكثر منھ
القدس ھذا األسبوع؟ وكیف یمكنك االستمرار في زرع ما ھو جید في حیاتك لتسر هللا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا على الروح القدس الساكن فیك بعد قبولك اإلیمان بالمسیح، واشكره من أجل ثمر 
اسألھ المزید من ھذا الثمر؟ أطلب منھ المعونة لتكف عن الزرع للجسد وتزرع بالحري للروح . الروح

 . ن فیكفتسعد روح هللا الساك
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المحبة، والفرح، والسالم؟ : عندما تتأمل في داخلك، كیف یمكنك أن تتحقق من ثمرات الروح الثالثة -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
طول األناة واللطف والصالح، وتطبقھا؟ : وعندما تنظر حولك، كیف تتحقق من ثمرات الروح الثالثة -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
اإلیمان والوداعة والتعفف؟ : وعندما تنظر إلى فوق، كیف تستطیع تطبیق ثمرات الروح الثالثة -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ثمار "ولیس " ثمر الروح القدس"بیق ھذه الحقیقة أن ھذه الخصال التسعة أُطلق علیھا كیف یمكنك تط  -٤

؟ "الروح القدس
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
المحبة،  - أال تعتقد أن كل من ھذه الخصال التسعة:" بماذا تجیب غیر المؤمن عندما یسألك قائالً  -٥

جمیلة كلھا تبدو  -والفرح، والسالم، وطول األناة، واللطف، والصالح، واإلیمان،  والوداعة، والتعفف
" لكنھا ال تتماشى مع عالم الیوم؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
باإلضافة إلى اآلیات األخیرة  ٦من األصحاح  ٧كیف یمكنك بصفة شخصیة أن تطبق ما ورد في آیة  -٦

من نفس األصحاح التي تخبرنا عن الفارق بین الخلیقة والفساد في حیاة المؤمن؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ن ھذا الجزء قار( عن أھمیة االھتمام ببعضنا البعض؟  ٦ماذا تعلِّمنا اآلیات الخمسة األولى من أصحاح  -٧

). ٢٤ -٢١: ٥بما ورد في مت
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  الجاذبیة التي في المسیح
  
  ٤الفصل

  ٥٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

فھم الحریة التي في المسیح كما ذكرھا بولس في رسالة غالطیة، ولبدء : ھدف الدرس 
  . دراستنا في أفسس بالحدیث عن بركاتنا الروحیة في المسیح في السماویات

  )١: ٥غل" (ة التي قد حررنا المسیح بھا، وال ترتبكوا أیضا بنیر عبودیةالحری فاثبتوا إذا في" 
  )٣: ١أف" (یسوع المسیح، الذي باركنا بكل بركة روحیة في السماویات في المسیح مبارك هللا أبو ربنا" 

ع في رسالتھ للغالطیین، وبخ بولس الكنیسة ھناك لقبولھم بالمعلمین المتدنیین الذین نادوا بضرورة اتبا
وتسائل بولس إن كان قد أصبح عدًوا لھم ألنھ إنما یخبرھم بحقیقة اإلنجیل المزیف . الناموس لیتم خالصھم

واختتم رسالتھ لھم . أنھ یود أن یتصور المسیح فیھم كمؤمنین ١٩: ٤وكتب في . الذي یتمسكون بھ
یة في حریتھم التي لھم في بالحدیث عن الحریة التي في المسیح، إذ أراد أن یتأكد من استمرار أھل غالط
  . المسیح، فال یصیروا مستعبدین لناموس الیھود وطقوسھ بعد أن أعتقھم المسیح

وكعادتھ في رسائلھ، یحتوي النصف األول . أما الرسالة ألھل أفسس فھي رائعة بولس لكنیسة الرب یسوع
التطبیق )  ٢٤: ٦ -١٧: ٤(ر على الجزء العقائدي، بینما یمثل النصف األخی) ١٦: ٤ - ١: ١(من الرسالة 

یسوع المسیح،  مبارك هللا أبو ربنا:" ، حیث نقرأ التالي٣: ١ویوجد لب الرسالة في .  العملي في الرسالة
نحن نملك كل البركات الروحیة التي نحتاجھا ". الذي باركنا بكل بركة روحیة في السماویات في المسیح

  . لروحلنحیا كمولودین ثانیةً، مؤمنین یُقادون با
ومن األصحاح الرابع، . في األصحاحات الثالثة األولى، یذكِّر بولس األفسسیین بالحق الذي علَّمھم إیاه

مراًرا كثیرة ألنھ یود أن یسلك قرائھ كما یلیق، لكي یُظھروا الحق الذي " اسلكوا"یستخدم بولس كلمة 
  . العالم مع الحیاة في المسیح في السماویاتوذكَّرھم بولس بإمكانیة العیش في ھذا . علمھم عندما كان بینھم

تعني أن أن لغًزا سوف یتم إظھاره إن " سر"وكلمة . ، یكتب بولس عن سر الكنیسة العظیم٣في أصحاح 
حتى یوم الخمسین، لم یتوقع أحد أن یأتي الیوم الذي فیھ یُصبح الیھود واألمم واحًدا في . آجالً أو عاجالً 

، یكتب بولس حقائق عظمى عن كیفیة العمل ١٦ -١: ٤وفي أصحاح . كنیستھالمسیح ویجتمعون مًعا في 
  . في كنیسة المسیح
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ أعلن بولس أن شوكة جسده كانت عبارة عن مرض جلدي -١
صواب أم خطأ؟ قضى بولس في أفسس وقتًا أكثر من أي مكان آخر زرع فیھ كنیسة خالل رحالتھ  -٢

 . ریةالتبشی
 . صواب أم خطأ؟ ظل بولس یعلِّم في مدرسة لالھوت بالقرب من أفسس لمدة تزید على السنتین -٣
 . صواب أم خطأ؟ كانت الكنیسة في الودكیة تعتبر الكنیسة األم لكنائس تلك المنطقة -٤
 . یش فیھ ھناصواب أم خطأ؟ السماء لیست مكانًا یسكن فیھ المؤمنین مع هللا، لكنھا أیًضا  بُعًدا نع -٥
 .  صواب أم خطأ؟ یقول بولس أنھ من المحال العیش في المسیح لألبد بدًءا من حیاتنا ھنا -٦
 

 : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 ما ھو موضوع رسالة بولس ألھل غالطیة؟  -٧

 . المسیح أعتقنا من عبودیة الناموس -أ
 . لكان بولس یدافع عن دعوتھ كرسو -ب
 . امتحنوا أنفسكم ھل أنتم في اإلیمان -ج
  . ال یمكننا مقاومة الحیاة حسب الجسد -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(لماذا أبدى ھذا االھتمام بھم؟ . وضح اھتمام بولس بأھل غالطیة في رسالتھ -٨
 . انتفاء الفرح في الكنیسة -أ

 . رجع المؤمنون لعبودیة الناموس -ب
 . كذبة بولس من زیارة الكنیسة ھناكمنع المعلمون ال -ج
  .امتألت الكنیسة باألمراض والعلل -د
  

  أي من التالي ال یُعتبر موضوع رسالة أفسس؟  -٩
 . نحن نمتلك كل البركات الروحیة التي نحتاجھا للحیاة كمؤمنین منقادین بالروح القدس -أ

 . إذا عشنا في المسیح، یمكننا أن نحیا في األبعاد السماویة -ب
 . أعتقنا المسیح من مواجھة أي ألم أومعاناة -ج
  . یمكننا الحیاة في المسیح كأناس مقدسین وسط فساد العالم والخطیة -د
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  ): اختر كل ما یناسب(في رسالتھ ألفسس؟ " أبدي"ماذا كان یقصد بولس بكلمة  - ١٠
 . حیاتنا في المسیحنظًرا ألن المسیح أبدي، فنحن أیًضا كذلك إلى الدرجة التي معھا نعیش  -أ

 . إن كنا في المسیح، فنحن نملك الحیاة األبدیة ألننا متحدون معھ وھو أبدي -ب
 . إن كنت أبدیًا فھذا ال یعني أنك سوف تحیا لألبد -ج
 .ال یمكننا التمتع بالحیاة األبدیة إال بعد الموت -د

  
  رسالة أفسس؟  ما ھو السر العظیم الذي أُعلن یوم الخمسین وناقشھ بولس في - ١١

 الكنیسة -أ
 الحیاة األبدیة -ب
 رجاء المجد -ج
  ثمر الروح -د
 

  ما ھما الكلمتان المفتاحیتان في رسالة أفسس؟  - ١٢
 التوبة والمجئ الثاني -أ

 التبریر والتقدیس -ب
 الحریة والعبودیة -ج
 تذكروا& اسلكوا  -د

 

یجب أن  -كنیسة الرب یسوع -سد واحدكأتباع للمسیح، كیف یطلب منا بولس أن نحیا؟ بما أننا ج
ما الذي یمكنك فعلھ ھذا األسبوع لتسلك كما یحق للدعوة التي دعیَت . نبذل كل جھد لنحفظ وحدانیة الروح

لھا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره ألجل الحیاة األبدیة بالرب یسوع . أشكر هللا من أجل كلمتھ ومن أجل رسائل بولس
أطلب منھ المعونة لتتذكر . ألبعاد السماویةاسألھ أن یفتح عینیك الروحیة لتتعلم كیف تعیش في ا. المسیح

  . الحقائق التي تعلمتھا ولتسلك كما یحق لدعوتك كل یوم
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كیف تطبق بصفة شخصیة تعلیم بولس الذي ینادي بأنك تملك كل البركات الروحیة التي تحتاجھا لتحیا  -١

في السماویات وفي المسیح كتابع مخصص للمسیح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. بركات الروحیةأذكر خمسة أمثلة عما یقصده بولس بال -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تسكن في السماویات؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ماذا یعني بمصطلح الحیاة في المسیح؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، وتطبقھا بصفة شخصیة؟ )٣: ١بط٢( ، )٣: ١یش(، ) ٣: ١أف(كیف تربط بین  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. طبق عملیًا قصد هللا من خالصك) ١٠ -٨: ٢أف(بناًء على ما ورد في  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بناًء على نفس المقطع، كیف یمكنك بصفة شخصیة أن تطبق حقیقة أن النعمة واإلیمان اللذین خلصاك  -٧

 تفتخر بخالصك كما لو كان نتیجة أعمالك الصالحة؟ لم یكونا منك، لذا علیك أال
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  

   

  الذھاب إلى العمق
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  الخرق البالیة والثیاب
  
  ٥الفصل 

  ٥٩العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . فھم الموضوعات الرئیسیة في رسالة أفسس: ھدف الدرس

لیس من أعمال كیال یفتخر . ھو عطیة هللا. ألنكم بالنعمة مخلصون، باإلیمان، وذلك لیس منكم" 
  )٩ -٨: ٢أف" (أحد
الذي منھ تسمى كل عشیرة في السماوات وعلى . بسبب ھذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا یسوع المسیح"  

  ) ١٦ -١٤: ٣أف" (لكي یعطیكم بحسب غنى مجده، أن تتأیدوا بالقوة بروحھ في اإلنسان الباطن. األرض
یُظھر كیف صَمم  سبق القول بأن رسالة أفسس ھي رائعة بولس عن موضوع الكنیسة، فقد أراد بولس أن

منذ البدء، اختارنا هللا لنكون أعضاء في كنیستھ، كشعب مدعووون لنحیا حیاة مقدسة . هللا كنیسة المسیح
  .  لم یكن العالم في حاجة إلى شھادة الكنیسة مثلما ھو اآلن في ھذا الزمان. ونكون شھوًدا لھذا العالم

كات الروحیة في السماویات التي نحتاجھا لنعیش في األصحاح األول، یخبرنا بولس أننا نملك كل البر
لیس كل ما في ھذه األبعاد . الرب موجود في األبعاد السماویة، ویمكننا أن نكون معھ. حیاتنا في المسیح

السماویة صالح، فھناك أیًضا توجد أجناد الشر، لكن یمكن للمؤمنین أن ینتصروا على ھذه القوى الشریرة 
  . بقوة الروح القدس

فعندما كان یسمع عن إیمان . أنھ كان رجل صالة شفاعیة قدیر ٣، ١ضح صلوات بولس في أصحاحي تو
  . أحدھم وانخراطھ في عمل الرب، كان یرفع صالة ال تنقطع من أجلھ

أراد بولس لألفسسیین أن یتذكروا كیف . في األصحاح الثالث، یعلن بولس أن الكنیسة ھي سر هللا األعظم
وفي األصحاح الرابع، .       یة، وروعة عطیة الحیاة الجدیدة التي أعطاھا الرب لھمسارت حیاتھم الماض

یشبِّھ بولس حیاتنا الروحیة بالمالبس،  فیقول أنھ علینا أن نخلع الخرق البالیة التي تمثل حیاتنا القدیمة 
الكذب، : القدیمة علینا أن نسلك ونحیا في المسیح كل یوم، نازعین طرقنا. ونلبس رداء الحیاة الجدیدة

والغضب، والمرارة، والصراعات، ونلبس بدالً منھا ثیاب القداسة، والبر، والحق، واالجتھاد، واللطف، 
ویوصي بولس المؤمنین أخیًرا بأن یمتلئوا بالروح وینقادوا بھ، وسوف یمنحنا الروح القدس . والمحبة

  . كانت الظروف المحیطة بناالقوة لنحیا ونسلك في األبعاد السماویة في المسیح، مھما 
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  .أفضل إجابة اختر

 . وضع هللا خطة وجود الكنیسة البدء،صواب أم خطأ؟ منذ  -١
 . صواب أم خطأ؟ صلَّى بولس باستمرار من أجل االحتیاجات لجسدیة لشعب الكنیسة -٢
مراعاة  صواب أم خطأ؟ كتب بولس أنھ یتحتم على المؤمنین أن ینصب اھتمامھم على السماء دون -٣

 . احتیاجات ھذا العالم
 . صواب أم خطأ؟ یعلن بولس أن الخالص بالنعمة فقط باإلیمان بیسوع المسیح -٤

 
 : لم یُذكر غیر ذلك اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما

  
 ): اختر كل ما یناسب(ما ھو غرض بولس من رسالتھ ألھل أفسس؟  -٥

 . لمعاقبة أھل أفسس على خطیتھم -أ
 . طة هللا للكنیسةلیوضح خ -ب
 . لیشجع كنیسة أفسس لتبقى كنیسة الرب یسوع المسیح الكاملة -ج
  . لیحث الكنیسة عبر القرون لتحیا في السماویات متمتعة بكل البركات -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(أٌي من ھذه العبارات صحیحة حول األبعاد السماویة؟   -٦
 . ھي عالم الروح غیر المنظور -أ

 . لمكان الذي یوجد فیھ الروح القدس فقطھي ا -ب
 . تحتوي على القوى الروحیة الصالحة والشریرة أیًضا -ج
  .ال یمكن للمؤمنین التواجد ھناك إال بعد الموت -د
  

  ما الذي یُطلق علیھ بولس سر هللا العظیم؟  -٧
 الخالص -أ

 الزواج -ب
 الكنیسة -ج
 الخلیقة -د
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ما ھي . زیة والتشبیھات لیصف كیف یجب أن یعیش المؤمنیناستخدم بولس بعض الصور المجا -٨
  ): اختر كل ما یناسب(بعض األمثلة التي أوردھا عن المالبس التي یجب علینا ارتدائھا؟ 

  البر                                 القداسة                               االجتھاد
  ظ                                  الغضبالمرارة                            الغی

  المشاحنات                       التشھیر                              الحقد
  اللطف                            الرحمة                                 الغفران 

  
  یتحتم على المؤمنین بنیان بعضھم البعض، كیف یمكن ذلك؟  -٩

 . الصالة من أجل بعضنا البعض -أ
 . االعتراف لبعضنا البعض بخطایانا -ب
 . استخدام كلمات التشجیع لبعضنا البعض -ج
 . الشركة المنتظمة مع بعضنا البعض -د
 

ماذا یقصد بولس " بالتدقیق، ال كجھالء بل كحكماء فانظروا كیف تسلكون): " ١٥: ٥أف(نقرأ في  - ١٠
  بقولھ أن نسلك بالتدقیق؟ 

 . أن ننتبھ كیف نعیش في عالم شریر -أ
 . ركز فقط على حیاتك المستقبلیة في السماء -ب
 . نركز على حیاتنا واحتیاجاتنا -ج
 . یجب أال نسیر في الظلمة -د

  

یرى المؤمنون الذین یعیشون في المسیح احتیاجات العالم ویتفاعلوا معھا، فالمستشفیات، 
ما ). ٨: ٥أف(متزوجات كلھا تُشیَّد بواسطة أناس یسلكون كأبناء  نور والمالجئ، ومساكن األمھات غیر ال

ھي الوسائل التي یمكنك أن تكرز بھا في مجتمعك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل یقودك الروح القدس فعالً؟ وما ھي . أال نسكر بالخمر بل نمتلئ بالروح) ٨: ٥أف(یوصینا بولس في 

ألسبوع؟ الوسائل التي یمكنك من خاللھا أن تسمح للروح القدس بأن یھیمن علیك ھذا ا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

احمده من أجل الحیاة .  من أجل الكنیسة ومن أجل خطتھ لھا في كیفیة عملھا في العالمأشكر هللا
أطلب منھ . أشكره ألنك تستطیع أن تحیا في المسیح من اآلن في األبعاد السماویة. الجدیدة في المسیح

 .  سبوعالمعونة لتكون أكثر شفقة على اآلخرین، وإرشاًدا عمن یمكنك تقدیم المساعدة لھ ھذا األ
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كل یوم؟ " تلبسھا"الحیاة الجدیدة؟ وكیف "ثیاب"ما ھي  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الحیاة العتیقة؟ وماذا یعني ارتدائھا كل یوم؟ " ِخرق"وما ھي  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. اشرح كیف ال یكون كالمك ھادًما، بل على العكس یكون مملوًءا بكلمات النعمة التي تبني السامعین -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، وكیف یمكنك تطبیقھا كل یوم؟ "اسلكوا بالتدقیق"ماذا تعني عبارة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ي یرید بولس من أھل أفسس أن یتذكروه؟ كیف یمكنك تطبیق األمر الذ -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھل یمكنك تطبیق األمر الذي یرید بولس أن یصل فیھ إلى قرار؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أنھم اُختیروا من قِبل هللا قبل تأسیس العالم؟ ) ٤: ١(كیف یمكنك تطبیق ما یكتبھ بولس لھذه الكنیسة في  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

  
  
  
  

 
 
 

  الذھاب إلى العمق
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  ثوب العالقات
  
  ٦الفصل 

  ٦٠العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

ملیة في الحیاة المسیحیة في مجاالت معرفة كیف نطبق وصیة بولس الع: ھدف الدرس
  . الزواج، والعالقات األسریة، والعالقات األخرى

ألن الرجل . أیھا النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. خاضعین بعضكم لبعض في خوف هللا" 
ولكن كما تخضع الكنیسة . ھو رأس المرأة كما أن المسیح أیضا رأس الكنیسة، وھو مخلص الجسد

أیھا الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسیح أیضا الكنیسة . النساء لرجالھن في كل شيء للمسیح، كذلك
لكي یحضرھا لنفسھ كنیسة مجیدة، ال . لكي یقدسھا، مطھرا إیاھا بغسل الماء بالكلمة. وأسلم نفسھ ألجلھا

أن یحبوا  كذلك یجب على الرجال. دنس فیھا وال غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبال عیب
  ). ٢٨ - ٢١: ٥أف" (من یحب امرأتھ یحب نفسھ . نساءھم كأجسادھم

في األصحاح الخامس من رسالة أفسس، كتب بولس أن خدمة القدیسین تبدأ من أصعب المناطق على 
 .نحن نُظھر أفضل ما فینا للعالم، لكننا غالبًا ما نبین جانبًا مخالفًا تماًما ألفراد أسرتنا. بیتھم -اإلطالق

على الزوجات أن یخضعن لرجالھن، واألزواج مطالَبون بحب : طرح بولس قاعدة جمیلة خاصة بالزواج
ال تكمن المشكلة الكبرى في الزواج المسیحي . زوجاتھم كما أحب المسیح الكنیسة وأسلم نفسھ من أجلھا

مسئولیة الحب في عدم خضوع الزوجة لزوجھا أو عدم رغبتھا في ذلك، بل في األزواج الذین یرفضون 
یحتاج كل الرجال إلى إدراك ھذه المسئولیة ووضعھا موضع . والعطاء لزوجاتھم وأطفالھم تمثالً بالمسیح

  . التنفیذ
یمكننا تصویر . عندما وضع هللا خطة الزواج، قصد بھ عالقة بین اثنین یتحدان في الروح، والفكر والجسد

البعد الروحي لكل منھما : طین مًعا بسلسلة من ستة حلقاتھذه العالقة الخاصة إذا تخیَّلنا الزوجین مرتب
برھان (، التوافق مًعا )األداة التي تضمن استمرار اتحادھما(، التواصل بینھما )أساس اتحادھما(

التعبیر (، اتحادھما الجسدي )نمو ونضج وحدتھما(، التفاھم بینھما )دینامیكیة الوحدة(، الحب )وحدتھما
  ). المبھج عن الوحدة

تناول بولس أیًضا العالقات األخرى، مثالً بین العبید والسادة، وبین العاملین وأصحاب العمل، واألوالد 
ویمكننا أن نطلق . یبدأ تطبیق الحقائق الموجودة في ھذه الرسالة بأقرب األشخاص أو الناس إلیك. وأبائھم

أن نلبس ثوبًا جدیًدا یلیق بحیاتنا یجب علینا ". ثوب العالقات" على الجزء التطبیقي في ھذه الرسالة 
  . الجدیدة في المسیح

والوسیلة الوحیدة . كتب بولس أیًضا عن وجود كل من األرواح الصالحة والشریرة في العالم الروحي
 -١٣: ٦(ویخبرنا بحتمیة التسلح بسالح هللا . لحیاة النصرة الروحیة ھي التغلب على تلك القوى الروحیة

البد أن نحارب، ال بقدرتنا . مكننا أن نمثِّل المسیح في ھذا العالم الشریرواستعرض كیف ی). ١٧
  . الشخصیة، بل بقوة الروح القدس
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ البیت مجال سھل لتطبیق إیماننا ألنھ یضم أحبائنا -١
 . بعد الموتصواب أم خطأ؟ یقول بولس أنھ من المستحیل أن نختبر الحیاة األبدیة إال  -٢
 . صواب أم خطأ؟ مشورة بولس الخاصة بخضوع كل من لآلخر یسیرة التنفیذ -٣
صواب أم خطأ؟ تكمن المشكلة الكبرى في الزواج المسیحي في رفض الرجال تحمل  مسئولیة الحب  -٤

 . والعطاء والتمثل بالمسیح في عالقتھم بزوجاتھم وأوالدھم
 

 : یُذكر غیر ذلكاختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم 
  

 ): اختر كل ما یناسب(الوحدانیة في الزواج تعني أن اثنین صارا واحًدا في أِي من ھذه المجاالت؟  -٥
  في الروح                         في الجسد الواحد

  في الذھن                          في األدوار
  في الشخصیة                     في المسئولیات

  
 ): اختر كل ما یناسب(ف تصف أھمیة العالقات الروحیة في الزواج؟ كی -٦

 . صحیة حتى لو كان أحد الطرفین غیر مؤمن -أ
 . أساس االتحاد في الزواج -ب
 . تكون قویة بمقدار عالقة كل طرف با -ج
 . تنمو وتقوى عندما ینمو الطرفین في المسیح -د

 
  حفاظ على الوحدة في الزواج؟ أي من ھذه الحلقات أداة تساعد على ال -٧
 التواصل -أ

 التعاطف -ب
 التوافق -ج
  الجسد -د
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 - agape-یصف بولس المحبة . برھان الوحدة، التوافق، الذي یمكن مالحظتھ على مستویات شتَّى -٨
  ):اختر كل ما یناسب(كحلقة من حلقات الوحدة؟  - agape -لماذا تقف المحبة). ١٣كو١(في 

 . باألنانیة ال یتسم المؤمنون -أ
 . ھي المحبة غیر المشروطة أغابي -ب
 . تركز على المسیح واآلخرین بدالً من التركیز على الذات أغابي -ج
  . راسخة وال یمكن مقاومتھا أغابي -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(لماذا؟ . التفاھم عامل مھم جًدا في الوحدة بین الزوجین -٩
 . آلخر، وكیف یفكر، وكیف یتصرفیحتاج كل طرف أن یعرف كیف یشعر ا -أ

 . التفھم الجید لشریك حیاتك ال یمثل أھمیة ما -ب
 . یُظھر التفاھم أن الطرفین یتقدمان في اتحادھما مًعا -ج
  . من المستحیل تفھم بعضكما البعض، فال تحاول ذلك -د
 

ت یمكننا تطبیق نفس في أي نوع من العالقا. یمكننا تطبیق ھذه الحقائق على الناس األقربین لنا - ١٠
  ): اختر كل ما یناسب(المبادئ؟ 

 . العمال وأصحاب العمل -أ
 . األوالد واآلباء -ب
 . أعضاء األسرة ككل -ج
 . األصدقاء المقربین والجیرن -د
  . كل ما سبق ذكره - ه
 

  ما ھو التعبیر المبھج عن الوحدة في الزواج السلیم الصحي؟  - ١١
 . خضوع الزوجة -أ

 . الجسدیة العالقة -ب
 . عدم الحاجة للتواصل مًعا -ج
 . التفاھم التام بین الزوجین -د
 

أذكر . یمكننا االنتصار إال إذا لبسنا أسلحتنا الروحیة في حربنا الروحیة، ال). ١٧ - ١٠: ٦أف(اقرأ 
. أسماء ھذه األسلحة اإللھیة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

ة؟ كیف تذكِّر نفسك ھل تتسلح بھذه األسلحة كل یوم، أم أنك تدخل حروبك الروحیة معتمًدا على قوتك الذاتی
بضرورة التسلح بسالح هللا الكامل كل یوم؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

وإذا كنت متزوًجا، أطلب معونتھ . واشكره من أجل خطتھ في الزواج. أشكر هللا من أجل أسرتك
واطلب معونتھ . أطلب معونتھ لكي تُظھر إیمانك أوال للناس األقرب لك). أو زوجة(لتطیع قصده كزوج 

 .  لتلبس سالحھ الكامل كل یوم
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حول إعداد المؤمنین وتأھیلھم للخدمة ھي ) ١٢: ٤(یف یمكن اعتبار تعلیمات بولس الواردة في ك -١

التوصیف الوظیفي لكل راعي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك تطبیق تعالیم بولس في ھذه الرسالة العمیقة على أقرب الناس إلیك، شریك حیاتك،  -٢

الوالدین، األوالد، رؤسائك وزمالء العمل؟ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ي األبعاد التي تمثلھا كل حلقة، وكیف یمكن تطبیقھا ما ھي الحلقات الھامة والحیویة في الزواج، وما ھ -٣

في زواجنا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكن لألزواج تطبیق الصورة البیانیة التي رسمھا بولس، عن المسیح والكنیسة، باعتبار الزوجة  -٤

                               والزوج المسیح ؟ تمثل الكنیسة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أن یوصي الزوجات  كیف بطبق األزواج تعلیم خضوعنا بعضنا لبعض في الرب، كما یعلِّم بولس، قبل -٥

بالخضوع لرجالھن في كل شئ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أننا نخوض حربًأ روحیة لذا البد لنا من التسلح بكل أجزاء ) ٦أف (كیف نطبق التعلیم الوارد في  -٦

السالح التي صورھا بولس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق التعلیم القائل بأن نلبس كل جزء من سالح هللا مقرون بالصالة؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  

  

  الذھاب إلى العمق
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  المشارمة في اإلنجیل
  
  ٧الفصل 

  ٦١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

  . تقدیم رسالة بولس ألھل فیلبي، وإدراك مفھوم رفقة اإلنجیل لنا: ھدف الدرس

. دائما في كل أدعیتي ، مقدما الطلبة ألجل جمیعكم بفرح. أشكر إلھي عند كل ذكري إیاكم" 
لحا یكمل بھذا عینھ أن الذي ابتدأ فیكم عمال صا أثق. اآلن لسبب مشاركتكم في اإلنجیل من أول یوم إلى

كما یحق لي أن أفتكر ھذا من جھة جمیعكم، ألني حافظكم في قلبي، في وثقي، . إلى یوم یسوع المسیح
فإن هللا شاھد لي كیف أشتاق . وفي المحاماة عن اإلنجیل وتثبیتھ، أنتم الذین جمیعكم شركائي في النعمة

  ) ٨ - ٣: ١في" (إلى جمیعكم في أحشاء یسوع المسیح
  ). ٢١: ١في." (المسیح والموت ھو ربح ھي ألن لي الحیاة" 

وتظھر محبة بولس ألھل فیلبي ). ١٦أع(زرع بولس كنیسة فیلبي بناًء على رؤیة سماویة بالروح القدس 
كانت ". المشاركة في اإلنجیل" إنھ یدعو الرابطة بینھ وبینھم . في رسالتھ لھم التي تبدو وكأنھا رسالة حب

ة، فنما الناس في المسیح وخرجوا للكرازة باإلنجیل في انت كنیسة مرسلة نموذجیة ألنھا كھذه الكنیس
  . المنطقة المحیطة بھم

شكر بولس كنیسة فیلبي لتعضیدھم المادي لھ، حیث استطاع التفرغ للخدمة دون أن یضطر للعمل لكسب 
  . كما شكرھم لعطیتھم لھ أثناء وجوده في السجن. قوتھ

وببساطة، فكلمة فلسفة تعني نظرتك لألمور . فلسفة الحیاة المسیحیةفي األصحاح األول، كتب بولس عن 
بمعنى استعداده للتضحیة من أجل  -استندت فلسفة بولس في الحیاة على مبدأ اإلنفاق. واتجاه تفكیرك

لم یكن یدري إن كان سوف ینجو من السجن، لكنھ كان یتطلع إلى تمجید اسم المسیح طالما بقي . المسیح
  . وافتھ المنیة، فسوف یكون ذلك أفضل جًدا، ألنھ عندئذ سیكون مع المسیححیًا، وإذا 

وعمد إلى . كان سعیًدا ألن اإلنجیل ینتشر بواسطة آخرین. كتب بولس أیًضا عن الشغف بالحیاة المسیحیة
لقد أحب أھل فیلبي وحثھم على . تشجیع أھل فیلبي على الحیاة المسیحیة حتى یرى َمن حولھم إیمانھم

  . شاركة في اإلنجیلالم
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ تظھر رسالة بولس ألھل فیلبي وجود رابطة خاصة بینھم -١
 . صواب أم خطأ؟ زرع بولس كنیسة فیلبي بناًء على صرخة رجل من آسیا یطلب معونتھ -٢
 . صواب أم خطأ؟ الغرض من الكنیسة ھو الكرازة لغیر المؤمنین -٣
 .أ؟ عضدت كنیسة أفسس بولس مادیًا أثناء كرازتھ في فیلبيصواب أم خط -٤
 . صواب أم خطأ؟ رسالة فیلبي ھي إحدى رسائل بولس الخمسة التي كتبھا من السجن -٥
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
  

 ):اختر كل ما یناسب(ما ھي الرسائل األخرى التي كتبھا بولس من السجن؟  -٦
 یةروم -أ

 أفسس -ب
 كولوسي -ج
 تیموثاوس الثانیة -د
  . فلیمون - ه
 

  لماذا اعتبر بولس أن كنیسة فیلبي نموذجیة؟  -٧
 . أعضاؤھا لم یرتكبوا الشر -أ

 . ةكانت كنیسة مرسل -ب
 . ھي الكنیسة الوحیدة التي زرعھا -ج
  .لم یكن بھا مشكالت خطیرة -د
  

  س األخرى؟ما وجھ اختالف ھذه الرسالة عن رسائل بول -٨
 قصیرة -أ

 كتبھا بخط یده -ب
 سلمھا لھم بنفسھ -ج
  .عبَّر لھم عن محبتھ لھم فیھا -د
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ماذا كان رد فعل بولس . شرع أناس آخرون في الكرازة باإلنجیل بینما كان بولس في السجن - ٩ 
  تجاه ذلك؟ 

 . كان سعیًدا بانتشار اإلنجیل -أ
 . ھم الخاطئةطلب من أھل فیلبي أن یمنعوھم بسبب دوافع -ب
 . غضب ألن العلمانیین ال یقومون بواجب الخدام -ج
  . امتأل بالغیرة لنجاحھم بینما ھو مقید في السجن -د
 

  ماذا كان شغف بولس األعظم؟  - ١٠
 . الكرازة باإلنجیل -أ

 . نمو كنیسة فیلبي -ب
 . الخروج من السجن -ج
  . ذبةتعلیم رعاة الكنائس في كیفیة مواجھة المعلمین الك -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(؟ "المشاركة في اإلنجیل" ماذا تعني  - ١١
 . تشبیھ لما یجب أن تكون علیھ الكنیسة -أ

 . الكنیسة موجودة لتنشر اإلنجیل في العالم -ب
 . یعیش كل مؤمن حیاة اإلیمان حتى یعرف العالم اإلنجیل من خاللھ -ج

 . على بعضھم البعضاجتماع الكنیسة المنتظم لألكل مًعا والتعرف 
  

؟ ھل لك نفس )٢١: ١في" (لي الحیاة ھي المسیح والموت ھو ربح:" ماذا كان یقصد بولس بقولھ
االتجاه؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واطلب منھ . أشكر هللا من أجل أمانة بولس للمسیح حتى أنھ یكتب رسائلھ حتى وھو في السجن
المعونة حتى تعلن واسألھ . المعونة حتى تطبق عملیًا في كنیستك ما تعلمتھ عن المشاركة في اإلنجیل

اسألھ أن یساعدك لكي تمجد المسیح في حیاتك . إیمانك وسط غیر المؤمنین فیقبلوا اإلنجیل من خاللك
 . باستمرار، وأن تنتظر الوجود معھ في السماء في یوم ما
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ا كم مرة أتى بولس بذكر اإلنجیل في األصحاح األول من رسالتھ ألھل فیلبي، وكیف یبین ذلك لنا م -١

؟ "فلسفة الحیاة المتمثلة بالمسیح والشغف بھا" یمكن تسمیتھ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
" المشاركة في اإلنجیل"من األصحاح األول الذي یصور ما أسماه بولس  ٢٧اشرح ما ورد في آیة  -٢

. وكیفیة تطبیقھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك تطبیق خطة بولس لكنیستھ النموذجیة، أو المشاركة في اإلنجیل، في الكنیسة التي تنتمي  -٣

إلیھا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. ، وتطبیقاتھا العملیة)٢١آیة "( المسیح والموت ھو ربح لي الحیاة ھي"اشرح قصد بولس من عبارة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
الذي ابتدأ فیكم عمال صالحا یكمل إلى یوم  واثقا بھذا عینھ أن) " ٦: ١(اشرح معنى كلمات بولس في  -٥

. ، ثم طبقھ على میالدك الجدید)١٣: ٢راجع أیًضا مصدر ثقتھ الذي ورد في " ( یسوع المسیح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تقال لیكون مع المسیح، حیث یعده بخصوص رغبتھ في االن) ٢٦ -٢٢: ١(اشرح ما قصده بولس في  -٦

أفضل جًدا لھ، لكن دافعھ للبقاء في الحیاة كان للعمل من أجل المؤمنین، ثم طبق ھذا على فلسفتك في قضیة 
. الحیاة والموت

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
من األصحاح األول على معاناتك، حیث یعلن بولس أنھ ُوھب  ٢٩كیف یمكنك تطبیق ما ورد في آیة  -٧

ًضا من أجل المسیح؟ لھم ال أن یؤمنوا فقط، بل أن یتألموا أی
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  

  الذھاب إلى العمق
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  أمثلة للحیاة في المسیح
  
  ٨الفصل 

  ٦٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . لنتعلم كیف نحیا في المسیح من خالل أمثلة: ھدف الدرس

إن . إن كانت شركة ما في الروح. إن كانت تسلیة ما للمحبة. فإن كان وعظ ما في المسیح" 
حدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرین شیئا فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا وا. كانت أحشاء ورأفة

ال تنظروا كل . ال شیئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبین بعضكم البعض أفضل من أنفسھم. واحدا
فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح . واحد إلى ما ھو لنفسھ، بل كل واحد إلى ما ھو آلخرین أیضا

لكنھ أخلى نفسھ، آخذا . هللا، لم یحسب خلسة أن یكون معادال  الذي إذ كان في صورة. یسوع أیضا
وإذ وجد في الھیئة كإنسان، وضع نفسھ وأطاع حتى الموت موت . صورة عبد، صائرا في شبھ الناس

لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في . لذلك رفعھ هللا أیضا ، وأعطاه اسما فوق كل اسم. الصلیب
ویعترف كل لسان أن یسوع المسیح ھو رب لمجد هللا . من تحت األرضالسماء ومن على األرض و

  ) ١١ - ١: ٢في" (اآلب
. كانت تربط بولس بكنیسة فیلبي رابطة من نوع خاص جًدا. موضوع رسالة فیلبي ھو الحیاة المسیحیة

ھ بولس المؤمنین لی)٣: ٢في(وفي . ساعدتھ ھذه الكنیسة في نشر إنجیل المسیح بین األمم تحلوا ، یوجِّ
بالتواضع، ویحثنا على تقدیم مصلحة اآلخرین على رفاھیتنا، كما یؤكد على ضرورة الفكر الواحد مًعا 

ثم یذكر بولس عدة أمثلة للحیاة المسیحیة، مبتدئًا بالمسیح، مثالنا الكامل، ویأتي بذكر . مثل المسیح
  . شخصھ، وتیموثاوس، وأخیًرا ابوفرودیتس

كان ھدفھ الشخصي أن یتمم ما . لس ھدف الحیاة في المسیح ومجازاتھافي األصحاح الثالث، یصف بو
أما مكافأة الحیاة المسیحیة فھي تلك الني یُطلق . یسوع لھ قصد محدد من حیاة كل مؤمن. دعاه لھ المسیح

دعكم من . اسعوا للمجازاة: ویحثنا بولس. ، أو مشیئة هللا"دعوة هللا العلیا في المسیح یسوع"علیھا بولس 
  .  الماضي واسعوا قُُدًما قدر استطاعتكم لتحقیق مشیئة هللا الیوم
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  .أفضل إجابة اختر
لي الحیاة ھي المسیح والموت : مماثلة لفلسفة بولس أبافرودیتس المسیحیةصواب أم خطأ؟ فلسفة  -١

 . ھو ربح
 . صواب أم خطأ؟ لم یحث بولس أھل فیلبي على االحتزاء بھ كمثال یُتبع -٢
أم خطأ؟ عندما یسلك المؤمنون في الكنیسة في محبة، وتواضع، وبفكر واحد، تختفي صواب  -٣

 . الخالفات والنزاعات
 . صواب أم خطأ؟ یقول بولس أن تیموثاوس ھو أفضل مثال للحیاة المسیحیة -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
  

 ): اختر كل ما یناسب(كمثال لحیاة التقوى؟ لماذا أوصى بولس أھل فیلبي أن یحذو حذوه  -٥
 . أرادھم أن یالحظوا كیف تكون حیاة التقوى -أ

 . كان یفتخر بحیاتھ -ب
 . كان فخوًرا بما أنجزه في مجال الخدمة -ج
  . كان یعیش ما یعلمھ ویكرز بھ -د
 

فیلبي من  ما الذي حذر بولس أھل. یحتوي األصحاح الثاني على نموذج عام للحیاة المسیحیة -٦
  فعلھ؟ 

 التواضع -أ
 المحبة -ب
 الوحدة -ج
  . الكبریاء والتفاخر -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(لماذا اعتبر بولس أن تیموثاوس مثاالً یُحتذى في الحیاة المسیحیة؟  -٧
 . اھتم اھتماًما كبیًرا بشئون أھل فیلبي -أ

 . كان جندیًا صالًحا لیسوع المسیح -ب
 . في خدمة اإلنجیل كفاءتھبرھن على  -ج

  . كان بمثابة ابن لبولس
 

  ): اختر كل ما یناسب(ما ھي بعض صفات ابفرودیتس التي جعلتھ مثاالً یُحتذى؟  -٨
 . كان في المسیح -أ

 . كان كارًزا مفوھًا -ب
 . كان شریك بولس في الخدمة -ج
  . كان مستعًدا للتضحیة بحیاتھ من أجل المسیح -د
 

  ): اختر كل مل یناسب(نسبة لبولس؟ ما ھي المجازاة بال -٩
 . القدرة على كتابة رسائل للمؤمنین في كل مكان -أ

 . عرض كیفیة العیش كمؤمنین للیھود -ب
 . مشیئة هللا لحیاتھ -ج
  . كونھ شاھد أمین لغیر المؤمنین -د
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  ): اختر كل ما یناسب(لماذا یوجد النزاع بین المؤمنین؟  - ١٠
 المحبة -أ

 الكبریاء -ب
 اللطف -ج
 . األنانیة -د

  

لماذا یُعتبر المسیح أفضل مثال یُتبع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل تعرف قصد هللا من حیاتك؟ یرد في األصحاح الثالث أن الرب لھ خطة لحیاتك في ھذا الزمان ولیس 

إذا لم تكن تعرف، فاقضي وقتًا في الصالة تسأل فیھ هللا . أكتب ما تعتقد بأنھ قصد هللا من حیاتك. في األبدیة
. أن یظھره لك

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واسأل معونتھ لتتمكن من ممارسة ما تعلمتھ . األمثلة التقیة للحیاة في المسیحأشكر هللا من أجل 
أطلب مع كنیستك معونة هللا لتتحلوا بالتواضع، . عن الحیاة في المسیح، ولتكون مثاالً صالًحا لآلخرین

لمّضي اسألھ أن یعطیك الرغبة والقدرة على ا. واحمده من أجل قصده في حیاتك. والمحبة، والفكر الواحد
 . قُُدًما نحو الفوز بالجعالة وتحقیق الھدف من حیاتك
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األخ، زمیل العمل، الجندي، ساعي : كیف تصف ھذه المستویات المختلفة من العالقات في حیاتك -١

البرید، والراعي، وكیف تطبقھا في حیاتك وخدمتك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تك ، وكیف تطبقھ في حیا)١١ -٥: ٢(كیف تصف مثال حیاة الرب یسوع كما صوره بولس في  -٢

وخدمتك باعتبارك تابع أمین للرب یسوع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
على نفس المنوال، كیف تصف مثال بولس وكیف تطبقھ في حیاتك وخدمتك؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك تطبیق مثال تیموثاوس في حیاتك وخدمتك؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك تطبیق مثال ابفرودیتس، الرجل العجوز، في حیاتك وخدمتك؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ما ھو حكم بولس في معرفة خطة هللا لحیاتھ؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ایتك بالھدف الحالي من اشرح مدى در. یعلن بولس التزامھ األوحد بالھدف من خالصھ) ٣في(في  -٧

. خالصك والتزامك بھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  روشتة للسالم
  
  ٩الفصل 

  ٦٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . فھم شروط الحصول على سالم هللا: ھدف الدرس

وسالم . ال تھتموا بشيء، بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى هللا" 
أخیرا أیھا اإلخوة كل ما ھو حق، كل . كاركم في المسیح یسوعهللا الذي یفوق كل عقل، یحفظ قلوبكم وأف

ما ھو جلیل، كل ما ھو عادل، كل ما ھو طاھر، كل ما ھو مسر، كل ما صیتھ حسن، إن كانت فضیلة 
  )٨ - ٦: ٤في" (وإن كان مدح، ففي ھذه افتكروا

  )٣: ٢٦أش." (تحفظھ سالما سالما، ألنھ علیك متوكل ذو الرأي الممكن" 
كان بولس . تمركزت حول السالم - روشتة للحیاة المسیحیة - ، كتب بولس نصیحة عملیة)٤في (في 

ذكر . یتحدث عن سالم هللا، حالة من السالم یمكن أن یمنحھا لنا هللا عندما نوفي الشروط التي وضعھا لذلك
  . شرطًا یمكننا من خاللھا التمتع بسالم هللا في حیاتنا ١٢بولس 

ثانیًا، صلوا في . رغم وجود بولس في السجن، لم یتوانى عن حثنا أال نقلق أو نھتم. أوالً، ال تھتموا بشئ
رابًعأ، حث . اكبحوا جماح أفكاركم لئال تسیطر ھي علیكم. ثالثًا، افتكروا في كل ما ھو صالح. كل حین

  . بولس أھل فیلبي على تطبیق ما تعلموه منھ، أن یقولوا ویفعلوا الصواب
ربما ال نُجاَزى على الصالح الذي . م هللا، التحقِّروا من شأن الصالح الذي فعلتوهالشرط الخامس لسال

كان یمكن لبولس أن . سادًسا، كونوا شاكرین. عملناه في الحیاة الحاضرة، لكننا سوف نفعل في السماء
. مسیحینعي حظھ لحرمانھ من أمور مختلفة، لكنھ اختار أن یشكر هللا على ما عنده، مثل الشركة مع ال

تقبلنا لظروفنا باعتبارھا خطة هللا بدالً من . سابًعا، كونوا لطفاء. ونحن أیًضا لنا نفس فرصة االختیار
  . التبرم منھا یمنحنا السالم

تاسًعا، تذكروا . علینا أن نتعلم كیف ننتظر الرب. الشرط الثامن للحصول على سالم هللا، التحلي بالصبر
عاشًرا، اجعل معرفة المسیح مسرتك، . ا، حتى لو تخلَّى اآلخرین عناإنھ یقف بجوارن. أن الرب قریب

ثاني . حادي عشر، اھتم برضى هللا علیك أكثر من رضى اآلخرین ومدحھم لك. وافرح باالقتراب إلیھ
  . عشر، استند على الرب بكل قلبك وعقلك، فھو یستطیع أن یفعل ما ال تقدر علیھ أنت
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    .أفضل إجابة اختر
 . أم خطأ؟ جاء المسیح لیعطي سالًما للعالم إلى جانب الخالص صواب -١
 . ، عندما ُولد المسیح، أنشد المالئكة بالسالم لكل البشریة)٢لو(صواب أم خطأ؟ في  -٢
 . صواب أم خطأ؟ یتطلب سالم هللا بعض األمور من المؤمنین -٣
 . یعد بسالم هللا للجمیع) ٢: ٢٦أش(صواب أم خطأ؟ في  -٤
  

  : جابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلكاختر إ
  
 ): اختر كل ما یناسب(في رأیك، لماذا كتب بولس وصیة أال نقلق؟  -٥

 . القلق یبعد تركیزنا عن هللا -أ
 . القلق یسلبنا سالم هللا -ب
 . القلق یمكن أن یغیر من ظروفنا -ج
  . أوصانا المسیح أال نقلق -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(لي بدال من االستسالم للقلق؟ لماذا یتحتم علینا أن نص -٦
 . هللا أوصانا بأن نصلي -أ

 . یمكن للصالة أن تذكرنا بسلطان هللا على كل شئ -ب
 . یمكننا أن نطالب نعمة من هللا لكي ما نجتاز ظروفنا ونمجده من خاللھا -ج
  . كل ما سبق -د
 

  ):اختر كل ما یناسب(ما أھمیة الشكر؟  -٧
 . حنا فرصة لالفتخار أمام اآلخرینیمن -أ

 . یساعدنا على صرف أنظارنا عن السلبیات وتثبیتھا على اإلیجابیات -ب
 . یذكِّرنا بأمانة هللا معنا -ج
  . نملكھ یذكرنا بما ال -د
 

  ):اختر كل ما یناسب(ما ھي بعض األمور التي تشكر علیھا رغم الظروف الصعبة؟  -٨
  .محبة هللا وعطیة الخالص -أ

 . بركات هللا وأمانتھ -ب
 . وعد الرب بأنھ لن یتركني أبًدا -ج
  . كل ما سبق -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(كیف یمكن ألفكارنا أن تساعدنا على نوال سالم هللا؟  -٩
 . یمكننا التفكیر في أمور صالحة -أ

 . یمكننا التفكیر في الرب یسوع -ب
 .  معنا في الماضيیمكننا الرجوع بأفكارنا إلى أمانة هللا -ج

  . یمكننا التركیز في كیفیة تغییر ظروفنا الحالیة
 

اختر (لماذا یجلب لنا فعل الصواب السالم؟   . غالبًا ما نمیل إلى عمل األیسر لنا ولیس الصواب- ١٠
  ): كل ما یناسب

 . اختیار فعل األیسر یجعل الحیاة أفضل -أ
 . فعل الصواب یقربنا من هللا -ب
 . اب یبني إیماننا إذ أننا نثق بھ ونعتد علیھ في العنایة بنا ومساعدتنافعل الصو -ج
 . فعل الصواب یكرم هللا في حیاتنا -د
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صلي اآلن من أجل كل أمر منھا على حدة، واطلب . ، واكتب كل ما یقلقك)٨ -٦: ٤في(أعد قراءة 
اسألھ أن یحفظ فكرك مركًزا فیھ . للقلق أطلب غفران هللا لعدم ثقتك بھ واالستسالم. سالم هللا أن یمأل حیاتك
). ٣: ٢٦أش(ویساعدك على الثقة بھ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا نفرح في الرب؟ لماذا یجب أن یأتي فرحنا أوالً من خالل معرفة الرب؟ ما الذي یستند علیھ فرحك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

اسأل معونتھ لكي یظل فكرك . أطلب غفرانھ الستسالمك للقلق. أشكر هللا على عطیة السالم
أطلب منھ المعونة لتحقق عملیًا شروط الحصول على  .واشكره على كل ما أعطاك. مركًزا علیھ ھو

 . السالم
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ھو حالة یمتعنا بھا هللا بناًءا على شروط عدیدة، كیف یمكنك تطبیق ھذه الشروط " سالم هللا"بما أن  -١

كتبھا بولس في ھذا األصحاح " روشتة السالم"االثنى عشر لنوال ھذا السالم، والتي یمكن أن نطلق علیھا 
ئع؟ الرا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. ر ھذه الشروط صعوبة بالنسبة لك، ولماذااذكر أكث -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
وعلى نفس المنوال، أي من ھذه الشروط جلب لحیاتك أوفر قدر من سالم هللا عندما نفذت ھذا الشرط؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكن أن تكون حالتك إذا ما حفظت الشروط االثنى عشر عن ظھر قلب، ثم صلیت كل لیلة قبل  -٤

نومك من أجل تحقیقھا في حیاتك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
یمكن أن تساھم في  ٨لتي ذكرھا بولس في آیة اشرح كیف أن تأملك في األمور اإلیجابیة الثمانیة ا -٥

. سالمك الشخصي الذي من هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ره أشعیاء النبي في  -٦ ؟ )٣: ٢٦أش(كیف تربط بین ھذا االختبار وبین سالم هللا الذي صوَّ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أود أن أضع أمامك تحدیًا أن تحفظ ھذه الشروط االثنى عشر وتعیشھا في حیاتك لمدة شھر من  -٧

ما ھي جوانب ". سالم هللا"الذي یُقال عنھ أنھ الزمان، وشاھد كیف تساھم في اختبارك الشخصي للسالم 
 التغییر التي یمكن أن تحدث في حیاتك عندئذ؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  

  

  الذھاب إلى العمق
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  المسیح أوال
  
  ١٠الفصل 

  ٦٤العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . فھم خلفیة الرسالة إلى أھل كولوسي ومحتواھا: ھدف الدرس

في السماوات وما ما : فإنھ فیھ خلق الكل. الذي ھو صورة هللا غیر المنظور، بكر كل خلیقة" 
الكل بھ ولھ قد . على األرض، ما یرى وما ال یرى، سواء كان عروشا أم سیادات أم ریاسات أم سالطین

الذي ھو البداءة، بكر من . الكنیسة: وھو رأس الجسد. الذي ھو قبل كل شيء ، وفیھ یقوم الكل. خلق
  ).  ١٨ -١٥: ١كو." (األموات، لكي یكون ھو متقدما في كل شيء

لم یقم بولس بزیارتھا قط، لكنھ تعرف على . شأت كنیسة كولوسي من خالل الكنیسة األم في أفسسن 
ربما كان بولس معلًما ألبفراس في أفسس، وطلب ھذا . البعض ھناك بمن فیھم أبفراس راعي ھذه الكنیسة

  . الراعي الشاب معونة بولس في حل بعض المشكالت التي تواجھ كنیستھ
حاح األول بالبركة كعادتھ في رسائلھ األخرى، ثم یركز على فكرة َمن ھو المسیح، یستھل بولس األص

كما كتب عما فعلھ المسیح من أجلنا وكیف . ویقدمھ بأسلوب یواجھ بھ االنتقادات الفكریة المثارة ھناك
  . إعالن یسوع المسیح: وفي نھایة األصحاح، یصرح بولس بإرسالیتھ. نتمسك بھ

، یخاطب بولس التقلیدیین والمتشددین بقولھ أنھ عندما نقبل المسیح، فنحن نمتلك كل في األصحاح الثاني
ل كولوسي كیف ÷وفي األصحاح الثالث، یعلم بولس أ. شئ، وال نحتاج لعمل المزید من أجل خالصنا

في األصحاح الرابع، یحث بولس قرائھ على الصالة، موضًحا أھمیتھا من خالل . یعیشون في المسیح
  . ھو مثالھ
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  .أفضل إجابة اختر
 . صواب أم خطأ؟ كتب بولس ھذه الرسالة من السجن في روما -١     

 . صواب أم خطأ؟ رسالة كولوسي إعادة لرسالة أفسس -٢
 . لم الروحي ھو من هللا أو الروح القدساعأي شئ ینتمي لل صواب أم خطأ؟ -٣
طلب منا أبًدا أن نعطیھ األولویة في صواب أم خطأ؟ الرب یسوع شدید التواضع حتى أنھ لن ی -٤

 . حیاتنا
صواب أم خطأ؟ الرسائل في العھد الجدید تشبھ كتبات األنبیاء في العھد القدیم ألنھا تعالج  -٥

 . المشكالت التي تعیق عمل هللا حتى تقضي علیھا
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 لمن كان یصلي؟ . كان بولس مجاھًدا في الصالة -٦

 للمرضى -أ
 للفقراء -ب
 الذین یعانون الوحدة -ج
  للمولودین ثانیةً  -د
 

اختر كل ما (عندما صلى بولس ألجل المؤمنین المخلصین في األصحاح األول، ماذا طلب لھم؟  -٧
  ): یناسب

 . حتى ال یصیبھم مكروه -أ
 . محتى یعرفوا خطة هللا لحیاتھ -ب
 . حتى ینالوا الحكمة والفھم من الروح القدس -ج
  . حتى یتمتعوا باالزدھار والصحة -د
 

  في األصحاح األول، ما ھو رجاء المجد الذي لنا وأعلنھ بولس؟  -٨
 النجاح -أ

 الشھرة -ب
 المسیح فینا -ج
  الذھاب للسماء -د
 

  ، ماذا قال بولس عن إرسالیتھ؟ ١في نھایة أصحاح  -٩
 . یسوع، وتعلیم اآلخرین عنھإعالن  -أ

 . معرفة المزید عن المعلمین الكذبة -ب
ھًا -ج  . أن یصیر خطیبًا مفوَّ
  . أن یصیر أفضل صانع خیام حتى یوفر احتیاجاتھ الشخصیة -د
 

اختر كل ما (أي من ھذه المشكالت اھتم بأن یفندھا؟ . ركَّز بولس على الھوت المسیح وسموه - ١٠
  ): یناسب

 . الَحرفیةالتقید ب -أ
 . عبادة الحیوانات -ب
 الھجوم الفكري على الھوت المسیح -ج
 . االھتمام والولع بالعالم الروحي أو الظاھرة الروحیة -د
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هللا القدیسین المحبوبین أحشاء رأفات، ولطفا،  فالبسوا كمختاري):" ١٢: ٣كو(كتب بولس في 
ذي تحتاج أن تخلعھ؟ وما الذي تحتاج أن تلبسھ؟ ماذا تلبس أنت؟ وما ال". وطول أناة وتواضعا، ووداعة،

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل یملك المسیح على حیاتك؟ إذا كانت إجابتك بالنفي، ماذا یلزمك لكي ما تعطیھ األولویة في حیاتك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا على رسائل بولس المشجعة والتعلیمیة للمؤمنین، التي كتبھا حتى وھو یعاني االعتقال 
ك، وأطلب منھ أن یحفظ إیمانك من أطلب معونة هللا لكي تستطیع إجابة األسئلة حول إیمان. في السجن

أشكره . واطلب معونتھ لكي تمجده في كل ما تفعل. أشكر هللا ألن المسیح أسَمى من الكل. ھجمات العدو
 . ألنھ یحیا فیك
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ما وجھ المقارنة بین كینستك وكنیسة كولوسي في المشكالت التي واجھت الثانیة من حیث الفئة التي  -١

المسیح، وتلك التي ترید التقید بالحرفیة في الكنیسة، وأولئك الذین عرَّضوا أنفسھم كانت تتحدَّى الھوت 
لخطر القوى الروحیة الموجودة في ھذا العالم؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق حقیقة لجوء راعي كنیسة كولوسي لشخص مثل بولس عندما غرق في  المشكالت التي  -٢

واجھت كنیستھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
القدرة على إیجاد الحلول  كما تعلمنا من رسالتھ األولى ألھل كورنثوس، كان لھذا الرسول العظیم -٣

كیف تطبق إعالن بولس الرائع عن َمن ھو المسیح على أولئك الموجودین في كنیستك . الرائعة للمشكالت
). ١٨ -١٥: ١كو(ویشیعون المذمة باستمرار عن شخص المسیح؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
من  ٢٣ - ٢٢، ١٤ - ١٣راجع آیات (كیف تطبق إعالنات بولس الرسول الرائعة عما فعلھ المسیح؟  -٤

. )األصحاح األول
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
حول كیفیة االرتباط بالرب یسوع المسیح؟ ) ٧ - ٦: ٢(عالنھ الوارد في كیف تطبق إ -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
الخاص بالختان؟ ) ١٢ -٩: ٢(كیف تعلم الحرفیین الموجودین في كنیستك ما كتبھ بولس في  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، ما الذي یعلمنا إیاه بولس عن الصالة من )١١لو(كما طلب الرسل من یسوع أن یعلِّمھم كیف یصلُّون  -٧

رسالة أفسس؟  خالل مثالھ ھوعندما صلَّى في ھذه الرسالة، وفي
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  الرجاء المبارك
  
  ١١الفصل 

  ٦٥العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . فھم خلفیة الرسالة األولى ألھل تسالونیكي ومحتواھا: ھدف الدرس

ألن الرب نفسھ بھتاف ، بصوت رئیس مالئكة وبوق هللا، سوف ینزل من السماء واألموات " 
میعا معھم في السحب لمالقاة الرب في ثم نحن األحیاء الباقین سنخطف ج. في المسیح سیقومون أوال

  ) ١٧ -١٦: ٤تس١." (الھواء، وھكذا نكون كل حین مع الرب
نتعرف على تأسیس ھذه الكنیسة مما . ونیكي ھو المجئ الثاني للمسیحموضوع الرسالة األولى ألھل تسال

اإلنجیل أیام زرع بولس كنیسة تسالونیكي خالل ثالثة أسابیع فقط، فقد ظل یكرز ب). ١٧أع (ورد في 
السبت في المجمع لمدة ثالثة أسابیع متتالیة، فآمن بعض الیھود والیونانیین، لكن مألت الغیرة البعض 

  . اآلخر من الیھود فشرعوا في اضطھاد بولس، مما اضطر معھ للفرار من المدینة
الرجاء،  :في األصحاح األول، كتب بولس عن ثالثة خصال رائعة تحلَّى بھا شباب المؤمنین ھناك

واإلیمان، والمحبة، فذكر أن أعمالھم تُظھر إیمانھم، وأن ھذه األعمال كانت بدافع المحبة، كما منحھم 
في األصحاح الثاني، یذكرھم . لقد كانوا مثاالً لآلخرین في الیونان). ٣: ١(الرجاء القدرة على التحمل 

عن  ٣وكتب بولس في أصحاح . لویة لھبولس بخدمتھ بینھم، لیوضح لھم أن نموھم الروحي كان یمثل او
وفي األصحاحین الرابع والخامس، أورد لھم بولس نصیحة عملیة عن . تقریر تیموثاوس المشجع عنھم

  . كیفیة الحیاة في المسیح في ضوء مجیئھ الثاني
كان الیھود یضطھدون أھل تسالونیكي، إلى حد . یخبرنا بولس عن اختطاف الكنیسة ومجئ المسیح الثاني

. وكان للمؤمنین العدید من التساؤالت والشكوك، خاصةً حول المجئ الثاني للمسیح. استشھاد البعض منھم
. فشرع بولس في بث الطمأنینة والتشجیع في نفوسھم، والتأكید على حقیقة مجئ الرب ثانیةً من أجل شعبھ

لسنا نعلم یقینًا متى سوف یتم . سوف یأتي لكنیستھ على السحاب، فیقوم الشھداء والذین ماتوا في الرب أوالً 
لذا علینا أن ننشغل بأعمال المحبة من أجلھ . االختطاف، لكننا نثق أن الرب سوف یأتي یوًما ما، كما وعد

  .  بینما نراقب وننتظر مجیئھ
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       .أفضل إجابة اختر    
في المسیح  واألموات:".... صواب أم خطأ؟ أشھر كلمات الرسالة األولى لتسالونیكي ھي -١

 ". سیقومون أوالً 
 . صواب أم خطأ؟ كتب بولس ھذه الرسالة في أثناء رحلتھ التبشیریة الثانیة -٢
 . صواب أم خطأ؟ لم یتنبأ األنبیاء عن المجئ الثاني للمسیح -٣
صواب أم خطأ؟ بما أننا نعلم أن المسیح آت ثانیةً، فیلزمنا توجیھ كل طاقتنا على الترقب  -٤

 . دالً من العملواالنتظار ب
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

في مستھل ھذه الرسالة، امتدح بولس أھل تسالونیكي على ثالثة خصال عظیمة كان الرجاء ضمنھا،  -٥
 ): اختر كل ما یناسب(ما ھو الرجاء بالنسیة للمؤمنین؟ 

 . یقین الخالص والحیاة األبدیة مع الرب -أ
 . بأن ھناك خیر في ھذه الحیاة سوف نختبره الیقین -ب
 . القناعة بأنك سوف تدخل السماء إذا كنَت شخًصا صالًحا -ج
  .التأكد من عدم تعرضنا لأللم أو المعاناة أو المرض -د
  

 ): اختر كل ما یناسب(لماذا تعتقد باھتمام أھل تسالونیكي الشدید بمجئ الرب الثاني؟  -٦
  .ألنھم كانوا مضطھدین -أ

 . كانوا یریدون ترك أعمالھم لمراقیة مجیئھ -ب
 . كانوا یریدون معرفة مصیر أحبائھم الذین اُستشھدوا -ج
  . كانوا یرغبون في حریة العیش في الخطیة إلى أن یأتي المسیح -د
 

  ):اختر كل ما یناسب(ما ھي بعض سمات خدمة بولس لكنیسة تسالونیكي؟   -٧
 . شجاعةشاركھم یرجاء اإلنجیل بكل  -أ

 . لم یتطلع إلرضاء هللا بل الناس -ب
 . لم یمثل عبئًا علیھم -ج
  .كان یعتبرھم بمثابة أوالده -د
  

وأن تحرصوا على أن تكونوا ھادئین، وتمارسوا أموركم ):" ١٢ - ١١: ٤تس١(یقول بولس في  -٨
من خارج، وال  لكي تسلكوا بلیاقة عند الذین ھم. الخاصة، وتشتغلوا بأیدیكم أنتم كما أوصیناكم

  ):اختر كل ما یناسب(ماذا كان قصد بولس في اعتقادك؟  " تكون لكم حاجة إلى أحد
 . الزم الصمت من جھة إیمانكم -أ

 . أفضل األعمال ھي الیدویة منھا -ب
 . اكسب معیشتك بنفسك -ج
  . اربح احترام غیر المؤمنین بسلوكك الجید في الحیاة -د
 

اختر كل ما (بخصوص المجئ الثاني للمسیح؟ ) ١٨ -١٦: ٤تس١(ت ما الذي تخبرنا بھ اآلیا -٩
  ):یناسب

 . یلزمنا أن نخبر غیر المؤمنین عن مجیئھ الثاني ال -أ
 . سوف یقیم الرب كل الذین ماتوا في المسیح -ب
 . سوف ینزل الرب من السماء بصوت بوق عالٍ  -ج
 . سوف یظل المؤمنین مع المسیح إلى األبد -د
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تأمل في حیاتك، ھل . أن أھل تسالونیكي صاروا مثاالً یُحتذى للمؤمنین اآلخرینكتب بولس 
یستطیع بولس أن یقول نفس الشئ عنھا؟ ولماذا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھل تنتظر بترقب المجئ الثاني للرب؟ ولماذا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل تخدم الرب بمحبة وحیاة مقدسة؟ وماذا تفعل لتخدمھ خدمة أفضل؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ن المجئ الثاني أشكر هللا على عطیة الخالص بموت المسیح وقیامتھ؟ واشكره من أجل یقی
أطلب من هللا أن یوضح لك كیف تكرمھ . أطلب معونتھ لتخدمھ بأمانة بینما تنتظر وتتوقع مجیئھ. للمسیح

 . وتمجده بحیاة مقدسة تدفع اآلخرین لمعرفتھ أیًضا
   



45 
 

  
  
كیف تفسر وتطبق الحقیقة المعجزیة بأن كنیسة تسالونیكي تأسست في أقل من شھر؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أن بولس علَّم ھؤالء المؤمنین الجدد الكثیر عن المجئ الثاني؟  كیف تطبق بصفة شخصیة حقیقة -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة تعلیم بولس عن المجئ الثاني باعتباره الرجاء الوحید للعالم والرجاء  -٣

المبارك للكنیسة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تمثل الرجاء المبارك لكنیسة الرب یسوع  -بطریقة خاصة - كیف تطبق حقیقة المجئ الثاني بأنھا  -٤

المسیح المضطھدة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ )٢٥، ٢٤مت(وبین حدیث المسیح في ) ١٨ -١٣: ٤تس١(بصفة شخصیة بین ما جاء في كیف تربط  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة حقیقة أن كل المقاطع الرئیسیة التي تتحدث عن المجئ الثاني لھا تطبیقات  -٦

عملیة عدیدة ومحددة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. على ضوء المجئ الثاني ٥وصیة أعطاھا بولس للكنیسة في أصحاح  ٢٠ابحث وطبق عن  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  التسلسل الزمني لمجیئھ
  
  ١٢الفصل 

  ٦٦العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

فھم وصف بولس لمجئ المسیح الثاني في رسالتي تسالونیكي ووصیتھ العملیة : ھدف الدرس
  . في كیفیة الحیاة حتى ھذا المجئ

ألنكم أنتم تعلمون . وأما األزمنة واألوقات فال حاجة لكم أیھا اإلخوة أن أكتب إلیكم عنھا" 
سالم وأمان، حینئذ یفاجئھم ھالك : ألنھ حینما یقولون. م الرب كلص في اللیل ھكذا یجيءبالتحقیق أن یو

. وأما أنتم أیھا اإلخوة فلستم في ظلمة حتى یدرككم ذلك الیوم كلص. بغتة، كالمخاض للحبلى، فال ینجون
: ٥تس١." (ھر ونصحفال ننم إذا كالباقین، بل لنس. لسنا من لیل وال ظلمة. جمیعكم أبناء نور وأبناء نھار

٦ -١ (  
: ونطلب إلیكم أیھا اإلخوة . سالموا بعضكم بعضا. وأن تعتبروھم كثیرا جدا في المحبة من أجل عملھم"  

انظروا أن ال یجازي . تأنوا على الجمیع. أسندوا الضعفاء. شجعوا صغار النفوس. أنذروا الذین بال ترتیب
صلوا بال . افرحوا كل حین. ر بعضكم لبعض وللجمیعأحد أحدا عن شر بشر، بل كل حین اتبعوا الخی

ال . ال تطفئوا الروح. اشكروا في كل شيء، ألن ھذه ھي مشیئة هللا في المسیح یسوع من جھتكم. انقطاع
  ). ٢٢ - ١٣: ٥تس١" (امتنعوا عن كل شبھ شر. تمسكوا بالحسن. امتحنوا كل شيء. تحتقروا النبوات

ھل تسالونیكي، ھكذا الثانیة أیًضا، فموضوع االثنین ھو المجئ الثاني كما في محتوى الرسالة األولى أل
وكان غرضھ منھا استكمال اإلجابة . كتب بولس رسالتھ الثانیة بعد شھور قلیلة من كتابة األولى. للمسیح

مع  ٣، ١یتماثل أصحاحي . على تساؤالتھم، ودحض االدعاءات القائلة بأن یوم الرب قد جاء بالفعل
  . األولى، بینما یمثل األصحاح الثاني مفتاح الرسالة كلھاالرسالة 

فالمجئ الثاني ھو االختطاف . المجئ الثاني ویوم الرب: في األصحاح الثاني، یمیز بولس بینحدثین ھامین
أي  - االختطاف ھو ارتفاع الكنیسة . الذي یصفھ بولس في األصحاح الرابع من رسالتھ األولى لھم

  . عن ھذا العالم لیكونوا مع الرب - یسوع المؤمنین أتباع الرب
بط، فھو یوم الدینونة الرھیبة لألرض، حیث یمحو  ٢أما یوم الرب الذي جاء ذكره في یوئیل، وصفنیا، و

اآلن ما . لن یأتي ھذا الیوم إال بعد أن تسود الخطیة بحریة على ھذه األرض لحقبة من الزمان. هللا أألرض
لخطیة الكاملة في العالم، لكن عندما یحین ھذا الیوم، سوف یسیر الناس زالت قوة المسیح تحجز قوة ا
وسوف یمتلك ضد المسیح ناصیة األمور . وسوف یكون وقتًا عصیبًا جًدا. وراء دوافعھم الشریرة تماًما

  . والقوة ویقدم نفسھ باعتباره المسیح الحقیقي، فیحارب هللا وكل أتباع الرب یسوع ومحبیھ
ن اختطاف الكنیسة سوف یتم قبل سبع سنوات الضیقة العظیمة، ذلك ألن ما ورد في یعتقد كثیرون أ

لذا سوف ینقذ هللا شعبھ من خالل . یوضح أن هللا ال یرغب في أن یسكب غضبھ علینا) ١٠ - ٩: ٥تس١(
إذا كنت قد عرفت المسیح كمخلص، فسوف . حدث االختطاف، ثم یسكب جام غضبھ على العالم الشریر

أعطى بولس . علینا أن نحیا في المسیح أثناء انتظارنا لمجیئھ. لمات بولس التشجیع والراحةتحمل لك ك
توقیر القادة الروحیین، تشجیع المؤمنین : بعض الوصایا العملیة في ضوء مجئ المسیح الثاني، مثل

لصالة ومساعدتھم لبعضھم البعض، طول األناة واللطف مع اآلخرین، الفرح واالبتھاج في كل حین، وا
  . بال انقطاع
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ تسلسل أحداث المجئ الثاني واضحة تماًما في الكتاب المقدس -١
ال یعرف موعد المجئ  -في إشارة إلى نفسھ -صواب أم خطأ؟ قال یسوع أن حتى ابن االنسان  -٢

 . الثاني على وجھ التحدید
 . ا للحیاة لدرجة كبیرة بموقفنا من المجئ الثاني للمسیحصواب أم خطأ؟ تتأثر أھدافنا ونظرتن -٣
 . صواب أم خطأ؟ ادعى البعض في أیام بولس أن المجئ الثاني حدث بالفعل -٤
 صواب أم خطأ؟ قوة الروح القدس الساكن في قلوب شعبھ تكبح جماح الشیطان وقوة الخطیة؟  -٥
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
  ): اختر كل ما یناسب(عندما تتأمل في حدث االختطاف، ماذا یكون رد فعلك؟  -٦

 الخوف -أ
 التحفز والحماسة -ب
 الشك -ج
  التعزیة والتشجیع -د
 

لو عاش المؤمنون وھم یؤمنون بقرب مجئ المسیح الثاني، كیف كانت تبدو حیاتھم في عیون  -٧
  ): اختر كل ما یناسب(اآلخرین؟ 

 . ركون بإیمانھم بكل جرأةكانوا سییشا -أ
 . كانوا سیفتكرون في ھذا المجئ ویطلبون اإلسراع بھ -ب
 . لن یعطوا وصایا هللا اھتماًما كبیًرا -ج
  . كانوا سیجاھدون من أجل حیاة أكثر قداسة -د
 

ما ھي . كتب بولس أنھ ینبغي أن نقدم التبجیل في محبة للرعاة والقادة الروحیین من أجل عملھم -٨
  ): اختر كل ما یناسب(الوسائل التي یمكننا بھا أن نعضد قادتنا؟ بعض 

 . توجیھ النقد لھم جھاًرا -أ
 . الصالة من أجلھم -ب
 . تشجیعھم بكلماتنا -ج
  . تعضیدھم مادیًا -د
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  في رأیك ماذا یقصد بذلك؟ . أوصى بولس أن نصلِّي بال انقطاع -٩
  .القسوس فقط ھم المحتاجون للصالة باستمرار -أ

 . اترك عملك لكي تتفرغ للصالة طوال الیوم -ب
 . عملك وأھملاحتفظ بوظیفتك، لكن اقض الوقت كلھ في الصالة  -ج
  . تبنَّى موقف الصالة المستمرة طوال الیوم -د
 

  لماذا أوصانا بولس أن نشكر في كل الظروف؟  - ١٠
 . كان یبالغ -أ

 . كان یعلم أن الشكر عامل أساسي للتمتع بسالم هللا -ب
 . كان یعني أن نشكر في األحداث المبھجة فقط -ج
 . كان یعلم أن الشكر على األمور غیر المواتیة یحولھا إلى االتجاه المعاكس -د

  

ما ھي بعض الوصایا التي یجب اتباعھا أثناء انتظارنا لمجئ الرب؟ وأي منھا تحتاج أن تطیعھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ذلك یوًما؟ وكیف تتجنب إطفاء الروح؟ ماذا یعني إطفاء الروح القدس أو إخماد نیرانھ؟ ھل فعلت 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واطلب منھ المعونة لكي تتغلب على كل شك . أشكرهللا لرجاء مجئ المسیح ثانیةً من أجل أتباعھ
واسأل معونتھ لكي . واشكره على عطیة الخالص التي سوف تتیح لك الحیاة معھ لألبد. حول ھذا المجئ

في المسیح أثناء انتظارك لھ فیرى اآلخرون  واسألھ المعونة لكي تحیا. تشارك إیمانك مع غیر المؤمنین
 . یسوع فیك
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؟ )٢تس٢(كیف تحدد التطبیقات الشخصیة التي من شأنھا أن تجلب لك الراحة والعزاء عندما تقرأ  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك تطبیق التعلیم الذي یقول بأن الروح القدس یحجز الشر حتى ھذا الوقت؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ح الذي ینادي بأن عمل الروح القدس في كیف تطبق بصفة شخصیة التعلیم الموجود في ھذا األصحا -٣

حجز الشر سوف یتوقف؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف سیصبح العالم عندما یزال تأثیر حجز الروح القدس للشر؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. اشرح صورة العالم بعد أن یُزال تأثیر ملح المؤمنین باختطاف الكنیسة -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
من وجھة نظرك، كیف یُجھز السیاق التاریخي لظھور ضد المسیح؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، )٢٤مت(في األصحاح الثاني وذلك الوارد في  كیف تربط بین التعلیم عن الضیقة العظیمة الوارد -٧

وكیف یمكنك تطبیقھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
 

  
  
  

  إلى العمق الذھاب
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  تصمیم النظام الكنسي
  
  ١٣الفصل 

  ٦٧العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

تقدیم الرسالة األولى لتیموثاوس وفھم موضوعھا عن خطة هللا للنظام : ھدف الدرس
  . الكنسي

..... كرات ألجل جمیع الناسأن تقام طلبات وصلوات وابتھاالت وتش فأطلب أول كل شيء،" 
" الذي یرید أن جمیع الناس یخلصون، وإلى معرفة الحق یقبلون . ألن ھذا حسن ومقبول لدى مخلصنا هللا

  ) ٤ -٣، ١: ٢تیمو١(
ولكن إن كنت أبطئ، فلكي تعلم كیف یجب أن تتصرف في . ھذا أكتبھ إلیك راجیا أن آتي إلیك عن قریب" 

  ) ١٥ -١٤: ٣تیمو١" ( الحي ، عمود الحق وقاعدتھبیت هللا، الذي ھو كنیسة هللا
حتى اآلن، نتبع في دراستنا ترتیب رسائل بولس بحسب وجودھا في الكتاب المقدس، ولكن بانتقالنا إلى 

كتب بولس رسالتھ األولى لتیموثاوس . رسائلھ األخیرة سوف نتبع نظام التسلسل الزمني لھذه الرسائل
ثم نتجھ إلى رسالة فلیمون، وأخیًرا نتأمل في . ذا سوف ندرسھما أوالً ورسالة تیطس في وقت واحد، ل

  . الرسالة الثانیة لتیموثاوس، وھي كلمات بولس األخیرة قبل وفاتھ
كان ". الرسائل الرعویة"درب بولس كالً من تیموثاوس وتیطس لیؤھلھما كرعاة، ورسائلھ لھما تسمى 

ًرا، خجوالً، وبالغ الحساسیة، لذا البد أنھ كان یصارع تیموثاوس راعیًا لكنیسة في أفسس، وكان صغی
وفي رسالتھ لفیلبي، قدمھ بولس كمثال یُحتذى ألنھ . لیكتسب الجرأة من أجل المسیح إبان واجباتھ الرعویة

كانت عالقة بولس بتیموثاوس مثل عالقة أب بابنھ، وھذه تعتبر نموذًجا لعالقة الراعي . كان مفعًما بالمحبة
من جھة أخرى، كان تیطس أكبر سنًا بكثیر، وكان رجالً قویًا حتى أن بولس ائتمنھ . بمساعدهالرئیسي 

  . على المھام الصعبة، فمثالً أوفده إلى جزیرة كریت العدائیة المشاغبة
كان الغرض من . كتب بولس رسالتھ األولى لتیموثاوس أثناء سجنھ في روما، كما ورد في سفر األعمال

ثم أكد على صفات الرجل المنوط بھ ". عمود الحق وقاعدتھ"لرعاة كیفیة قیادة كنیسة هللالرسالة تعریف ا
مسئولیة الكنیسة األساسیة ھي أن تكون قاعدة للعملیات، ینبثق منھا الحق، فینخرط كل . قیادة الكنیسة

ئسین عضو فیھا في نقل ھذا الحق لمن ھم خارج الكنیسة، ومشاركة أخبار الرجاء السارة مع البا
  . والیائسین

  
ھنا یشارك بولس باختباره الشخصي حین یكتب أنھ كان أسوأ الخطاة ألنھ اضطھد كنیسة المسیح، ووجھة 

كما أكد بولس على أھمیة الصالة . نظر بولس أنھ إن كان هللا قد خلًّصھ، فبإمكانھ أن یخلِّص أي شخص
  . في الخدمة
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  .أفضل إجابة اختر

 . وثاوس مؤمنًا ناضًجا جسوًرا في مشاركة إیمانھ مع الجمیعصواب أم خطأ؟ كان تیم -١
 . صواب أم خطأ؟ كانت عالقة بولس بتیطس مثل أب مع ابنھ -٢
 ". الرسائل الرعویة"صواب أم خطأ؟ الرسائل لتیموثاس وتیطس تُعرف باسم  -٣
 . صواب أم خطأ؟ كان تیموثاوس أول جیل في عائلتھ یؤمن بالمسیح -٤
  

  : حدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلكاختر إجابة وا
  
 ): اختر كل ما یناسب(لماذا كتب بولس للشاب تیموثاوس؟  -٥

 . لیساعده على فھم الفلسفة -أ
 . لیشجعھ على الجسارة والجرأة في الخدمة -ب
 . لیوجھھ في كیفیة تسییر العمل الكنسي -ج
  . الكنیسة لیؤكد على السمات الھامة التي یجب أن یتحلَّى بھا قادة -د
 

  ما الذي جعل من عالقة بولس وتیموثاوس عالقة یُحتذى بھا لرعاة ھذه األیام؟  -٦
 . التعلیم الالھوتي الصحیح ھو كل ما یحتاجھ الراعي الیوم -أ

 . احتاج بولس لصدیق وفي مخلص -ب
 . اعتبر بولس تیموثاوس تلمیًذا لھ فواصل توجیھھ وتعلیمھ -ج
  . لتیموثاوس عندما یخطئكان بولس دائم النقد  -د
 

  ما ھو الغرض من الكنیسة؟  -٧
 . توفیر الموسیقى االحترافیة الممتعة -أ

 . لتكون عمود الحق وقاعدتھ -ب
 . تعلیم المؤمنین حتى یخرجوا للعالم ویشاركوا آخرین بإیمانھم -ج
  . توفیر المكان الالزم لتكوین الصداقات -د
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  الخطاة؟ لماذا أطلق بولس على نفسھ أشر  -٨
 . كان متواضًعا -أ

 . كان یمیل للمبالغة -ب
 . ألنھ اضطھد كنیسة المسیح -ج
  . ًرایألنھ كان مجرًما خط -د
 

  أى الصفات كتب عنھا بولس أنھا الزمة لقادة الكنیسة؟  -٩
 . أن یكونوا ذوي تعلیًما عالیًا -أ

 . أن یكونوا مؤثرین في المجتمع -ب
 . للرب یسوع أن یكونوا أتباًعا مخلصین -ج
  . أن یكونوا متقدمین في العمر لیتسموا بالحكمة -د
 

  ، ما ھي أولویات الكنیسة؟ )٤ -١: ٢تیمو١(من واقع ما ورد في  - ١٠
 . التشفع، الصالة، والشكر -أ

 . تشیید األبنیة الفخمة -ب
 . رعایة الیتامى واألرامل -ج
  . اختیار الشیوخ والشمامسة -د
 

  
  

 
  
  

ھل . ر الخطاة، إال أن هللا غفر لھ، واستخدمھ لجذب أعداّدا ال حصر لھا للمسیحقال بولس أنھ أش
تعتقد أن خطایاك غیر قابلة للغفران؟ ھل طلبت من الرب یسوع أن یخلصك من خطایاك؟ إذا فعلت ذلك، 

فسوف یغفر لك خطایاك ویطھرك من كل إثم ویھبك الحیاة األبدیة معھ، فلم التفعل ذلك اآلن؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

التوسل، والتضرع، : ئ یصنعھ المؤمن ھو أن یصلي، ثم ذكر أربعة أنواع للصالةیقول بولس أن أھم ش
ما ھي توسالتك الشخصیة؟ وما الذي ترید أن تتضرع إلى هللا من أجلھ؟ ومن . والتشفع، وصالة الشكر

الذي ترید أن تتشفع ألجلھ؟ وعالم تشكر 
هللا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

. ھ، واطلب منھ أن یثبِّتھاواشكره على كنیست. اشكر هللا على بولس وتیموثاوس وتیطس كأمثلة لك
اشكر هللا على كنیستك المحلیة، واسألھ المعونة كي تحقق كنیستك الغرض من وجودھا كعمود الحق 

أشكره من أجل خالصك وإمكانیة . أطلب من هللا أن یساعد راعیك لكي یكون أفضل ما یمكن. وقاعدتھ
 . دراسة كلمتھ

  

وتفاضلت نعمة ربنا . مت، ألني فعلت بجھل في عدم إیمانولكنني رح. أنا الذي كنت قبال مجدفا ومضطھدا ومفتریا
أن المسیح یسوع جاء إلى : صادقة ھي الكلمة ومستحقة كل قبول. جدا مع اإلیمان والمحبة التي في المسیح یسوع

لیظھر یسوع المسیح في أنا أوال كل أناة، مثاال للعتیدین : لھذا رحمتلكنني . لیخلص الخطاة الذین أولھم أنا العالم
  ) ١٦ -١٣: ١تیمو١. (أن یؤمنوا بھ للحیاة األبدیة 
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خجول، محب، حساس، صغیر السن؟ : الشخصیة لتیموثاوسما مدى تشابھك الشخصي مع المالمح  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تربط بین مالمح شخصیة تیطس  -٢

وشخصیتك؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كأشر الخطاة في العالم؟ ) ١٥: ١(كیف تطبق بصورة شخصیة األسلوب الذي یصف بھ بولس نفسھ في  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
باعتبارھا أساس إعالن الحق أو نشر اإلنجیل ) ١٥: ٣(كیف تطبق ما كتبھ بولس عن الكنیسة في  -٤
). عن التوصیف الوظیفي للراعي ١٢: ٤ي أفاربط ھذا بما ورد ف(

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن الصالة باعتبارھا ) ١: ٢تیمو١(كیف تطبق بصورة شخصیة ما كتبھ بولس لتیموثاوس في  -٥

األولویة األولى ألعضاء الكنیسة عند اجتماعھم مًعا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن مسئولیة الكنیسة في الصالة من أجل ) ٤ -٣: ٢(كیف تطبق بصورة شخصیة ما كتبھ بولس في  -٦

ة هللا أن الجمیع یخلصون؟ جمیع الناس أن إراد
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھدف ھذه الرسالة، وتوضح لنا ضرورة ) ١٥: ٣(كیف تحدد التوجیھات التي كتبھا بولس في  -٧

استخدامھا في كل الكنائس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  القیادة اإللھیة والقادة األتقیاء
  
  ١٤الفصل 

  ٦٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . فھم مؤھالت قادة الكنیسة التي حددھا هللا: ھدف الدرس

  . اإلنسان یسوع المسیح: إلھ واحد ووسیط واحد بین هللا والناس ألنھ یوجد" 
  ) ٦ -٥: ٢تیمو١"(الذي بذل نفسھ فدیة ألجل الجمیع، الشھادة في أوقاتھا الخاصة

  ). ١: ٣تیمو١" (إن ابتغى أحد األسقفیة، فیشتھي عمال صالحا :صادقة ھي الكلمة" 
یفسر بولس . س الغرض من الكنیسة وأولویاتھارسالة تیموثاوس األولى رسالة رعویة یشرح فیھا بول

یقدم بولس حق اإلنجیل . المبادئ التي ال تتغیر بتغیر الثقافة ویتحتم تطبیقھا في الكنیسة عبر األجیال
للكنیسة عندما یكتب معلنًا أنھ یوجد إلھ واحد فقط، ووسیط واحد فقط بین هللا والناس، اإلنسان یسوع 

  . المسیح
لم ). ١٢ - ٩: ٢(ال یحظى بولس باستحسان كثیر من السیدات عندما یقرئن اآلیات  على سبیل المثال،

ھناك نظام : یقصد بولس بھذه الكلمات أن السیدات ال یشتركن في الخدمة، لكنھ كان یكرر ما سبق أن قالھ
الكتاب . إلھي وضعھ المسیح للكنیسة، فالرجل یقود المرأة وأسرتھ، وعلى الرجال قیادة الكنیسة المحلیة

كلمة هللا واضحة في تسلیم . المقدس یساوي تماًما بین الرجل والمرأة، لكنھ یحدد أدواًرا بعینھا لكل منھم
وبناًء علیھ فیمكن للمرأة أن تخدم في أي مجال في الكنیسة المحلیة ما دامت . قیادة البیت والكنیسة للرجل

  . تحت قیادة شیوخ الكنیسة الرجال
یضطلع الشیوخ . یكتب بولس قائمة طویلة بمؤھالت ومسئولیات الشیوخ والشمامسةفي األصحاح الثالث، 

ویعطي بولس مقاییس . بالمسئولیات الروحیة ویتحمل الشمامسة مسئولیة المجاالت العملیة في الكنیسة
تتمثل بعض ھذه المقاییس في األمانة، القدرة . غایة في الصرامة للشیوخ والشمامسة، ولزوجاتھم أیًضا

لى التعلیم، االبتعاد عن الُسْكر والعنف، والتحلي باللطف، والبعد عن التناحر والصراعات، ومحبة ع
  . المال، والقدرة على تنظیم شئون بیوتھم وأسرتھم، وذوي سمعة طیبة في المجتمع

س عندما یترك الناس اإلیمان ویتبعوا أرواًحا مضلة، فلی - في األصحاح الرابع، كتب بولس عن االرتداد
بعض الناس تسعى إلى اختبارات روحیة بدالً من االتجاه نحو . كل ما ھو روحي یكون من الروح القدس

ضون أنفسھم ألرواح خطیرة یذكِّر بولس تلمیذه تیموثاوس بأن تعلیم الكنیسة . هللا والسعي في إثره، فیعرِّ
في . من الریاضة الجسدیةالبد أن یُبنى على الكتاب المقدس، كما أن التدریب الروحي أثمن بكثیر 

األصحاح الخامس، أوضح بولس كیفیة التعامل مع الشیوخ، والشباب، والشابات، والعجائز كما لو كانوا 
  . كما حث أعضاء الكنیسة على توقیر شیوخھا. ضمن العائلة
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ ُكتیت تیموثاوس األولى لشیوخ الكنیسة -١
 . یعلِّم بولس بأن الناس یخلصون إذا اعتقدوا مخلصین في أمر ما صواب أم خطأ؟ -٢
 . صواب أم خطأ؟ یقول الكتاب بأن الرجل مساٍو للمرأة، لكن لكل منھما دور مختلف عن اآلخر -٣
صواب أم خطأ؟ یتضمن تعلیم بولس وجوب وضع الشیوخ في مكانة أعلى من األعضاء داخل  -٤

 . الكنیسة
  

  : ل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلكاختر إجابة واحدة لك
  

 ): اختر كل ما یناسب(لماذا رفض بولس قیادة المرأة للرجل في الكنیسة؟  -٥
 . تقع على الرجال مسئولیة الرعایة في البیت والكنیسة -أ

 . ألنھ مخالف للنموذج اإللھي لدور كل من الرجل والمرأة -ب
 . لم یحب بولس النساء -ج
  . من الرجالالنساء في مرتبة أقل  -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(ما ھي بعض مؤھالت الشیخ في الكنیسة؟  -٦
 . بعل امرأة واحدة -أ

 . ثري ومن عائلة مرموقة -ب
 . ذو تعلیم متمیز -ج
  . ذو سمعة طیبة حتى بین غیر المؤمنین -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(لماذا قرر الرسل حتمیة وجود شمامسة؟  -٧
 . في العمل الشاق لم تكن لھم رغبة -أ

 . حصة الطعام الیومیة أُھملت بعض األرامل في توزیع -ب
 . احتاجوا للتركیز على الصلوات وتعلیم كلمة هللا -ج
  . رغب البعض في الكنیسة في ارتقاء مكانة متمیزة بین األعضاء -د
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  ): اختر كل ما یناسب(ما ھي بعض مؤھالت الشماس؟  -٨
 .جدیر باالحترام -أ

 صمخل -ب
 غیر شَّراب للخمر -ج

ه   . كارز مفوَّ
 

  ما أھمیة مؤھالت الشیوخ والشمامسة وزوجاتھم؟  -٩
المة الكنیسة على قادتھا األتقیاء -أ  . تعتمد س

 . منصب الشیخ والشماس متاح لكل من یرغب فیھما -ب
 . البد من قبول المجتمع لھم -ج
  . د من یحتل ھذه المناصبیمكن التنازل عن ھذه المؤھالت عند الضرورة إلیجا -د
 

  ما ھو المعیار الذي وضعھ بولس لألرواح؟ . كما في أیام بولس، تكثر ھذه األیام األرواح المضلة - ١٠
 . یجب النظر بعین االعتبار لكل االختبارات الروحیة -أ

 . یجب امتحان ھذه االختبارات الروحیة وفقًا للحق الكتابي -ب
 . بواسطة شیوخ الكنیسة یجب امتحان ھذه االختبارات -ج
  . ال یجب وجود اختبارات روحیة على اإلطالق في الكنیسة -د
 

  استناًدا لرأي بولس، كیف لنا أن نتعامل مًعا داخل الكنیسة؟  - ١١
 مثل أعضاء في نادي خاص -أ

 مثل مملكة -ب
 مثل أفراد عائلة واحدة -ج
 مثل جیران -د

  

ما ھي بعض الوسائل التي یمكنك بھا . سیمة والعمل الشاقالقیادة في الكنیسة تعني المسئولیة الج
تعضید وتشجیع القادة في كنیستك المحلیة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا من أجل قادة كنیستك، واشكره من أجل المعاییر التي وضعھا للقیادة ألنھا تضمن وجود 
واطلب . لھأطلب من هللا أن یساعد قادة كنیستك لیعیشوا حیاة التقوى فیكونوا صورة جیدة . كنیسة مؤثرة

أشكر هللا إن كان قد وضع . منھ أن یساعد القائمین على الكرازة فیحفظوا سالمة التعلیم لئال یضلوا الناس
 . على عاتقك دور قیادي، واطلب منھ القوة التي تحتاجھا لتكرم اسمھ من خالل ھذا الدور
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لمزمعین أن یقودوا الكنائس التي كان لماذا أوصى بولس بمثل ھذه المعاییر العالیة للشیوخ والشمامسة ا -١

تیموثاوس؟  یبدؤھاسوف 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ما ھي الفروق بین الشیخ والشماس، وكیف یمكنكك تطبیقھا؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. حدد موقع كل أقوال بولس المخلصة لتیموثاوس في رسالتھ األولى لھ وطبقھا -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
في األصحاح الخامس، لماذا بدا بولس مشدًدا علي أھمیة التأدیبات التي یفرضھا تیموثاوس على  -٤

ي یثبت علیھ انھیار أخالقیاتھ؟ الراعي الذ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بالتحلي بالتقوى إلى جانب ممارسة الریاضة ) ٨ -٧: ٤(كیف یمكنك تطبیق نصیحة بولس الواردة في  -٥

البدنیة، ذلك ألن ممارسة التقوى نافعة لیس في ھذا العالم فقط، بل في الحیاة اآلتیة أیًضا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
یمنا مما ھو مكتوب في كیف یمكنك تطبیق تعلیم بولس الوارد في األصحاح السادس حول اتخاذ ق -٦

الكتاب المقدس ولیس من الثقافة المحیطة بنا في المجتمع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة مسئولیة القائد الروحي الجسیمة التي وضعھا بولس على تیموثاوس حول  -٧

التخلي عن المكاسب المادیة والسعي للحیاة في ورع وتقوى؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

  

  الذھاب إلى العمق
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  الكنیسة ذات الظھورات الثالثة
  
  ١٥الفصل 

  ٦٩الصوتي رقم العھد الجدید الدرس 

فھم الجزء األخیر من توجیھات بولس الواردة في تیموثاوس األولى، وتقدیم : ھدف الدرس
  . رسالة تیطس

ألننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا ال نقدر أن . وأما التقوى مع القناعة فھي تجارة عظیمة" 
  )٨ - ٦: ٦تیمو١" (فإن كان لنا قوت وكسوة، فلنكتف بھما. نخرج منھ بشيء

معلمة إیانا أن ننكر الفجور والشھوات العالمیة، . ألنھ قد ظھرت نعمة هللا المخلصة، لجمیع الناس" 
منتظرین الرجاء المبارك وظھور مجد هللا العظیم . ونعیش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر

م، ویطھر لنفسھ شعبا خاصا غیورا الذي بذل نفسھ ألجلنا، لكي یفدینا من كل إث . ومخلصنا یسوع المسیح
  ) ١٤ -١١: ٢تي" (في أعمال حسنة

كثیر من المؤمنین األوائل كانوا عبیًدا، ویعطیھم بولس التوجیھات للبعد عن الكسل والتراخي، والتصرف 
علینا أن نكون أغنیاء في . علینا أن نعمل ونخدم كما لو أننا نخدم الرب یسوع المسیح نفسھ. كعمال أكفاء

  . عمأل الصالحة، ونعطي المحتاجین دائًما وبسروراأل
كما أنھ أعطى . تحدید صفات قادة الكنیسة) تیمو، تي١(كان اھتمام بولس الرئیسي في كل من رسالتي 

یبني البعض قیمتھم على إنجازاتھم، لكن ھذه األخیرة ال تجلب السالم، أو السعادة، أو . تحذیًرا من المادیة
ونصح بولس تیموثاوس أن یسعى في إثر . القناعة فھي كنز عظیم، كما یقول بولس الشبع، أما التقوى مع

وحث تیموثاوس على حفظ الحق  . البر، والتقوى، واإلیمان، والوداعة، و االحتمال والصبر: ما ھو أبدي
  . الذي أودعھ إیاه

تزن ویمكن تكلیفھ كان ھذا األخیر أكبر سنًا وأكثر نضًجا، رجل م. رسالة بولس لتیطس رعویة أیًضا
كان تیطس أفضل راعٍ عرفھ . بالمھام الصعبة، مثل رسمھ راعیًا للكنیسة في جزیرة كریت المتمردة

بولس، ورسالة بولس لھ لیست شخصیة مثل رسالة تیموثاوس األولى، لكنھا تحوي نفس التوجیھات 
  . ھد تقي ورعوموضوع رسالة تیطس ھو تزیین العقیدة بشا. الخاصة بقادة أتقیاء للكنیسة

كتب بولس لتیطس أننا یجب أن نرفض الشر ونحیا حیاة التقوى بینما ننتظر ظھور الرب یسوع في مجیئھ 
تمثل الظھور األول في مجئ المسیح على ". epiphany" ویُطلق على كلمة ظھور بالیونانیة . الثاني

وتظھر الكنیسة كشعب متفرد وخاص  .األرض كا المتجسد، وعندما یأتي ثانیةً، یكون ھو الظھور الثاني
أما الظھور الثالث فیأتي من خالل المؤمنین، ذلك ألن المسیح یحیا فینا . بین ھذین الظھورین للرب یسوع

في ھذا الجزء المفتاحي لرسالة تیطس، یكتب بولس كیف یجب أن تسلك الكنیسة . من خالل الروح القدس
  . في الفترة ما بین الظھورین للمسیح
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  .أفضل إجابة تراخ

 . صواب أم خطأ؟ الثراء خطیئة -١
 . أم خطأ؟ ساور القلق بولس ألن تیموثاوس كان یكثر من شرب الخمر بصوا -٢
 . صواب أم خطأ؟ الرسالة لتیطس تختلف اختالفًا جذریًا عن الرسالة األولى لتیموثاوس -٣
ن تعلیم بولس أن القیادة الخاضعة  تخ -٤  . تار قادة أتقیاءصواب أم خطأ؟ تضمَّ
  

  :اختر إجابة واحدة لكل سؤال إال إذا ُذكر غیر ذلك
  

 ): اختر كل ما یناسب(؟ )أو التجارة( ماذا كان قصد بولس عندما تحدث عن التقوى والربح  -٥
 . التقوى مع القناعة أفضل من كل ثروات العالم -أ

 . في األبدیةكل الثروة واإلنجازات التي نحققھا في ھذه الحیاة لن تدوم  -ب
 . یمكننا االكتفاء باالحتیاجات الضروریة فقط -ج
  . المال أصل لكل الشرور -د
 

  ما ھي أھم االختالفات بین رسالة بولس لتیطس ورسالتھ لتیموثاوس؟  -٦
 . ال تتضمن رسالة تیطس معاییر اختیار الشیوخ -أ

 . تركز الرسالة لتیطس على األغنیاء -ب
 . ى لتیموثاوس بأنھا شخصیةتتمیز الرسالة األول -ج
  . ال تُذكر التقوى في رسالة تیطس بالمرة -د
 

لماذا كان ھذا . كلَّف بولس تیطس بالسفر مرتین إلى كورنثوس لتسلیم رسالتیھ للكنیسة ھناك -٧
  ): اختر كل ما یناسب(التكلیف مھمة صعبة؟ 

 . لم یكن تیطس راغبًا في الذھاب إلى كورنثوس -أ
 . ئل على توجیھات جریئة للكورنثیین لالبتعاد عن الخطیةاحتوت الرسا -ب
 . لم تكن لمدینة كورنثوس طابع الود والترحاب -ج
  . عزف تیطس عن السفر والترحال -د
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  ):اختر كل ما یناسب(لماذا كانت رعایة كنیسة كریت صعبة على تیطس أو أي راعي آخر؟  -٨
 . كانت جزیرة كریت مكانًا موحًشا -أ

 . ذات مناًخا غیر مناسيكانت  -ب
 . اشتھر أھلھا بالقسوة والكسل وعدم األمانة -ج
  . لم یعتني أھل كریت براعیھم من الناحیة المعیشیة -د
 

  ):اختر كل ما یناسب(ما الذي یجب على الكنیسة عملھ؟   -٩
 . مقاومة الشر ومحبة العالم -أ

 . ملء الكنیسة بالناس -ب
 . الحیاة المقدسة والتقیة -ج
  . المسیح الثاني أو الحدیث عنھ أمام اآلخرین يءعدم ذكر مج -د
 

  ؟ " أو متمیز -شعب خاص" ماذا یقصد بولس بعبارة   - ١٠
 . أتباع المسیح غریبو األطوار -أ

 . ال یوجد في العالم من یشبھ أتباع المسیح -ب
 . أتباع المسیح ینتمون  -ج
 . فین عن العالمكونوا مختلییتحتم على أتباع المسیح أن  -د

  

أكد بولس في رسالتیھ لتیطس وتیموثاوس على أن أتباع المسیح ال یجب أن یتسموا بالكسل 
ماذا عن عملك أنت؟ ھل . أوالتراخي، بل یجدوا في عملھم بأمانة كما لو كانوا یعملون للرب یسوع نفسھ

لنفي، ما الذي یمكنك عملھ لكي یستطیع اآلخرون أن یصفوك باألمانة والعمل الجاد؟ إذا كانت إجابتك با
تكون شھادة حیة للمسیح الذي تتبعھ؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ ھل یدركون أنك تنتمي  من واقع "متمیًزا " ھل تعتقد أن غیر المؤمنین المحیطین بك یعتبرونك 

أسلوبك في الحیاة؟ إذا كانت إجابتك بالنفي، ما الذي یجب أن تفعلھ لكي یروا فیك یسوع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

مفصلة التي یعطیھا بولس لتیطس وتیموثاوس في رسالتیھ لھما، أشكر هللا من أجل التوجیھات العملیة ال
أشكره من أجل نعمتھ التي تمنح الخالص، ومن أجل القادة األتقیاء . واطلب معونتھ لتكون قانًعا بظروفك مھما كانت

 . أطلب معونتھ لتعیش حیاة التقوى كي تكون شھادة للجمیع. الذین أعطاھم للكنیسة
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في حیاتك وخدمتك ) ١٤ -١١: ٢تي(ة شخصیة تطبیق نصیحة بولس الواردة في كیف یمكنك بصف -١

باعتبارك تابًعا مكرًسا لیسوع المسیح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بناًء على ھذا الجزء، لماذا فدانا المسیح؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تربط ھذا الجزء مع ما أكده بولس طوال رسالتھ لتیطس على أھمیة تجمیل اإلیمان باألعمال  -٣

الصالحة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عند زرع كنیسة في مناطق صعبة مثل جزیرة كریت؟ لماذا یعتبر ھذا المبدأ بالغ األھمیة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
حول أھمیة تفردنا باعتبارنا شعب خاص، ) ٢تي(كیف تطبق بصفة شخصیة تعلیم بولس الوارد في  -٥

نشھد عن هللا في ھذا العالم، فیما بین الظھورین  منذ میالد المسیح وحتى مجیئھ الثاني؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لوسائل الثالثة التي یجب أن نتبعھا في كیف تطبق بصفة شخصیة األمرین الذین ُدعینا أن ننكرھما، وا -٦

حیاتنا ھنا في ھذا العالم إذا ما أردنا أن نكون الظھور الثالث  في ھذا العالم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة التأكید الوارد في ھذه الرسالة أن القیادة الروحیة تعني وجود قادة أتقیاء؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  العالقات اإلنسانیة لعبد ھارب
  
  ١٦الفصل 

  ٧٠تي رقم العھد الجدید الدرس الصو

 . تقدیم رسالة بولس لفلیمون حول عبد ھارب ومناقشتھا: ھدف الدرس

أشكر إلھي كل حین ذاكرا إیاك في . نعمة لكم وسالم من هللا أبینا والرب یسوع المسیح" 
لكي تكون شركة إیمانك . سامعا بمحبتك، واإلیمان الذي لك نحو الرب یسوع، ولجمیع القدیسین. صلواتي

  ) ٦ - ٣فل" (عرفة كل الصالح الذي فیكم ألجل المسیح یسوعفعالة في م
تمضى دراستنا قُُدًما نحو رسالة بولس إلى فلیمون، ذلك ألننا سوف نختم بدراسة رسالتھ الثانیة 

ھذه الرسالة قصیرة وكتبھا من داخل السجن إلى فلیمون، . لتیموثاوس، حیث أنھا آخر كلماتھ قبل موتھ
كان لفلیمون عبد یُدعى أنسیمس، ھذا سرق بعض المال من سیده وفر . يوھو أممي ثري من كولوس

وبناًء على توبتھ، كان على . تقابل أنسیمس مع بولس في السجن، حیث قاده األخیر لإلیمان بالمسیح. ھارًبا
  . أنسیمس أن یعود إلى سیده فلیمون، فكتب بولس ھذه الرسالة لیسلمھا أنسیمس إلى فلیمون

یة بولس ولباقتھ في ھذه الرسالة التي یخاطب فیھا فلیمون وزوجتھ وابنھ وأعضاء الكنیسة تتألق دبلوماس
أخبره أن أنسیمس . وقدم فیھا التماًسا لفلیمون من منطلق المحبة التي تربطھما. التي كانت تُعقد في بیتھ

وسألھ أن یستقبلھ . سیحأصبح ابنھ في اإلیمان، تماًما كما كان فلیمون، وطلب منھ أن یقبلھ كأخ لھ في الم
تعھد بولس أن یدفع عن أنسیمس دینھ لسیده، ثم أضاف بولس أن . ویرحب بھ كما لو كان بولس نفسھ

كان بولس واثقًا أن فلیمون . فلیمون مدیون لھ بخالص نفسھ، ألنھ ھو الذي قاده لإلیمان بالرب یسوع
  . سوف یفعل أكثر مما طلبھ منھ

لقد . یسوع یغیر الناس، وبالتالي یغیر طبیعة عالقاتھم ببعضھم البعضمضمون ھذه الرسالة أن الرب 
غیر بولس من الفریسي الذي اضطھد المسیحیین إلى مؤمن یرى في األمم أمثال فلیمون وأنسیمس إخوة 

  . لھ
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        .أفضل إجابة اختر
م مع بعضھم صواب أم خطأ؟ موضوع ھذه الرسالة أن یسوع یغیر الناس فحسب ولیس عالقاتھ -١

 . البعض
 . صواب أم خطأ؟ كان فلیمون یھودیًا ثریًا یحث المسیحیین في كولوسي على ضرورة الختان -٢
 ". النافع" صواب أم خطأ؟ معنى اسم أنسیمس  -٣
 . صواب أم خطأ؟ غیر هللا حیاة أنسیمس -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

 ): اختر كل مل یناسب(الرسالة إلى فلیمون؟  لماذا كتب بولس ھذه -٥
 . ألن عیده الھارب صار مسیحیًا على ید بولس -أ

 . كان یجب رجوع أنسیمس أنسیمس إلى سیده ألنھ سرق منھ أمواالً وفر ھاربًا -ب
 . أراد بولس إقناع فلیمون لكي ما یغفر ألنسیمس ویرحب بھ كأخ لھ في المسیح -ج
 . ن فلیمون وأنسیمس أوالًدا لھاعتبر بولس أن كال م -د
  .كل ما سبق - ه
  

  ماذا تعني رسالة فلیمون لنا الیوم؟  -٦
 . ال تتماشى مع عصرنا الحالي -أ

 . علینا التحلي باللطف مع من یسرقوننا -ب
 . الرب یسوع یغیر الناس ویؤثر في عالقاتھم أیًضا -ج
  . دبلوماسيیمكننا الیوم حل ھذا النوع من المشكالت بالطریق ال -د
 

  لماذا یرفض المالكون للعبید أن یُكرز بھذه الرسالة؟  -٧
 . حث بولس فلیمون بكل قوة أن یعامل عبده كأخ لھ في المسیح وكإنسان -أ

 . ال یبالي مالكوا العبید بالكرازة بھذه الرسالة ألنھا ال تنطبق علیھم -ب
 . ن جزء من ممتلكاتھم فحسبال ینظر سادة العبید إلى عبیدھم باعتبارھم بشر، ولك -ج
ھ لھم اللوم المتالكھم عبید -د   . ال یریدون أن یُوجَّ
 

  كیف فاتح بولس فلیمون في موضوع أنسیمس؟  -٨
 . أصدر لھ أمًرا بأن یفعل الصواب -أ

 . أن یعفو عن عبده - من منطلق المحبة -التمس من فلیمون  -ب
 . ھ من مالنصحھ بأن یعھد ألنسیمس بعمل حتى یوفي ما سرق -ج
  . حذره من أنسیمس ومن خطورتھ -د
 

  تُرى ما سبب اھتمام بولس الشدید بأنسیمس؟  -٩
 . وعده أنسیمس بأنھ سوف یعود لزیارتھ في السجن -أ

 . قاده بولس للمسیح -ب
 . رغب بولس في أخذ جزء مما سرقھ أنسیمس من فلیمون -ج
  . كان أنسیمس یھودیًا مثلھ -د
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ھل . لیمون استعداده لدفع المال الذي سرقھ أنسیمس بدالً عن ھذا األخیرعرض بولس على ف - ١٠
  یذكِّرك ھذا المثال بشخص في الكتاب المقدس فعل نفس الشئ؟ 

 . قدم داود ذبیحة  فداًء عن عبد ھارب لھ -أ
 . قدم صاحب الفندق شاةً للسامري الصالح -ب
  .عوَّض إبراھیم ابنھ اسحق عما استولى علیھ لوط -ج
 . أعطى الرب یسوع حیاتھ على الصلیب فداًء عن خطایانا وخزینا -د

  

. النفس ھي التي تحدد تفردنا واختالفنا عن أي شخص أخر. یقول بولس أن فلیمون مدین لھ بنفسھ
ونحن ال یمكن أن نكون الشخصیة التي أرادھا هللا لنا إن لم نولد ثانیة، ھل أنت شخص بحسب قلب هللا؟ إذا 

. لنفي، تعال إلیھ باإلیمان واطلب منھ أن یخلق فیك ھذه الشخصیة التي یریدھاأجبت با
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل تعرف الرب یسوع كمخلصك الشخصي؟ ما ھو التغییر الذي صنعھ بك؟ كیف غیَّر في عالقاتكمع 

اآلخرین؟ھل ھناك شخص تحتاج أن تغفر لھ؟ ھل من أحد تحتاج معھ إلى المصالحة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أشكره من أجل تغییره لبولس من . في السماءاحمد هللا ألنھ فداك وأعطاك الحیاة األبدیة معھ 
ي . فریسي مضطھد للمسیحیین إلى تابع أمین لھ ما زالت رسائلھ تعلِّمنا حتى ھذا الیوم أطلب من هللا أن یقوِّ

 .  عالقاتك باآلخرین في مسیرتك لتكون مثلھ ھو
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د مثل أنسیمس؟ كیف غیر الرب یسوع بولس وكذلك عالقاتھ مع األمم مثل فلیمون، والعبی -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
وكیف غیر الرب أنسیمس وعالقتھ بفریسي سابق مثل بولس؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف أراد بولس لفلیمون أن یثق في الرب لكي یغیر عالقتھ بأنسیمس عبده الذي سرقھ وھرب من بیتھ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة الحقیقة الرائعة أن یسوع یغیر األفراد ویغیر عالقاتھم أیًضا؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. تقابل معھم في العالماشرح كیف غیرك الرب وكذا عالقاتك بالناس الذین ت -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
- اشرح التأثیر الفعال لھذه الرسالة العملیة في محاوالت إلغاء الرق التي تبناھا أناس مثل ویلبرفورس  -٦

Wilberforce  - في بریطانیا .
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لماذا لم یدعو بولس إلى إلغاء الرق في كنائس العھد الجدید، بل بالحري، أوصى العبید الذین أصبحوا  -٧

تھم كما لو كانوا یخدمون الرب نفسھ؟ تالمیذ للرب یسوع أن یخضعوا لساد
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  

  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  الكلمات األخیرة لجندي عجوز
  
  ١٧الفصل 

  ٧١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  . تقدیم تیموثاوس الثانیة، توجیھات بولس األخیرة لتیموثاوس ولنا أیًضا: ھدف الدرس

بنا، وال بي فال تخجل بشھادة ر. ألن هللا لم یعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح" 
الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، . أنا أسیره، بل اشترك في احتمال المشقات ألجل اإلنجیل بحسب قوة هللا

" ال بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطیت لنا في المسیح یسوع قبل األزمنة األزلیة
  )٩ -٧: ١تیمو٢(

لكنني لست . لھذا السبب أحتمل ھذه األمور أیضا. لألممالذي جعلت أنا لھ كارزا ورسوال ومعلما " 
  ) ١٢ -١١: ١تیمو٢" (أخجل، ألنني عالم بمن آمنت، وموقن أنھ قادر أن یحفظ ودیعتي إلى ذلك الیوم

الذین یدعون الرب من قلب  الشبابیة فاھرب منھا، واتبع البر واإلیمان والمحبة والسالم مع أما الشھوات" 
    )٢٢: ٢تیمو٢" (نقي

یخبرنا تاریخ الكنیسة أنھ بعد . كانت الرسالة الثانیة لتیموثاوس ھي الكلمات األخیرة التي كتبھا بولس
وعندما كان في ترواس، أحرق . سجن بولس للمرة األولى في روما، ذھب إلى أسبانیا، ثم رجع إلى أفسس

الضطھاد والعنف ضد نیرون مدینة روما واتھم المسیحیین بذلك، عندذاك بدأت موجة عاتیة من ا
المسیحیین في االمبراطوریة الرومانیة، وكان بولس ضمن أولئك الذین تعرضوا للسجن، وأدرك أنھ 

  . المجال لنجاتھ ھذه المرة
وراح یذكِّره باإلنجیل . في رسالتھ، حث بولس تلمیذه تیموثاوس على التسلح بنیة األلم والثبات في الرب

ة وسائل إیضاح لشرح أھمیة الثبات، واألمانة، والعمل الدؤوب في استمرار واستخدم ثالث. الذي ُدعوا إلیھ
وأخذ یشجعھ لیبذل الجھد ویروض نفسھ كخادم فال یتعرض للوم، ویكون جدیًرا . إخالصنا للرب یسوع

وكما ورد في رسائلھ األخرى، أطلق بولس على تیموثاوس لقب ابنھ، وأخیًرا قدم لھ ثالتة . بإعالن الحق
  . الجندي، والریاضي، والزارع: قویةأمثلة 
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  .أفضل إجابة اختر

 . صواب أم خطأ؟ اعتقد بولس أنھ سوف یخرج من سجنھ مرة أخرى -١
 . صواب أم خطأ؟ مات بولس یبنما كان محدد اإلقامة في منزل بروما -٢
  .صواب أم خطأ؟ كتب بولس أنھ مادام ھو مكبل بالقیود، فاإلنجیل یكون مقیًدا أیًضا -٣
 . صواب أم خطأ؟ أعلن بولس أنھ كان یستحي بالرب -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

 ): اختر كل ما یناسب: (الجمیع تخلَّى عن بولس فیما عدا ھؤالء -٥
 لوقا  -أ

 فیلبس -ب
 أنسیفورس -ج
 لیدیا -د

 
اختر كل ما (السجن وبین الرسائل األخرى؟ ما ھو وجھ االختالف بین ھذه الرسالة المكتوبة من داخل  -٦

 ): یناسب
 . كتبھا تیموثاوس إكراًما لبولس -أ

 . لم یطلب بولس من تیموثاوس أو الكنیسة أن یصلوا من أجل إطالق سراحھ -ب
 . كان بولس یشكو من الظروف القاسیة التي یمر بھا وتخلِّي هللا عنھ -ج
  . وثاوسكتب فیھا بولس توجیھاتھ األخیرة لتیم -د
 

اختر كل ما (في األصحاح الثاني، ما ھي النماذج التي حث بولس تیموثاوس على االقتداء بھا؟  -٧
  ): یناسب

 صانع الخیام -أ
 الجندي -ب
 الریاضي -ج
  الزارع  -د
 

  ؟ "جندي صالح"ماذا كان یقصد بولس بعبارة   -٨
  .یجب أن نكون مستعدین للحرب من أجل خاطر قائدنا الرب یسوع -أ

 . ال یجب أن ننشغل بأمور الحیاة العادیة، بل یجب أن تتعلق أنظارنا بقائدنا وخدمتھ -ب
 . یجب مھاجمة أعدائنا -ج
  .  یجب ارتداء الزي المفروض علینا -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(ما الذي كان یرید بولس أن یعلِّمھ لتیموثاوس عندما ذكر لھ مثال الزارع؟   -٩
 . ل الجادالرغبة في العم -أ

 . األمانة في بذر البذار -ب
 . االستمتاع بالحیاة في الریف -ج
  . االستمتاع بالحصاد فحسب -د
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  عالم حث بولس تیموثاس أن یفعل؟  - ١٠
 . أن یدرك أن هللا أعطانا روح القوة والمحبة والنصح -أ

 . أال یستحي بالرب یسوع أو ببولس -ب
 . یخبئ اإلخوة حتى ینتھي االضطھاد -ج
  . یشترك مع بولس في احتمال المشقات بقوة هللا من أجل اإلنجیل -د
 

 مزكى، عامال ال یخزى، مفصال كلمة  اجتھد أن تقیم نفسك):" ١٥: ٢تیمو٢(یكتب بولس في  - ١١
   ماذا یعني تفصیل كلمة الحق باالستقامة؟ ". الحق باالستقامة

 . قًا لھنبذل ما في وسعنا لنعرف الحق الكتابي ونعیش وف -أ
 . نبذل قصارى جھدنا لحمل اإلنجیل أینما ذھبنا -ب
 . نجتھد لكي ما نلتحق بمدرسة للكتاب المقدس -ج
 . نجتھد في كشف أخطاء الناس -د

  

لو كنت مكان بولس، ھل تظن أنك یمكن أن تستحي باإلنجیل؟ ما ھو المثال من الثالثة التي ذكرھا 
تفعل ھذا األسبوع لكي تكون جندیًا أفضل، وریاضًیا أكثر التزاًما، بولس یمثل تحدیًا لك في حیاتك؟ ماذا 

وزارًعا أكثر اجتھاًدا في خدمة الرب؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

واحمده من أجل مثال بولس في الشجاعة، . أشكر هللا أن بولس ظل قویًا في إیمانھ حتى النھایة
. میة كبیرة لنا الیومواشكر هللا من أجل توجیھاتھ األخیرة لتیموثاوس، تلك التي تمثل أھ. والقوة، واإلیمان

). ٧: ١تیمو٢(اسأل معونة هللا عندما تُدَعى للثبات في اإلیمان، واطلب منھ روح القوة، والمحبة والنصح 
أطلب منھ أن یساعدك لكي تجتھد لتقدیم نفسك  مزكى، عامالً ال یخزى ومفصالً كلمة الحق باالستقامة 

 ). ١٥: ٢تیمو٢(
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حقیقة أن شیئًا ما حدث لتیموثاوس عندما وضع بولس یده علیھ، وأنھ كان  یف تطبق بصفة شخصیةك -١
، علًما بأن هللا لم یعطنا روح الفشل بل روح )٧ -٦: ١تیمو٢(علیھ أن یُضرم الموھبة التي فیھ كما قیل في 

القوة والمحبة والنصح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن ) ٧ - ٣: ٢تیمو٢(كیف تطبق بصفة شخصیة األمثلة الثالثة التي ذكرھا بولس لثیموثاوس في  -٢

الجندي، والریاضي، والزارع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، والذي یَُعد بحق أعظم )٢: ٢تیمو٢(كیف تطبق بصفة شخصیة توجیھ بولس الرائع لتیموثاوس في  -٣

تعلیم ورد في ھذا العالم عن كیفیة رسم تالمیذ للرب یسوع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة تعلیم بولس الوارد في األصحاح الثاني عن استحالة إنكار الرب لنا، حتى لو  -٤
، ذلك ألنھ ال یمكن أن ینكر نفسھ؟ )ربما تحت وطأة التعذیب أو االضطھاد(كرناه نحن أن

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، ما ھى ثمرات الروح التي )٢٦ - ٢٣: ٢تیمو٢(في تطبیق توجیھات بولس حول االرشادات الرعویة،  -٥

یجب أن تتحلى بھا؟ وما ھي مشكلة الناس الذین تقدم لھم المشورة؟ وما ھو الھدف الذي ترجوه؟ وكیف 
من مشكلتھم؟ وما ھو الشئ الذي یتحتم علیك أن تبتعد عنھ تماًما؟ تخلصھم 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
الواردة " اكرز بالكلمة"كیف تطبق بصفة شخصیة المھمة التي وضعھا بولس على عاتق تیموثاوس  -٦

؟ )٢ - ١: ٤نیمو٢(في 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
على أھداف حیاتك )٢٧ -٢٤: ٩كو١، ٨ - ٦: ٤تیمو٢(كیف تطبق بصفة شخصیة ما ذكره بولس في  -٧

وأولویاتك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق
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  ماذا أنت فاعل بما عرفتھ
  
  ١٨الفصل 

  ٧٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
 

  . فھم توجیھات بولس األخیرة: ھدف الدرس

كثیرین، أودعھ أناسا أمناء، یكونون أكفاء أن یعلموا آخرین  وما سمعتھ مني بشھود" 
  )٢: ٢تیمو٢"(أیضا

لكي یكون  . ي في البركل الكتاب ھو موحى بھ من هللا، ونافع للتعلیم والتوبیخ، للتقویم والتأدیب الذ" 
  ). ١٧ - ١٦: ٣تیمو٢"(إنسان هللا كامال، متأھبا لكل عمل صالح

قد جاھدت الجھاد الحسن، أكملت السعي، حفظت . فإني أنا اآلن أسكب سكیبا، ووقت انحاللي قد حضر" 
س لي فقط، وأخیرا قد وضع لي إكلیل البر، الذي یھبھ لي في ذلك الیوم، الرب الدیان العادل، ولی. اإلیمان

  ) ٨ -٦: ٤تیمو٢."(بل لجمیع الذین یحبون ظھوره أیضا
. رسالة نیموثاوس الثانیة ھي كلمات بولس األخیرة التي ُسجلت قبل إعدامھ من أجل إیمانھ بالرب یسوع

في نھایة األصحاح الثاني، یعطي توجیھاتھ لتیموثاوس وكل رعاة الكنائس حول كیفیة تقدیم النصح ألولئك 
ھؤالء یمنعون سیادة الحق اإللھي . قدون أنفسھم، أو یعیشون في تعارض مع خطة هللا لحیاتھمالذین ینا

جاء یسوع لیحرر البشر، وال یستطیع الرعاة إنقاذ أحد من . على حیاتھم، فیقعون تحت أَسر الشیطان
  .  ن أجلھمقبضة إبلیس، لكنھم یعملون كأدوات في ید الروح القدس عندما یعلنون الحق لھم ویصلُّون م

مفتاح ھذه الرسالة ولُبَّھا، وفیھ یذكِّر بولس تلمیذه باألمور التي ) ٥: ٤ــــ ١٠: ٣تیمو٢(یمثل ما ورد في 
أن تیموثاوس قد سمع بولس ) ٢: ٢(یقول . عرفھا من خالل عالقتھما الوثیقة مًعا، ومن خالل تعالیم بولس

علیم أناس أمناء حتى یستطیعوا أن یعلِّموا آخرین یعلِّم أمام شھود كثیرین، ویحثھ بولس على تدریب وت
  . ویشجعھ بولس على مواصلة تنفیذ ما سمعھ منھ وعلى الكرازة بالكلمة. بدورھم

طلب بولس من تیموثاوس أن یبادر بالمجئ إلیھ قبل الشتاء، ولكن یعتقد العلماء أنھ تم إعدامھ بأسرع من 
ًدا لعدم تمكنھ من رؤیة راعیھ وأبیھ الروحي وصدیقھ قبیل ومن المؤكد أن تیموثاوس قد تألم ج. المتوقع

وكتب بولس عن نفسھ أنھ جاھد الجھاد الحسن وحفظ اإلیمان، وأیقن أنھ سوف . انتقالھ لیكون مع المسیح
  . یكون مع المسیح سریًعا، الذي سوف یمنحھ إكلیل البر
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  .أفضل إجابة اختر

وس ألنھ كان یخشى أن ھذا األخیر یجھل ما یجب علیھ صواب أم خطأ؟ كتب بولس رسالتھ لتیموثا -١
 . فعلھ لیحفظ اإلیمان

 . صواب أم خطأ؟ لم یر تیموثاوس بولس بعد ھذا الخطاب  -٢
 . صواب أم خطأ؟ حث بولس تلمیذه على االعتماد على حكمتھ عند تقدیم المشورة للناس -٣
 . ملھم الدؤوبصواب أم خطأ؟ یمكن للرعاة أن یقودوا الناس للتوبة بع -٤
 . صواب أم خطأ؟ لم یشعر بولس بالمرارة ألن الجمیع تركوه وتخلوا عنھ -٥
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 ): اختر كل ما یناسب(ماذا كانت توجیھات بولس من جھة المقاومین؟  -٦

 . حل كل مشكالتھم -أ
 . ھذه مھمة شاقةتحاشي تقدیم المشورة ألصحاب المشكالت، ف -ب
 . توجیھھم برفق إلى الحق -ج
  . الصالة من أجلھم لیخلصھم الروح القدس من فخ إبلیس -د
 

  ما ھي استراتیجیة بولس في تعلیم كلمة هللا؟  -٧
 . تلمذة مؤمنین لیحفظوا الكتاب المقدس والطقوس -أ

 . تدریب تالمیذ إلرسالھم في رحالت تبشیریة -ب
 . لمعاناة داخل السجونتشجیع تالمیذ على ا -ج
  . تدریب تالمیذ لكي یستطیعوا تعلیم آخرین -د
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 ): اختر كل ما یناسب(كتب بولس أن تیموثاوس كان یعرف الكثیر عنھ، ما ھي بعض ھذه األمور؟   -٨
 . تعالیمھ وكرازتھ باإلنجیل -أ

 . ھدفھ وإیمانھ باإلنجیل -ب
 . إرسالیتھ وأالمھ من أجل اإلنجیل -ج
  . سبق ذكره كل ما -د
 

ما ھي بعض النقاط التي یذكرھا بولس عن كلمة هللا؟ . آیة مفتاحیة في ھذه الرسالة ١٦: ٣تیمو٢تعتبر  -٩
 ): اختر كل ما یناسب(
 . كلھا موحى بھا من هللا -أ

 . نافعة للتعلیم والتدریب -ب
 . التزید عن كونھا كتاب یعج بالنصائح الجیدة -ج
  . حتؤھل الناس للعمل الصال -د
 

  عالم شجع بولس تیموثاوس؟  - ١٠
 . رعایة كنیسة في لسترة -أ

 . الكرازة بالكلمة -ب
 . متابعة فلیمون وأنسیمس -ج
 . الكف عن الشكوى -د

  

ھل یمكنك أن . في نھایة حیاة بولس، كتب یقول لتیموثاوس أنھ جاھد الجھاد الحسن وحفظ اإلیمان
ذا أنت فاعل بما تعلمتھ؟ تردد نفس ھذه الكلمات في نھایة حیاتك؟ ما

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ال أستطیع . أنا لست المخلص، لكنھ هللا: "مثل موسى، أدرك بولس ما نطلق علیھ األسرار الروحیة األربعة

وعندما یخلص هللا ." أنا ال أرید أن أكون المخلص، لكن هللا یرید أن یستخدمني للخالص. أن أخلص أحًدا
وضع بولس تحدیًا أمام تیموثاوس ."  الذي فعلبأنني لم أخلِّص أحًدا، لكنھ هللا"شخًصا ما، البد أن أعترف 

لیواصل الكرازة بالكلمة والتعلیم، ألن األمر ال یتعلق بمن نحن، وما الذي یمكننا عملھ، أو حتى بما نرغب 
عندما نعرف ھذه الحقائق الروحیة األربعة، ندرك أن األمر یتعلق بمن ھو هللا، وما الذي یمكنھ . في عملھ

نكون في أسعد حاالتنا . وعندما یخلِّص هللا، نعطیھ كل المجد واإلجالل. یرید أن یفعل أن یفعل، وما الذي
كیف یمكنك تطبیق ھذه الحقائق الروحیة األربعة في حیاتك؟ وماذا أنت فاعل بما . عندما نحیا في طاعٍة 

تعلمتھ في ھذه الدورة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ذه الدراسة أشكره على ھ. احمد الرب على بولس كمثال لحفظ اإلیمان حتى في أحلك الظروف
اطلب معونتھ لتطبق عملیًا كل . لرسائل بولس، واطلب منھ المعونة لكي ما تعلِّم آخرین بكلماتك وقدوتك

 . ما تعلمتھ
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ما ھو تطبیقك العملي للطریقة التي یعرف بھا تیموثاوس عن بولس من خالل المالحظة الشخصیة  -١

ه بھ ؟  اللصیقة كل ما أراد بولس أن یذكرِّ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بصفة شخصیة على الطریقة التي اختار بھا یسوع االثنى عشر لیكونوا  كیف یمكنك تطبیق ذلك -٢

؟ )١٤ -١٣: ٣مر(مالزمین لھ، ثم لیرسلھم للخدمة بحسب ما جاء في 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
). ٢٠ -١٨: ٢٨مت(اربط ھذا وطبقھ على تأثیر إرسالیة یسوع العظمى كما وردت في  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
یدیھم في بعض الترجمات، تأتي إرسالیة یسوع العظمى بأن یتولى التالمیذ وكل الذین تتلمذوا على أ -٤

بتعلیم تالمیذھم كل ما أمرھم بھ یسوع وعلَّمھم إیاه خالل الثالث سنوات التي قضاھا بینھم في دراسة تمتد 
كم من الوقت تعتقد أنك تحتاجھ لتطبیق ھذا الذي صنعھ یسوع وبولس؟ وكیف تطبقھ؟ . لعام واحد

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
استالم تیموثاوس كیف یمكنك االقتداء بالعالقة التي بین بولس وتیموثاوس منذ بدایتھا في لسترة وحتى  -٥

لھذه الرسالة، بحیث تبحث عن تیموثاوس إن كنَت مؤمنًا ناضًجا، أو تسعى لتجد شخًصا مثل بولس إن كنَت 
مؤمنًا صغیر السن؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ما ھو تقدیرك لقیمة تیموثاوس باعتباره تلمیًذا لیسوع المسیح، ویمثل الجیل الثالث من سلسلة اإلیمان  -٦

في عائلتھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لى حیاتك وعلي خدمتك؟ ما ھو تأثیر تطبیقك لرسائل بولس إلى تیموثاوس ع -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 

  الذھاب إلى العمق


