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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 أیضاإذ نعلم أن اإلنسان"
مع المسیح .....بأعمال الناموس ال یتبرر جسد ماألنھ.المسیح، لنتبرر بإیمان یسوع ال بأعمال الناموس

فما أحیاه اآلن في الجسد، فإنما أحیاه في اإلیمان، إیمان ابن هللا، .یحیا فيصلبت، 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، ٢:١٦غل" (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


