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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
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  .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


