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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


