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  تمسك باإلیمان
 
  ٣ الفصل

  ٧٥الصوتي رقم  الدرس العھد الجدید

  .لنفھم لماذا یجب أن نتمسك باإلیمان: الھدف

ا اِإلیَماُن فَھُ    ...فَإِنَّھُ فِي ھَذا ُشِھَد لِْلقَُدَماءِ ٢. َو الثِّقَةُ بَِما یُْرَجى َواِإلیقَاُن بِأُُموٍر الَ تَُرىَوأَمَّ

وٌد، َوأَنَّھُ یَُجاِزي َولِكْن بُِدوِن إِیَماٍن الَ یُْمِكُن إِْرَضاُؤهُ، ألَنَّھُ یَِجُب أَنَّ الَِّذي یَأْتِي إِلَى هللاِ یُْؤِمُن بِأَنَّھُ َمْوجُ ٦
  )٦، ٢-١:١١عبرانیین .  (الَِّذیَن یَْطلُبُونَھُ 

  
ھُوِد ِمْقَداُر ھِذِه ُمِحیطَةٌ بِنَا، لِنَْطَرْح ُكلَّ ثِْقل، َواْلَخطِ ١ یَّةَ اْلُمِحیطَةَ بَِنا لِذلَِك نَْحُن أَْیًضا إِْذ لَنَا َسَحابَةٌ ِمَن الشُّ

ْبِر فِي اْلِجھَاِد الْ    .)١:١٢عب (َمْوُضوعِ أََماَمنَا، بُِسھُولٍَة، َوْلنَُحاِضْر بِالصَّ
  

لذلك كان یحثھم الكاتب على أن . قًراء الرسالة إلى العبرانیین كانوا یعانون اإلضطھاد، وكانوا یائسین
فإذا ثبتوا على إیمانھم ففي . یتذكروا عندما قبلوا الخالص ألول مرة وعندما كان یسوع ھو حبھم األول

وأیضا كان الكاتب یحثھم على التمسك باإلیمان ألن البار . برالسماء سوف یحصلون على مكافأة أك
  . فنخن ننال الخالص ونعیش باإلیمان. باإلیمان یحیا

نحن  عندما یكون لنا رجاء. عٍرف اإلیمان في العدد األولھو إصحاح اإلیمان، وھو یُ  ١١یعتبر اإلصحاح 
اإلیمان ھو . ھ ال یوجد عندنا أي دلیلنؤمن أن شيء جید في ھذا العالم سوف یحدث لنا، على الرغم أن

الكتاب المقدس ھو فعل إیماني في شيء ما أو شخص ما ال تستطیع رؤیتھ وال یوجد اإلیمان في  .الدلیل
أكبر دلیل . هللا: وفي ھذا المقطع، اإلیمان في حد ذاتھ ھو دلیل على وجود كائن غیر مرئي. دلیل علیھ

  .إلیمان، ألن هللا ھو مصدر اإلیمانعلى وجود هللا ھو الشخص الذي لدیھ ا
عندما نأتي إلى هللا، یجب علینا أن نؤمن . یجب أن نتمسك بإیماننا ألنھ بدون ذلك، ال یمكننا أن نرضي هللا

َوتَْطلُبُونَِني فَتَِجُدونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَنِي ": ، یقول هللا٢٩:١٣في أرمیا . بأنھ موجود وأنھ یكافئ الذین یطلبونھ
  "قَْلبُِكمْ  بُِكلِّ 

مثال نوح الذي لم : عملوا أعمال إیمان ١١، فأبطال اإلیمان المذكورین في عبرانیین واإلیمان یتطلب عمل
  . عاما لبناء فلك، وبذلك أظھر دلیل إیمانھ في طاعة هللا ١٢٠یسبق لھ أن رأى مطرا عمل لمدة 

  
نا، الكاتب یذكرنا أن هللا یؤدب الذین یقول لنا أن أبطال اإلیمان محیطین بنا لیشجعو ١:١٢عبرانیین 

  .یحبھم، وعلى الرغم من أن التأدیب قاصي في وقتھ إال إنھ یؤكد خالصنا من خالل یسوع المسیح
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  أفضل إجابة اختر

 .اإلیمان ھو شيء داخلي فقط، ال یقتضي أعماال: صحیح أم خطأ  -١
 .رائھ على التمسك بإیمانھمكاتب الرسالة إلى العبرانیین یحث ق: صحیح أم خطأ  -٢
 .اإلیمان یقتصر على فكرنا فقط، ولیس إرادتنا: صحیح أم خطأ -٣
  .إن أكبر دلیل على أن هللا موجود ھو الشخص الذي یؤمن بھ: صحیح أم خطأ -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 التخلي عن إیمانھم؟ لماذا یرید العبرانیون -٥
  .تكذیبھا ألن موت وقیامة یسوع تم -أ

 .تعبوا من التعلیم المشدد المستمر من قِبل الكاتب  -ب
 .بعض الشعب الیھودي كانوا یحاولون تعلیمھم إنجیل كاذب -ج
 .بسبب اإلضطھاد -د
  
 بماذا یعد هللا أولئك الذین یتمسكون بإیمانھم؟ -٦
 حیاة مزدھرة على األرض  -أ

 ألي اضطھاد ال یتعرضون -ب
 لسماءمكافأة كبیرة في ا -ج
 .عدم المعاناة -د
  
 لماذا دعي ھؤالء الناس بأبطال اإلیمان؟ -٧
 .أعمالھم كانت دلیل على إیمانھم -أ

 .أدوا أفعال بطولیة ملحوظة -ب
 .أنقذوا حیاة الناس اآلخرین  -ج
 .أخبروا اآلخرین عن یسوع -د

 
 لماذا أخذ هللا أخنوخ؟ -٨
 .ألنھ أرضى هللا -أ

 .ألن أخنوخ عصى هللا -ب
 .ألن أخنوخ أغضب هللا  -ج
  .ألن زوجة أخنوخ توفت للتو، وھو كان حزینا -د
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 لماذا؟." بدون إیمان یستحیل إرضاء هللا"، ٦:١١یقول عبرانیین   -٩
 .إذا كنت ترید أن تذھب إلى هللا، یجب أن تؤمن أنھ موجود -أ

 .هللا یتجاھل الناس الذین ال یؤمنون بھ  -ب
 .ن قلبكهللا یغضب إذا لم تؤمن م  -ج
 .ال یمكننا أن نعرف ما یرضي هللا -د
  

 ؟١١لماذا ُذكر نوح في إصحاح اإلیمان، عبرانیین  - ١٠
 .ألنھ لم یسبق لھ أن رأى مطرا، لكنھ آمن با  -أ

 .كانت مھارات النجارة لدیھ استثنائیة -ب
 .أخذ هللا أبنائھ بعیدا إلنقاذھم من الموت -ج
 .أطاع هللا -د
  

 من ھم ھؤالء الناس؟"  سحابة كبیرة من الشھود تحیط بن"العبرانیین تقول لنا أن  الرسالة إلى - ١١
 المالئكة -أ

 ١١الناس المذكورین في عبرانیین   -ب
 األحباء الذین كانوا مؤمنین عندما توفي -ج
 .الناس الذین ال یریدون لنا أن یتمسكوا بإیمانھم -د
  

 لماذا؟ .لتأدیبنافي بعض األحیان، یستخدم هللا المعاناة  - ١٢
 .ھو قاسي -أ

 .ھو یحبنا كأبنائھ -ب
 .ھو یریدنا أن نخف منھ  -ج
 .یفعل ذلك لمصلحتنا -د
  

ھل مررت قبل ذلك بتجربة أن تتخلى عن إیمانك؟ ھل ساعدتك ھذه الدراسة على تقویة إیمانك؟ 
  كیف؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
كیف الرجاء واإلیمان مرتبطان ببعضھما البعض؟ ما الذي یعطي قوة لألمل؟ ھل وضعت رجاءك في 

  ؟یسوع
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

أسألھ أن یساعدك على التمسك بإیمانك، مھما كانت الظروف،  . ھبة اإلیمانأشكر هللا من أجل 
اسألھ أن  و. أشكر  على أمثلة الناس الذین عاشوا باإلیمان في الكتاب المقدس .وعلى تعمیقھ فیك

  .یساعدك حتى تكون قدوة لمن حولك
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   .١٢یة االصحاح ویستمر حتى بدا ٣٥:١٠اشرح كیف قلب رسالة العبرانیین یبدأ في  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
كاتب ھؤالء المؤمنین العبرانیین على عدم التخلي أعط أربعة أسباب على األقل تقول لماذا یحض ال -٢

   .عن إیمانھم
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  كیف یمكن لھذه األسباب أن تشكل تعریفا لما ھو اإلیمان حقا؟   -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  التعریف السیاق الذي یعرض فیھ المؤلف الئحة طویلة من أبطال اإلیمان؟  بأي طریقة یقدم ھذا -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
   .كل ھؤالء األبطال في من قاسم مشترك ماذا یمتلك -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  صف كیف أن اإلیمان نفسھ في اإلنسان المؤمن ھو الدلیل من وجود واھب اإلیمان غیر المرئي -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
 
؟  -٧   اشرح كیف أن التأدیب اإللھي ھو في حد ذاتھ تأكیدا أننا حقا أبناء 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 
 
 

  الذھاب إلى العمق


