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  قیادة مجموعة دراسة الكتاب المقدس
دورك  .إعداد ھذه الدراسة الروحیة العملیة عن األسفار األساسیة في الكتاب المقدسب" میني بایبل"قامت كلیة 

كقائد ھو توجیھ ومساعدة أفراد مجموعتك من خالل الدورات الدراسیة والتمارین على فھم الحقیقة، واكتشاف 
سابقة للعھد القدیم على مثال الدورات الدراسیة ال. المبادئ الخالدة، واألھم ھو تطبیقھا على حیاتھم وأسرھم

والعھد الجدید، ھذه مجرد دراسة استطالعیة موضوعة في أحد عشر أسبوعا للمتزوجین أو أولئك الذین 
یخططون للزواج في المستقبل القریب، وكدراسة استطالعیة سوف توفر لك بعض األدوات الكتابیة لتغذیتك 

وبناء على . مو سواء روحیا أو في عالقاتھمونموك أنت شخصیا ولمساعدة األسر الخاص بك في الكنیسة لتن
  .ذلك صیغت األسئلة مع األخذ في االعتبار ھؤالء المتزوجین

 
  :األدوات التالیة نوفر لك لمساعدتك

 ھذا الدلیل للقائد  
 نماذج للتقاریر  
  للعھد الجدید من العبرانیین إلى الرؤیاسلسلة من التسجیالت الصوتیة  
 طالبمجموعة من كراسات التمارین لل 

  
 

  قبل الدرس
  فَاْذھَبُوا إِلَى َمَفاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن ". بدعوة الناس للحضور إلى ھذه الولیمة الروحیةابدأ أنت شخصیا

. أَْشَراًرا َوَصالِِحینَ فََخَرَج أُولئَِك اْلَعبِیُد إِلَى الطُُّرِق، َوَجَمُعوا ُكلَّ الَِّذیَن َوَجُدوھُْم  .َوَجْدتُُموهُ فَاْدُعوهُ إِلَى اْلُعْرسِ 
  ).١٠- ٩:٢٢متى "(فَاْمتَألَ اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكئِینَ 

 كذلك سیكون من األفضل أن یحضر الزوج والزوجة معا . عد نفسك بالصالة ألولئك الذین سوف یحضرون
كناً، صلي إذا كان ذلك مم. ولكن إذا كان أحدھما فقط یمكنھ الحضور فمن األفضل أن یأتي واحد من ال أحد

َوقَاَل لَھُْم أَْیًضا َمثَالً فِي . هللا فقط یستطیع تغییر قلوب الناس، والصالة ھي أقوى أداة لذلك. من أجلھم باالسم
إذا كان ھناك رغبة في الحضور لدى رجال ونساء  ).١:١٨لوقا (أَنَّھُ یَْنبَِغي أَْن یَُصلَّى ُكلَّ ِحیٍن َوالَ یَُملَّ 

 .  ي الحضور یمكن بدء مجموعة فقط للنساء وأخرى للرجالأزواجھم ال یرغبون ف
  ادع شخص أو اثنین لمساعدتك في التسبیح والموسیقى . مفردكال تحاول أن تفعل كل شيء ب. المساعدةأطلب

 .والترحیب والتسجیل
 راجع الدرس وافھم ھدفھ. 
 ل درس على حدا متذكرا الدرس المسموع، والقراءات الكتابیة، وادرس ك: كن على درایة بكل األدوات

 . النصوص الكتابیة قبل الفصل الدراسي
 یجب التأكد من أن جمیع األدوات جاھزة. 
 تأكد أن مكان االجتماع مالئم ومریح للمجموعة   . 

  
  

  أثناء الدرس
  ) ساعة ونصف: تذكر أن تحافظ على وقت الدرس(

 ب بك؟ خصص شخص لیرحب بالناس تذكر كیف كان لطیفا عندما تم الترحی. تحیة الجمیع فور وصولھم
  .  ویعرفھم بعضھم ببعض إذا كانوا ال یعرفون بعض

 البدایة بوقت للعبادة والصالة، واسأل هللا أن یساعدك ویساعد كل واحد لیفھم ویطبق كلمة هللا على حیاتھ.  
 تسمیع اآلیة المحفوظة.  
 االستماع إلى الدرس المسجل.  
  ونحن نثق أن األسئلة سوف تجعل المناقشة . مع التركیز على التطبیقاستخدام كتیب الطالب، دعوة للمناقشة
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، حاول )١٠أكثر من (إذا كانت المجموعة كبیرة . مثیرة وسوف تقود إلى الفھم الذي سیؤدي إلى التطبیق
تأكد من رصد الوقت وكن حذراً . تقسیمھا إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة أشخاص لتشجیع المناقشة

  .لمحادثة ال تحید عن مضمون الدرس، ودراسة كلمة هللامن أن ا
 اشكر الجمیع على حضورھم وشجعھم على الحضور في المرة القادمة.  
 تحدى الدارسین لدعوة آخرین لالنضمام إلى دراسة الكتاب المقدس.  
 تشجیع الدارسین على حفظ المقاطع الكتابیة من الدروس كل أسبوع.  

 
  بعد الدرس

 جمع جمیع األدوات .  
 ترك المكان أكثر تنظیماً مما كان علیھ. اعد غرفة االجتماع إلى الترتیب الصحیح.  
 امأل ملف التقریر.  
 إذا كان االجتماع في منزل شخص ما، تأكد من أن تشكرھم على كرم ضیافتھم.  

 
 غیر القراء –تعلیمات خاصة لتدریس المتعلمین سمعیا 

ن القراءة والكتابة یحتفظون بالمعلومات بطریقة مختلفة عن من المھم أن نتذكر أن أولئك الذین ال یعرفو
. حتى بالنسبة للمتعلمین فالتعلم عن طریق االستماع والمناقشة والمشاركة بما تعلموه أفضل بكثیر. المتعلمین

فمن الجید أن نتذكر وحتى أن نقول لمجموعة الدارسین أن معظم التالمیذ . األمیة لم تكن عقبة في أیام یسوع
  .  أغلبیة الناس الذین أوال ساھموا في انتشار اإلنجیل لم یكونوا یعرفون القراءة والكتابةو

من نواح عدیدة، إن المتعلمین سمعیا لدیھم قدرة على تعلم ما یسمعون أكثر مننا نحن الذین یجب أن نكتب كل 
جیل وأن ترجعھ إلى الوراء وقت الكافي لالستماع الجید، یمكنك أن توقف التساللذلك امنح .  شيء لنتذكره

ثم اسمح لھم بالرد على األسئلة، أو أن یتلوا القصة التي . لالستماع مرة أخرى إلى جزء إذا كان غیر مفھوم
ثم اطرح األسئلة بصوت عال، . سمعوھا وتعلموھا باسلوبھم، إذا فعلوا ذلك فھذا دلیل على معرفتھم الجیدة

، یسوع "ابنھ"ودھم إلى فھم أعمق لتعالیم هللا وعالقة أقوى مع وشجع الجمیع على المشاركة فھذا سوف یق
 .المسیح
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  التحفة الغامضة
  
  ١الفصل 

 ٧٣الدرس الصوتي رقم العھد الجدید 

  .فھم خلفیة وأھمیة الرسالة إلى العبرانیین: الھدف

َكلََّمنَا فِي ھِذِه األَیَّاِم األَِخیَرِة فِي ٢ق َكثِیَرٍة، بِاألَْنبِیَاِء قَِدیًما، بِأَْنَواعٍ َوطُرُ  َهللاُ، بَْعَد َما َكلََّم اآلبَاءَ ١
الَِّذي، َوھَُو بَھَاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوھَِرِه، ٣اْبنِِھ، الَِّذي َجَعلَھُ َواِرثًا لُِكلِّ َشْيٍء، الَِّذي بِِھ أَْیًضا َعِمَل اْلَعالَِمیَن، 

َرتِِھ، بَْعَد َما َصنََع بِنَْفِسِھ تَْطِھیًرا لَِخطَایَاَنا، َجلََس فِي یَِمیِن اْلَعظََمِة فِي األََعالِي، َوَحاِمٌل ُكلَّ األَْشیَاِء بَِكلَِمِة قُدْ 
 .َصائًِرا أَْعظََم ِمَن اْلَمالَئَِكِة بِِمْقَداِر َما َوِرَث اْسًما أَْفَضَل ِمْنھُمْ ٤

  ٤- ١:١عب 
العبرانیین من ھم  الذي كتبھ أومن  ال یعرفون سعلماء الكتاب المقد .غامضة ھو تحفة العبرانیین كتاب

كاتب العبرانیین  .االضطھاد الذین كانوا یعانون الیھود والمسیحیین أنھم ولكننا نعرف . الذین ُكتب إلیھم
  .یقدم ضمان الخالص، والتشجیع، واإلیمان

 تبدأ دائما ائل بولسرس ألن. معھم یختلفون كثیرین آخرین، ولكن الكاتب ھو أن بولس العلماء یقول بضع
الرسالة  كاتب، ولكن من العھد القدیم العبري كثیرا ما یستشھد بولس .لیس كذلك العبرانیین اسمھ، ولكنب

 العبرانیین كاتب، فإن أیضا . للعھد القدیمالترجمة الیونانیة ، السبعینیة من الترجمة استشھد إلى العبرانیین
ال ، كاتب العبرانیین بولس على عكس .دائما بولس أكد علیھ لذيا، الشيء التبریر باإلیمان ال یركز على

  .المسیح شخصیا یسوع أن شاھد یدعي
فأكثر من أي سفر آخر ھي تربط بین العھدین القدیم . الرسالة إلى العبرانیین تعتبر تحفة في محتواھا

ح الذي تنبأ عنھ العھد فھي تحتوي على دالئل من بدایتھا إلى نھایتھا، على أن یسوع ھو المسی. والجدید
  .  القدیم، الرب المعلن في العھد القدیم وملك الملوك القادم

ألن . أفضل، وإیمان، وحذار: إلى العبرانیینالرسالة موضوع ثالث كلمات رئیسیة تساعدنا على فھم 
. ل شيءیسوع المسیح ھو ابن هللا، وھو أفضل من األنبیاء، والمالئكة، والكھنوت، والعھد، والمسكن، وك

ومن خالل اإلیمان بعمل المسیح على . ى بھم جمیعاال نحتاج إلى المزید من الذبائح ألن موت یسوع وفً 
   .سنحصل على الخالص الصلیب
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  .أفضل إجابة راخت
  .رسوال كانكاتب الرسالة إلى العبرانیین  نحن نعلم أن :خطأأم  صحیح -١  
 .من ھو یسوع :أساسا انیینالعبرموضوع الرسالة إلى  :أم خطأ صحیح -٢  
 .یینالیونان لمؤمنینل ُكتبت الرسالة :خطأأم  صحیح  -٣  
  .الروح القدس بوحي من ألنھا مكتوبة ،كاتب الرسالة ھویةھم ت ال :أم خطأ صحیح -٤  

  
  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق

  
  ھو كاتب العبرانیین؟لیس  سن بولأالعلماء  یعتقدلماذا . ٥
  .اسمھب ة تبدأألن الرسال. أ

  .السبعینیةالترجمة ، یستشھد من العھد القدیم الیونانيكثیرا ما  سبولألن . ب
  .عبرانیین ال تركز على التبریر باالیمانألن ال. ج
  .مؤلف العبرانیین في رسالتھ إلى تیموثاوس سذكر بول. د

  
   لقرائھ؟ العبرانیینیقدم كاتب ماذا . ٦
  خرینجمعھا من المسیحیین اآل أموال. أ

  المشورة بشأن الزواج. ب
  الخالصضمان . ج
  لشیوخ والشمامسةل نصائح. د

  
  لماذا؟" داودوقال "أو " قال موسى"بدال من " قال هللا" :كاتب العبرانیین كتب . ٧
  .خلطحدث عنده . أ

  ".قال هللا"أكثر روحانیة إذا كتب كان یعتقد انھ سیكون . ب
  .رغب في البحث عنھلك، ولم یستطیع أن یتذكر من قال ذال ی ألنھ. ج
  .أراد أن یظھر أن الشيء المھم ھو أن هللا قال ذلك. د
  
  ؟الرسالة إلى العبرانیین تحفة في محتواھا تعتبر لماذا. ٨
  .ھاالھوتمن السھل أن نفھم ألن . أ

  .تحفة سكتب بولما كل  ألن. ب
  .المسیحألنھ الھوت شامل ومنظم عن یسوع  .ج
  .أفضل كاتب في الكتاب المقدس نھأ یعتبرونالعلماء . د

  
   تقدم الرسالة إلى العبرانیین المسیح الھوتیا؟ كیف. ٩
  .كان رجال صالحا ومعلم أخالقي. أ

  .إنھ ھو المسیح. ب
  .صانع معجزاتكان المعالج و. ج
  .قال انھ ھو ملك الملوك الذي سیعود یوما ما. د

  
  ؟ةالعبرانیین مھم الرسالة إلىلماذا . ١٠

  .ربط العھدین القدیم والجدیدت ألنھا. أ
  .المعاناة عنھ تتحدث عن كل ما نحتاج أن نعرف. ب
   . ما زلنا یجب أن نقدم ذبائح  سبب في أنناتفسر . ج
  .فھي تتحدث بإسھاب عن أھمیة المالئكة. د
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  ما ھو الشيء األكثر أھمیة للتذكر حول العبرانیین؟. ١١
  الكاتبھویة . أ

  .اتناتطبیق حقیقتھ في حی. ب
  األصلي المستمع. ج
  االعتماد على الترجمة الیونانیة للعھد القدیم. د

  
  كل الكتاب المقدس؟في  ھوندرس ھینبغي أن نبحث عن الذي ما. ١٢

  ھایجب أن نفعل التي أمثلة من األعمال الجیدة. أ
  طرق الخطیئة . ب
 سبب استحقاق اإلنسان للخالص. ج
  المسیح یسوع .د
 

أسفار الكتاب المقدس ما ھي األسئلة الثالثة األولى التي ینبغي أن  عندما ندرس سفر من
  نسألھا؟ لماذا تعتقد أن ھذه األسئلة مھمة؟ وما ھو أھم سؤال؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  لماذا كان من الضروري أن نوضح أن یسوع أفضل من أشیاء معینة؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  

أشكر هللا ألنھ یحدث . فھو سفر لیشجعنا في اإلیمان. نشكر هللا من أجل الرسالة إلى العبرانیین
اسألھ أن .  ألن یسوع ھو أفضل من أي شخص أو أي شيء قبلھ أو بعدهأشكر هللا. إلینا من خالل ابنھ

  .یساعدك في النمو في عالقتك معھ كما تتعلم ونفھم من ھو یسوع من خالل ھذه الدراسة
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  أذكر ثالثة أسباب لتسمیة ھذه الرسالة التحفة الغامضة -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
ھذه  أیةیین، واشرح أذكر ثالثة أسباب جعلت العلماء یعتقدون أن بولس لم یكتب الرسالة إلى العبران -٢

  .األسباب ھي األھم
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
  
  استنادا على مضمون ھذه الرسالة اعط لمحة عن المستقبل األول لھذه الرسالة -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
  
الفصل الرابع  یفسراناعط على األقل ثالثة طرق توضح كیف الفصول الثالث والرابع من العبرانیین  -٤

  عشر من سفر العدد
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
  
  . أفضل، إیمان، احذر: وضح كیف الحجج في الرسالة إلى العبرانیین یستخدمون الثالثة كلمات -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
  
لنا أنھ ال یھم من كتب سفرا أو فقرة في الكتاب المقدس، ولكن المھم ھو أن  كیف یبین سفر العبرانیین -٦

  هللا ھو الذي كتب؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  .حسب كاتب الرسالة إلى العبرانیین أذكر ثمانیة أشیاء أقل شأنا من یسوع -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  !من األفضل أن تؤمن
 
  ٢ الفصل

  ٧٤رقم  يالصوت الدرس العھد الجدید

  أن التحذیرات والنصائح للعبرانیین: الھدف

. ْن ِجھَتِِھ اْلَكالَُم َكثِیٌر ِعْنَدنَا، َوَعِسُر التَّْفِسیِر لِنَْنِطَق بِِھ، إِْذ قَْد ِصْرتُْم ُمتَبَاِطئِي اْلَمَساِمعِ اَلَِّذي مِ ١١
َمانِ -ألَنَُّكْم ١٢ َما ِھَي أَْرَكاُن بََداَءِة تَْحتَاُجوَن أَْن یَُعلَِّمُكْم أََحٌد - إِْذ َكاَن یَْنبَِغي أَْن تَُكونُوا ُمَعلِِّمیَن لَِسبَِب طُوِل الزَّ

لِذلَِك َونَْحُن تَاِرُكوَن َكالََم بََداَءِة اْلَمِسیحِ، ١... .أَْقَواِل هللاِ، َوِصْرتُْم ُمْحتَاِجیَن إِلَى اللَّبَِن، الَ إِلَى طََعاٍم قَِويٍّ 
ْم إِلَى اْلَكَماِل، َغْیَر َواِضِعیَن أَْیًضا أََساَس التَّْوبَِة مِ  ِ، لِنَتَقَدَّ -١١:٥عب (  َن األَْعَماِل اْلَمیِّتَِة، َواِإلیَماِن بِا

  )١:٦؛ ١٢
وحِ اْلقُُدِس، ٤ َماِویَّةَ َوَصاُروا ُشَرَكاَء الرُّ ةً، َوَذاقُوا اْلَمْوِھبَةَ السَّ َوَذاقُوا َكلَِمةَ هللاِ ٥ألَنَّ الَِّذیَن اْستُنِیُروا َمرَّ

اِت الدَّْھِر اآلتِ  الَِحةَ َوقُوَّ اْبَن هللاِ  ھُْم یَْصلِبُوَن ألَْنفُِسِھمُ  َوَسقَطُوا، الَ یُْمِكُن تَْجِدیُدھُْم أَْیًضا لِلتَّْوبَِة، إِذْ ٦ي، الصَّ
  )٦-٤:٦عب (                                     . ثَانِیَةً َویَُشھُِّرونَھُ 

أفضل، إیمان، : مات مفتاحیةكاتب الرسالة إلى العبرانیین یستخدم ثالث كلكما قلنا في الدرس الماضي 
إنھ یحذرھم من . وكلمة احذر ھي الكلمة الرئیسیة ألن الكاتب یعطي الكثیر من التحذیرات لقرائھ. احذر

الشخص المرتد وفي الرسالة إلى العبرانیین . اإلرتداد، وھو یعني أن اإلنسان یخسر أو یحید عن اإلیمان
رتداد یمكن أن یوقعنا في الخطیة ویقودنا بعیدا عن اإل. ھو الذي یعرف الحق وال یطبقھ على حیاتھ

  .اإلیمان
وكما أن شعب إسرائیل لم یدخل مكان الراحة بسبب . الرسالة أیضا تحذر من القلب الشریر عدیم اإلیمان

ھم على اإلیمان بیسوع یحثوھو  .لئك الذین لن ینالوا الخالص بسبب الشكیحذر كاتب الرسالة أوالشك، 
بالتعلیم وإرشاد الروح  قًراءه على النضوج الروحي كما یحث. خلوا تلك الراحة الروحیةدالمسیح لكي ی

   .القدس
. ویعتقد البعض أن افنسان یمكن ألن یفقد خالصھ. ربما یكون أصعب فقرة في الرسالة  ٦- ٤:٦عبرانیین

عقیدة اإلختیار كما إذا كنت تؤمن ب. ویعتقد البعض اآلخر أنھ بمجرد أن ننال الخالص ال یمكن أن نفقده
أما عن ھذا  . علمھا بولس في الرسالة إلى أھل رومیة، إذا أنت تؤمن أنك ال یمكنك أن تفقد خالصك

. صف الشخص الذي استمالھ الروح القدس لكنھ الزال لم ینل الخالصیأن  فیمكن ٦- ٤:٦المقطع من عب
الرسالة إلى العبرانیین تحث . ؤمن بھمثل ھذا الشخص یمكن أن یصل إلى نقطة اإللتقاء بیسوع لكنھ لم ی

  . ھؤالء الناس على اإلیمان وتسلیم الحیاة للمسیح والتأكد من الخالص
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  أفضل إجابة اختر
 .ھممنعو رضاألفي  نالساكنی ألن أرض المیعاد وادخلیلم  بنو إسرائیل : خطأأم  صحیح -١
 .صالخال راحة إلى ونناضجال نالمؤمنو دخللم ی : خطأأم  صحیح -٢
 .الروحي اللبن حتاجی الناضج المؤمن : خطأأم  صحیح -٣
  .إلى الكنیسة قبل أن نذھب قلوبنا عدأن ن یجب : خطأأم  صحیح -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
  ماذا نحتاج لدراسة الكتاب المقدس؟ - ٥
  كلیة الھوت  -أ

  القس أو المعلم  -ب
  الروح القدس -ج
  دلیل للدراسة -د

  
  بعض خصائص الشخص المرتد؟ ما ھي -٦
  الرب لخدمة متحمس -أ

  لیسوع المسیح مخلص -ب
  غیر مؤمن -ج
  انحرف عن اإلیمان -د

  
  ؟٦-٤:٦ الرسالة إلى العبرانیین في المذكور الشخص صفة ما -٧
  یعیش كل یوم من أیام حیاتھ للمسیح -أ

  كلمة هللا ذاق -ب
   یسوع نع على اإلطالق یسمع لم -ج
 لقدسالروح ا شریك -د
 
 
  ؟٦ العبرانیین من الصعب ھذا المقطع كتب كاتب الرسالة لماذا. ٨
   القراء للتشویش على -أ

  المرتدین للحد من -ب
  إلیمانل كاذب ضمان أي بعیدایبعد ل -ج
  .كان مرتبكانفسھ ھو  -د

  
  ؟بكل ثقة هللا إلى واأن یذھب للمؤمنین یجعل من الممكنالذي  ما. ٩
  قلوبنا في الخیر -أ

  عمالناأ -ب
  اإلیمان خالص -ج
  لنا المسفوك دم یسوع -د

  
  كنیستنا؟ حیاة في اعتبارنا عن ھنضع ینبغي أن ذاما. ١٠

  الكنیسة قبل هللا إلى تقربن -أ
  كل یوم أحد الى الكنیسة الذھاب -ب
  لیراھا الجمیع المواھب الروحیة عرض -ج
  یوم السبت ال تعمل -د
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  ؟المؤمنین ئناالزم جالعن یفترض بنا أن كیف. ١١
  باستمرار خطیئتھم نشیر إلى -أ

  نقدھم -ب
  تشجیعھم -ج
 معھم یكون لنا شركة -د
 

 يبطیئ"م لھ، یرید الكاتب أن یقول للقراء أكثر من ذلك بكثیر، لكنھ یقول ١١:٥في عبرانیین 
حو ن تتبعھا؟ ما ھي بعض الطرق التي یمكن أن روحیا قویا اتناول طعام مشرب الحلیب أتھل " التعلم

  النضج الروحي؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 إلى تعتقد أنھ من الممكن أن تفقد خالصك؟ لماذا أو لماذا ال؟ ماذا تقول كلمة هللا ؟ وال سیما انظرھل 

، ٥:١بطرس  ١، ١٠-١:٢، أفسس ١١:١٧، یوحنا ١٤-٢٨،١٢:١٠-٢٦، ١٤-١١:٩، ٢٥:٧العبرانیین 
  .على سبیل المثال ال الحصرھذا  ٢٤ یھوذاو ٥- ١:٥كورنثوس١ ؛٣٩-٣١: ٨؛ ٨-١:٥رومیة 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

لتؤمن عطیك الشجاعة یعطیك ضمان الخالص أو لیأطلب منھ أن . أشكر هللا على ھبة الخالص 
أسأل هللا أن یمنحك . ساعدك على التحرك نحو النضج الروحيیأطلب منھ أن . وتتبع یسوع فتنال الخالص

 .رب إلى هللا بكل ثقةتتقأن یمكنك اآلن ف، المسیح على ذبیحة  أشكر. تعلم المزید عنھلتالحكمة 
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، بخصوص عدم وجود عمق ٥في بدایة اإلصحاح الكاتب  الذي كتبھعالقة والتطبیق بین الرثاء ما ال -١

الثالث من رسالتھ األولى إلى أھل  اإلصحاحرثاء بولس عندما كتب و، كتب إلیھمالذین  ألولئك روحي
  ؟كورنثوس

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
  ؟ هللا لكلمة" اللحم"و هللا كلمةل" الحلیب"ما ھو الفرق بین  -٢

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
أنھ من الممكن  م یعنيلماذا تعتقد أن الكاتب ل اذكر ،)٦-٤ :٦(صعبة للفقرة الناء على دراستك ب -٣

  .یفقد خالصھللمؤمن أن 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
  .، فإنھ من المستحیل أن یجدد للتوبةضل مؤمنعلم أنھ إذا ال یُ  أن الكاتبإعطاء عدة أسباب لماذا تعتقد  -٤

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
 ھؤالء الناس ھو ما یمكن أن نسمیھلالحالة الروحیة بھا الكاتب الطریقة التي یصف  أشرح كیف أن -٥
  ".تطبیق روحيإساءة "

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
كیف یتحداك شخصیا،  علیك ق ھذا المقطع الصعب من الكتاب المقدسوأنت تفسر وتلخص وتطب -٦

 ؟ إیمانك الروحيلالنتقال إلى نمو أعمق في رحلة  ویلھمك ھذا المقطع
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
  ؟ یلھمك لكي یساعد من ترعاھم لینمو روحیاكیف ھذا المقطع نفسھ  -٧

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  اإلیمانب تمسك
 
  ٣ الفصل

  ٧٥ي رقم الصوت الدرس العھد الجدید

  .لنفھم لماذا یجب أن نتمسك باإلیمان: الھدف

ا اِإلیَماُن فَھَُو الثِّقَةُ بَِما یُْرَجى َواِإلیقَاُن بِأُُموٍر الَ تَُرى   ...فَإِنَّھُ فِي ھَذا ُشِھَد لِْلقَُدَماءِ ٢. َوأَمَّ

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

ھُوِد ِمْقَداُر ھِذِه ُمِحیطَةٌ بِنَا، لِنَْطَرْح ُكلَّ ثِْقل، َواْلَخطِ ١ نَا یَّةَ اْلُمِحیطَةَ بِ لِذلَِك نَْحُن أَْیًضا إِْذ لَنَا َسَحابَةٌ ِمَن الشُّ
ْبِر فِي اْلِجھَاِد اْلَمْوُضوعِ أََماَمنَا،    .)١:١٢عب (بُِسھُولٍَة، َوْلنَُحاِضْر بِالصَّ

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

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

نحن  عندما یكون لنا رجاء. ف اإلیمان في العدد األولعرٍ ھو إصحاح اإلیمان، وھو یُ  ١١یعتبر اإلصحاح 
اإلیمان ھو . نؤمن أن شيء جید في ھذا العالم سوف یحدث لنا، على الرغم أنھ ال یوجد عندنا أي دلیل

وال یوجد  تھفي شيء ما أو شخص ما ال تستطیع رؤی يالكتاب المقدس ھو فعل إیماناإلیمان في  .الدلیل
أكبر دلیل . هللا: غیر مرئي كائن وجود اإلیمان في حد ذاتھ ھو دلیل علىوفي ھذا المقطع، . دلیل علیھ

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

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

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 

یقول لنا أن أبطال اإلیمان محیطین بنا لیشجعونا، الكاتب یذكرنا أن هللا یؤدب الذین  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
 .ضي أعماالال یقتداخلي فقط،  شيء اإلیمان ھو: خطأصحیح أم   -١
 .التمسك بإیمانھم كاتب الرسالة إلى العبرانیین یحث قرائھ على :أم خطأ صحیح  -٢
 .فكرنا فقط، ولیس إرادتنا یقتصر علىاإلیمان : خطأصحیح أم  -٣
  .إن أكبر دلیل على أن هللا موجود ھو الشخص الذي یؤمن بھ: أم خطأ صحیح -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ؟إیمانھمالتخلي عن  نیرید العبرانیو لماذا - ٥
  .تم تكذیبھا یسوع وقیامةموت ألن  -أ

 .بل الكاتب من قِ المستمر مشدد الالتعلیم  تعبوا من -ب
 .إنجیل كاذبالیھودي كانوا یحاولون تعلیمھم بعض الشعب  -ج
  .بسبب اإلضطھاد -د
  
 ؟بماذا یعد هللا أولئك الذین یتمسكون بإیمانھم -٦
 دھرة على األرضحیاة مز  -أ

 ي اضطھادأل ال یتعرضون -ب
 في السماء مكافأة كبیرة -ج
  .معاناةال عدم -د
  
 أبطال اإلیمان؟بھؤالء الناس دعي لماذا  -٧
 .أعمالھم كانت دلیل على إیمانھم -أ

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

 
 ؟أخنوخهللا ذ أخلماذا  -٨
 .هللا ألنھ أرضى -أ

 .هللا ىعصألن أخنوخ  -ب
 .أغضب هللا ألن أخنوخ  -ج
  .كان حزیناھو للتو، و ألن زوجة أخنوخ توفت -د
  
 لماذا؟." بدون إیمان یستحیل إرضاء هللا"، ٦:١١یقول عبرانیین   -٩
 .نھ موجودأؤمن تإذا كنت ترید أن تذھب إلى هللا، یجب أن  -أ

 .جاھل الناس الذین ال یؤمنون بھهللا یت  -ب
 .قلبك لم تؤمن منإذا  یغضبهللا   -ج
  .ال یمكننا أن نعرف ما یرضي هللا -د
  

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

 .استثنائیة كانت مھارات النجارة لدیھ -ب
 .ھ بعیدا إلنقاذھم من الموتهللا أبنائ أخذ -ج
  .أطاع هللا -د
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 ھؤالء الناس؟ من ھم"  تحیط بن سحابة كبیرة من الشھود"ن أقول لنا تالعبرانیین الرسالة إلى  - ١١
 المالئكة -أ

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

 لماذا؟ .نالتأدیب عاناةحیان، یستخدم هللا المفي بعض األ - ١٢
 .قاسيھو  -أ

 .ھھو یحبنا كأبنائ -ب
 .خف منھھو یریدنا أن ن  -ج
  .لمصلحتنایفعل ذلك  -د

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
وضعت رجاءك في  ھللألمل؟  قوةیعطي الذي ا البعض؟ ما مببعضھ انالرجاء واإلیمان مرتبط كیف

  یسوع؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

، الظروف إیمانك، مھما كانتبساعدك على التمسك یأن  ھأسأل . أشكر هللا من أجل ھبة اإلیمان
ھ أن اسأل و. الكتاب المقدسالذین عاشوا باإلیمان في  الناس  على أمثلة أشكر .فیك ھتعمیق علىو

  .حولك قدوة لمنتكون  یساعدك حتى
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   .١٢ صحاحویستمر حتى بدایة اال ٣٥:١٠یبدأ في  اشرح كیف قلب رسالة العبرانیین -١

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

  
على عدم التخلي  انیینھؤالء المؤمنین العبر كاتبلماذا یحض ال تقول أربعة أسباب على األقل أعط -٢

   .إیمانھم عن
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

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

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
  المؤلف الئحة طویلة من أبطال اإلیمان؟  فیھ اق الذي یعرضتعریف السیال بأي طریقة یقدم ھذا -٤

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
   .من قاسم مشترك فيكل ھؤالء األبطال  ماذا یمتلك -٥

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
  وجود واھب اإلیمان غیر المرئيمؤمن ھو الدلیل من اإلنسان الصف كیف أن اإلیمان نفسھ في  -٦

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
  ؟  ءبناأأننا حقا  اتأكید اإللھي ھو في حد ذاتھ اشرح كیف أن التأدیب -٧

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  ادر ومراحل الخالصصم
  
  ٤الفصل 

 ٧٦رقم  العھد الجدید الدرس الصوتي

  .تقدیم رسالة یعقوب والتعرف على مصدر التجارب: الھدف

َعٍة، ٢ َعالِِمیَن أَنَّ اْمتَِحاَن إِیَمانُِكْم ٣اِْحِسبُوهُ ُكلَّ فََرحٍ یَا إِْخَوتِي ِحینََما تَقَُعوَن فِي تََجاِرَب ُمتَنَوِّ
ْبُر فَْلیَُكْن لَھُ َعَمٌل تَامٌّ ٤. یُْنِشُئ َصْبًرا ا الصَّ یَن َوَكاِملِیَن َغْیَر نَاقِِصیَن فِي َشْيءٍ َوأَمَّ َوإِنََّما ٥. ، لَِكْي تَُكونُوا تَامِّ

طُوبَى ١٢ ...یُْعطَى لَھُ إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْلیَْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي یُْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ یَُعیُِّر، فَسَ 
ُجِل الَِّذي یَ  بُّ لِلَِّذیَن یُِحبُّونَھُ » إِْكلِیَل اْلَحیَاةِ «ْحتَِمُل التَّْجِربَةَ، ألَنَّھُ إَِذا تََزكَّى یَنَاُل لِلرَّ   .الَِّذي َوَعَد بِِھ الرَّ

  )١٢، ٥-٢:١یعقوب (                  
. مع الوصول إلى رسالة یعقوب نكون قد وصلنا إلى قسم جدید من العھد الجدید وھو الرسائل العامة

وقد أُطلق . التطبیق العمليب ملیئةوھي . ئل العامة ُكتبت من أكثر من كاتب، ولم تُكتب لقراء محددینوالرسا
. ، ألنھا تحتوي على شذرات غیر متصلة من الحقیقة والحكمة"أمثال العھد الجدید"على رسالة یعقوب 

األشیاء، أي الدافع وراء  ، ومثل المسیح كان الكاتب یھتم بمصدرالكاتب على درایة تامة بتعالیم المسیحو
  .الموقف أو الفعل

كثیر من العلماء یعتقدون أن كاتب رسالة یعقوب لم یكن من التالمیذ، ولكن في الواقع ھو الشقیق األصغر 
لكثیر من الناس، بما فیھم لنالحظ أن إخوة یسوع لم یؤمنوا بھ، ولكن بعد القیامة ظھر یسوع . لیسوع

كان یعقوب یھودي مكرس حیاتھ تماما، وكان یُطلق علیھ لقب . ن بعد ذلكیعقوب، الذي على ما یبدو آم
وكان یحظى . متصلب حتى أصبحت على ركبتیھ یصلي الكثیر من الوقت أمضىألنھ " ركبتي اإلبل"

 في للكنیسة اكبیر ازعیم بسرعة أصبح  .على حد سواء والمسیحیین الیھود كبیر من قبل باحترام
 الیھود المسیحیین قضى بأن الذي، أورشلیم مجلس ترأس. بطرس ویوحنا مع، جنبا إلى جنب أورشلیم

 من أجل أن یكونوا الیھودصبحوا ال ینبغي أن ی المؤمنین الیھودلكن غیر  یھودیتھم یمكن أن یحتفظوا
  .مسیحیین

نبغي ال ی، العواصف تأتي عندما  .االختبارات والتجارب تتكون من أن الحیاة یخبرنا یعقوب، رسالتھ في 
  – بإذنھ، أو على األقل هللا تأتي من العواصف یعني أن یعقوب  .نرحب بھاأن  ولكن نستاء منھا لنا أن
إلیھ ونطلب منھ حكمة، وھو سوف  یجب أن نلجأ، تعوزنا حكمة أنھ عندما ندرك یریدنا أن هللا .ننمولكي 

   .ى االنتصار ونأخذ إكلیل الحیاةعندما نطبق ھذه الحكمة على حیاتنا سنكتشف أنھا تقودنا إل. یعطینا
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  أفضل إجابة اختر

 .كان كاتب رسالة یعقوب صدیقا حمیما وتلمیذا لیسوع: خطأصحیح أم   -١
 .وقد كتب رسالة یعقوب إلى جمھور محدد: خطأصحیح أم  -٢
 ."أمثال العھد الجدید"أُطلق على رسالة یعقوب اسم : أم خطأ صحیح  -٣
  .مصدر األشیاءب مھتملم یكن  وبیعق: خطأصحیح أم   -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  

 ؟رسالة یعقوبخصائص ما ھي بعض  -٥
 التطبیق العملي -أ

 شذرات من الحقیقة -ب
 تعلیق على تعالیم یسوع -ج
  یشیر كثیر من األحیان إلى تعالیم بولس  -د
  

 تعالیم یسوع؟ب امشبع الكاتبلماذا كان ھذا  -٦
 .احدا من تالمیذ یسوعو یعقوبكان   -أ

 .شقیق یسوع یعقوبكان  -ب
 .بولس كل شيء یعرفھ ھعلم -ج
  .بشكل فردي بعد القیامة یعقوبظھر یسوع ل -د
  

 ، جنبا إلى جنب مع بطرس ویوحنا؟أورشلیمقائدا عظیما للكنیسة في  یعقوبصبح ألماذا سرعان ما   -٧
 .نھ كان شقیق یسوعألالناس  بھ أعجب -أ

 .فتولى ھو القیادة دة اآلخریناستشھد القا -ب
 .اإلیمانیھودي محترم قبل  كان -ج
  .أمضى الكثیر من الوقت في الصالة  -د

 

 ؟التي كان المجلس یعالجھاما المشكلة  . أورشلیمترأس مجلس  یعقوب  -٨
 .سیكون الزعیم القادم للكنیسة من -أ

 .ھیكلكیف یمكن إعادة بناء ال -ب
 .رسیوحنا أم بطكان أعظم  من  -ج
  .مسیحیین قبل أن یكونواالمؤمنین غیر الیھود اعتناق الیھودیة  على ما إذا كان -د
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للكنیسة األولى والتي مازالت قضیة واحدة  تعالج، رسالة یعقوبعامة، بما في ذلك الرسائل الكل من   -٩
  ساریة حتى الیوم، ما ھي؟

 ردةال -أ
 ھویة یسوع -ب
 معاناة المسیحیین  -ج
  زواجال -د
  

 لماذا المثابرة مھمة؟ .ثانیة ٥،١٢- ٢:١یعقوب إلى نظرا  - ١٠
 اآلخرین تؤثر في  -أ

 ؤدي إلى النضجت  -ب
 تظھر أنك مسیحیا جیدا  -ج
  عني أنك عنیدت -د
  

 على الرغم من التجارب؟ یثابرونأولئك الذین  یعد هللا ذاماب  - ١١
 .ال مزید من التجارب  -أ

 .ھموؤذیاالنتقام من أولئك الذین   -ب
 تجربةحل سریع لل إلىالتوصل   -ج
  إكلیل الحیاة  -د

 
 ؟اغراء الخطیئة یأتيأین  من  - ١٢

 أشخاص آخرین -أ
 هللا -ب
 إبلیس  -ج
  رغباتنا الشھوانیة الخاصة -د
  

  ماذا ینبغي أن نفعل لمواجھة التجارب؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟إكلیل الحیاةیقودنا إلى أن اإلیمان إلمتحان ، كیف یمكن  ٥،١٢- ٢:١یعقوب إلى نظرا

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

ساعدك على المثابرة والثقة بھ في یأسأل هللا أن  .تجاربلمعك دائما، حتى أثناء ا ألنھأشكر هللا 
أسألھ  .في كل الظروفیمكن أن تأتي إلیھ  الذيالسماوي  ألنھ أباك أشكره .الصعوبات التي تواجھھا

  .حیاة جدیدة بسبب خالصكالأشكره على و  .حكمة
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من قبل أتباع یسوع والیھود المتدینین في القرن  جلمبكاتب ھذه الرسالة كیف تفسر وتطبق لماذا كان   -١

  األول للكنیسة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   ة؟عدید تجاربنقع في أمرنا احسبوه كل فرح عندما  یعقوبق لماذا كیف تفسر وتطب -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   (1:5)التجارب وال تعرف ماذا یجب أن تفعل؟  لمواجھة یعقوبطریقة تطبیق كیف یمكنك شخصیا  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  اإلیمان، وانتصار اإلیمان؟  عن امتحان ھ یعقوبیعلمق شخصیا ما كیف تفسر وتطب  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  لخطیئة؟ ل ناھو مصدر إغراءما ، بیعقو، وفقا  شخصیا قكیف تفسر وتطب -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 الناس كان یعقوب واحد من أولقام یسوع من بین األموات، تطبق شخصیا لماذا، عندما شرح وا  -٦

   الذین ظھر لھم یسوع؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   ؟العھد القدیم سفر األمثال فيو رسالة یعقوبالتشابھ بین  وجھشخصیا تطبق و كیف تفسر  -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
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  الخالص خطواتمصادر و
  
  ٥الفصل 

  ٧٧العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  اإلیمان من إنتاج ثمار وأھمیة، كلمة هللا طاعةة ، وأھمیالخطیئة مراحل فھم: الھدف 

بَ ١٣ ُب ِمْن قِبَِل هللاِ «: الَ یَقُْل أََحٌد إَِذا ُجرِّ ُروِر، َوھَُو الَ »إِنِّي أَُجرَّ ٍب بِالشُّ ، ألَنَّ هللاَ َغْیُر ُمَجرَّ
ُب أََحًدا ُب إَِذا اْنَجَذَب َواْنَخَدعَ ١٤. یَُجرِّ ْھَوةُ إَِذا َحبِلَْت تَلُِد َخِطیَّةً، ١٥. ِمْن َشْھَوتِھِ  َولِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد یَُجرَّ ثُمَّ الشَّ

  )١٥-١٣:١یعقوب . (َواْلَخِطیَّةُ إَِذا َكَملَْت تُْنتُِج َمْوتًا
إِیَماٌن، َوأَنَا لِي أَْنَت لََك «:لِكْن یَقُوُل قَائِلٌ ١٨. ھَكَذا اِإلیَماُن أَْیًضا، إِْن لَْم یَُكْن لَھُ أَْعَماٌل، َمیٌِّت فِي َذاتِھِ ١٧

  )١٨-١٧:٢یعقوب . (أَِرِني إِیَمانََك بُِدوِن أَْعَمالَِك، َوأَنَا أُِریَك بِأَْعَمالِي إِیَمانِي» أَْعَمالٌ 
إن أول . إنھ لیس مصدر للخطیة. إال إنھ ال یغرینا بالخطیةعلى الرغم من أن هللا یستخدم التجارب لینمینا، 

ولكن إن كنا ال نأخذه فیمكننا أن . ى شیئا نریده، ثم نفكر فیھ ونشتھیھخطوة نحو الخطیة ھي عندما نر
ولكن إذا نظرنا إلیھ ثانیة فنحن نسمح ألنفسنا . نوقف أنفسنا عن الخطیة، أي نسیطر على ما كنا ننظر إلیھ

  . لكن هللا یقول لنا اھربوا منھا. بالشھوة مرة أخرى والوقوع في الخطیة
ھذا ما نعنیھ . فالروح القدس یستخدمھا لتجدید حیاتناعلى التغلب على الخطیة،  كلمة هللا تعطینا القدرة

 مثل مرآة كلمة هللا ھي. وذلك عندما نستجیب لفول الرب بطریقة صحیحة. بالقول خلق حیاة داخل قلوبنا
 رة علىعندما نستجیب لكلمة هللا سنجد أنھا حیة وفعالة وقاد. روحیة، تظھر لنا عیوبنا ولذا سوف نغیرھا

  .سامعین فقط للكلمة –ولمت إذا تجاھلناھا سوف نصبح حمقى . إحداث التغییر
أَلَْم . أَنَّ اِإلیَماَن بُِدوِن أَْعَمال َمیِّتٌ أحد المقاطع األكثر إثارة للجدل في رسالة یعقوب ھي التي قال فیھا 

َم إِْسحَ  ْر إِْبَراِھیُم أَبُونَا بِاألَْعَماِل، إِْذ قَدَّ اَق اْبنَھُ َعلَى اْلَمْذبَحِ؟ ھنا یعقوب على مثال یسوع كان یرید أن یَتَبَرَّ
یجب أن یكون  إیمانلقد تبررنا باإلیمان وحده، لكن ھذا  ).١٦:٧مت" (ِمْن ثَِماِرِھْم تَْعِرفُونَھُمْ "یوضح أن 

  .مصحوبا باألعمال التي تثبت صحة إیماننا
نحن بحاجة إلى انضباط روحي . بالشر وبالسموممليء . یقول یعقوب أن اللسان الجامح مثل النار

. حكمة من هللا تأتي من خالل كلمتھ. یعقوب أیضا یرشدنا إلى مصادر الحكمة الحقیقیة. لترویض ألسنتنا
إذا زرعنا سالم بالحكمة التي تاتي من فوق، سوف . ینبغي أن نطلب من هللا الحكمة واالنضباط لطاعتھ

  . نحصد البر
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  بةأفضل إجا اختر
 .ال یجربنا أبدا بالخطیةأن هللا : أم خطأ صحیح - ١
 .أَنَّ اِإلیَماَن بُِدوِن أَْعَمال َمیِّتٌ یقول  یعقوب: أم خطأ صحیح -٢
 .یساعدنا على ترویض ألسنتناهللا أن  نطلب منیجب أن : أم خطأ صحیح -٣
  .حل الخطیة ھي الحكمة الدنیویة: خطأصحیح أم  -٤

  .تنطبق اختر جمیع اإلجابات التي
  
 لخطیئة؟لالحل  يھلماذا كلمة هللا  -٥
 .الخطیئة نلدیھا الكثیر من األمثلة ع -أ

 یمكن أن تجلب لك حیاة جدیدة -ب
 .الشھوةیمكن أن تساعدك على التغلب على  -ج
  .تعامل معھات أن كلمتھلیمكن خلق الخطیئة بحیث هللا  -د
  
 مرآة؟ ھي مثل كیف كلمة هللا -٦
 .حقیقة أنفسناى رؤیة ألنھا تساعدنا عل -أ

 .عكس مجدنات اأنھ -ب
 .أنھا تساعدنا على الشعور بالرضا عن أنفسنا -ج
  .ظھر لنا عیوبنات افإنھ -د
  
 ؟هللا كلمة إلىماذا علینا أن نفعل بعد االستماع  -٧
 .أكثر نضجا نكونطاعة حتى التأجیل  -أ

 .فعل ما تقولن -ب
 .نسیانھا -ج
  .ھانوافق علیال  نجادل إذا كنا -د

 
 ؟یخلصنا، أي نوع من اإلیمان یعقوبوفقا ل -٨
 .صلي في كل وقت لآلخرینأن ن -أ

 .بالترنیممن یحب أن یعبد  -ب
 .حقیقیا أنھ مالعباألالذي یظھر  -ج
  .الذبائحالعدید من  ویقدم الكنیسة إلىیذھب  الذي -د
  
 ؟نؤمن بھالناس یعرفون ما  نجعلكیف  -٩
 .بإیماننابإخبارھم مرات عدیدة  -أ

 .من خالل ما نقوم بھ وكیف نعیش -ب
 .من خالل الذھاب الى الكنیسة كل أسبوع -ج
  .جیراننالعن طریق الوعظ  -د

 
 م إبراھیم كمثال على اإلیمان الحقیقي؟یعقوب استخدلماذا  -١٠

 .هللا أن یفعللھ  ھفعل إبراھیم ما قال -أ
 .لى الفقراءعإبراھیم  عطف -ب
 .الطریقة سنفبإبراھیم یعامل الجمیع  -ج
  .إیمان إبراھیم كامل من خالل أفعالھ أصبح -د
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 لماذا اللسان خطیر جدا؟ -١١
 .دائما مستعد للنقد -أ

 .یقدم التسبیح  -ب
 .دمر اآلخرینیمكن أن ی -ج
  .اآلخرین یشجعیمكن  -د

 ھي من هللا؟ أن تعرف أن ھذه الحكمةكیف یمكنك  -١٢
 .وأنانیةحسد ملیئة  -أ

 .نقیة، ومتواضعة محبة للسالم، -ب
 .والممارسات الشریرة النقدؤدي إلى ت -ج
  .البر إلى تقود -د

  ذلك؟ تجنبلتمكنك كلمة هللا قول تالخطیئة؟ ماذا  ھي خطوات، ما ١٥- ١٣:١یعقوب في  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
مثیر للجدل إلى ھذا الحد؟ كیف یمكنك أن تثبت لماذا ھذا المقطع  .مرة أخرى ٢٤-١٧:٢یعقوب  اقرأ

  ھذا األسبوع؟ -إیمانك 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

سأل هللا ا .یساعدك على السمع والطاعةأطلب منھ أن  .لحیاةقوة لالواھبة  كلمتھ أشكر هللا على 
عطیك یسألھ أن او بالخطیةأعترف  . تجنب الخطیئة وخصوصا في ترویض لسانك على أن یساعدك

  .إیمانك بأعمالكأطلب منھ أن تظھر  .خالصكلضمان 
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  األول لھ؟  ب في اإلصحاحكما یعرضھا یعقوخطیئة ال وصفق شخصیا كیف تصف وتطب -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  كتب أن كلمة هللا ھي مثل المرآة؟ دما ، عنالتي قالھا یعقوبستعارة االق أن تفسر وتطب كیف یمكنك -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یعقوبا موصفھ كما التدینكیف تفسر وتطبق نوعین من  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یعقوبا موصفھ كماكیف تفسر وتطبق نوعین من الكنائس  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یعقوبا موصفھ كماكیف تفسر وتطبق نوعین من اإلیمان  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یعقوبا موصفھ كماكیف تفسر وتطبق نوعین من األشجار  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ سائل بولسیعقوب كتب رسالتھ قبل رق أھمیة أن كیف تفسر وتطب -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  وخطوات الحلمصادر 
  
  ٦الفصل 

  ٧٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم نصائح یعقوب العملیة للتقدیس ونحن ننتظر حل هللا النھائي: الھدف

ِ؟ فََمْن أََراَد أَْن یَُكوَن ٤  َوانِي، أََما تَْعلَُموَن أَنَّ َمَحبَّةَ اْلَعالَِم َعَداَوةٌ ِ نَاةُ َوالزَّ بًّا ُمحِ أَیُّھَا الزُّ
 ِ ا ِ وُح الَِّذي َحلَّ فِینَا یَْشتَاُق إِلَى اْلَحَسِد؟ : أَْم تَظُنُّوَن أَنَّ اْلِكتَاَب یَقُوُل َباِطالً ٥. لِْلَعالَِم، فَقَْد َصاَر َعُدّوً الرُّ

. »ا اْلُمتََواِضُعوَن فَیُْعِطیِھْم نِْعَمةً یُقَاِوُم هللاُ اْلُمْستَْكبِِریَن، َوأَمَّ «:لِذلَِك یَقُولُ . َولِكنَّھُ یُْعِطي نِْعَمةً أَْعظَمَ ٦
٧ ِ نَقُّوا أَْیِدیَُكْم أَیُّھَا اْلُخطَاةُ، َوطَھُِّروا . اِْقتَِربُوا إِلَى هللاِ فَیَْقتَِرَب إِلَْیُكمْ ٨. قَاِوُموا إِْبلِیَس فَیَْھُرَب ِمْنُكمْ . فَاْخَضُعوا ِ

أْیَْینِ  بِّ فَیَْرفََعُكمْ اتَّ ١٠ ...قُلُوبَُكْم یَا َذِوي الرَّ  .ِضُعوا قُدَّاَم الرَّ
  )١٠، ٨-٤:٤یعقوب (

طَلِبَةُ اْلبَارِّ تَْقتَِدُر َكثِیًرا فِي . الَِت، َوَصلُّوا بَْعُضُكْم ألَْجِل بَْعٍض، لَِكْي تُْشفَْواوا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض بِالزَّ اِْعتَِرفُ ١٦
  )١٦:٥یعقوب (فِْعلِھَا 

، أما األعمال الصالحة فھي دلیل على صحة اإلیمان یخلصنا .بُِدوِن أَْعَمال َمیِّتٌ  أَنَّ اِإلیَمانَ یقول یعقوب 
یقول أیضا یعقوب أن حیاة القداسة ھي الحل المنقذ من شھوة . ألن أعمالنا تُظھر ما نؤمن بھ. اإلیمان

  .فھو یحثنا على تنقیة قلوبنا وأال نكون مزدوجي الفكر. وخطوات الخطیة
كتاب العھد  مثل غیره من. لى حل هللا النھائي لمشكلة العالم وھو المجيء الثاني للمسیحثم ینتقل یعقوب إ

 التحلي یشجعنا یعقوب على لذلك. مرة أخرى قادم المسیح :بالجانب اإلیجابي ، ینھي حدیثھالجدید
  .بعضنا البعض عن بشكل سيء بالصبر، ونحن ننتظر، ال لنتحدث

لنخدم بعضنا البعض، ونبارك بعضنا البعض بالبركات الروحیة، . ةیتحدث أیضا یعقوب عن حیاة الكنیس
ونحب بعضنا البعض، نعترف بعضنا البعض بخطایانا، ونصلي من أجل بعض حتى ننال الشفاء 

  .الروحي
 نُوهُ َصلُّوا َعلَْیِھ َویَْدھَ إذا كان احد مریض فَْلیَْدُع ُشیُوَخ اْلَكنِیَسِة فَیُ . یكتب أیضا یعقوب عن شفاء اإلیمان

، بِّ المریض یجب أن یكون لدیھ إیمان لیدعو شیوخ الكنیسة، والشیوخ یجب أن یكون لدیھم  بَِزْیٍت بِاْسِم الرَّ
لیس الزیت المستخدم ھو الذي یشفي المریض، لكن هللا ھو الذي یستجیب . إیمان لیصلوا على المریض

  .صالة اإلیمان
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  أفضل إجابة اختر
 .الصالحة تخلصناأعمالنا  :خطأأم  صحیح -١
 .بعیدا ھو یھرب منا، الشیطان نقاوم عندما :أم خطأ صحیح  -٢
 .التقدیس من  ھو جزء مھم الخضوع :أم خطأ صحیح  -٣
  .مشیئة هللا دائما ھو الشفاء الجسدي :خطأأم  صحیح -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
) ١٦-١٣:٤:یعقوب(مع ذلك  یتناسبكیف  .الربأمام  لعدید من األماكن أن نتواضعفي ا یعقوبیقول  -٥

 خططنا للمستقبل؟ التي تتحدث عن
 .ھبفقط  نفتخرأمام الرب، سوف  ناإذا تواضع -أ

 .المستقبلبتفاخر نط أو أن نخط ال ینبغي أبدا -ب
 .ةقدرالو العطایا یعطیناخططنا للمستقبل ألنھ ب ال بأس أن نتفاخر -ج
  .نا ناجحةجعل خططتدائما إرادة هللا أن  -د
  
 یسوع ؟المجيء الثاني ل عنفي نھایة كتبھم  یتحدثون من الكتاب یعقوب وغیرهلماذا  -٦
 .حیال ذلكفرط  تفاؤللدیھم  -أ

 .ھذه الحیاة على اإلطالقبال یھتمون  إنھم -ب
 .ال یریدون التحدث عن المعاناة إنھم -ج
  .تشجیع قرائھم الذین یعانون وندیری إنھم -د
  
 لكلمة اعتراف؟ف الصحیح ما ھو التعری -٧
 .مراتال من العدیدآسف أن أقول لك  -أ

 .إلى الكنیسةذھب وتكثیر من الصلوات، ال وتتلو، أن تبدو حزینا -ب
 .ھافعلت التيلقس جمیع األشیاء الخاطئة لقول ت -ج
  .بھ ھو خاطئ وافق مع هللا واآلخرین أن ما قمتت أن تكون على -د
  
 صراعاتھم مع بعضھم البعض؟ ونشاركیبخطایاھم أو  ن ال یعترفونولماذا المؤمن -٨
 .یدینوناالناس أن نحن ال نرید  -أ

 .اآلخرین ضعفاء أمامكون ننخشى أن  -ب
 .حیاتنا مثالیة یظنوا أننحن نرید من الناس أن  -ج
 .كل ما سبق -د

 
 ) نطبق علیككل ما یاختر (لآلخرین؟  التي تجعلك تعترف بذنبكما ھي بعض األسباب  -٩
 لتشجیع اآلخرین -أ

 كون متواضعا ومطیعاتأن  -ب
 أمام اآلخرین لتكون مسئوال -ج
  .من أجلك یصلواأن حتى یمكن لآلخرین  -د
  

 ؟بمواھبنا الروحیةعلینا أن نفعل  ذاما - ١٠
 نستعرضھا -أ

 بھا نتفاخر -ب
                                                                                           .الكنیسة ننمي بھابارك ون -ج
  مھا لمجدنانستخد -د
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 یجلب الشفاء؟ الذي جل الشفاء، ماأمن  ونصلیعندما یأتي شیوخ معا و - ١١
 الزیتدھن  -أ

 شیوخالإیمان  -ب
 الكاھن -ج
  .واستجابة صالة اإلیمانهللا،  -د
  

؟ ھاتاج أن تقدمتح كقلبفي حیاتك وفي مجاالت ال مھم جدا؟ ما الخضوع لماذا    إلى 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ھذا األسبوع؟ امن هللا؟ أي من ھذه األشیاء یمكن أن تبدأ بھ تقربناما ھي بعض الطرق التي یمكن أن 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
زمیل مؤمن في وتثق  ھل تعرف، كذلك مع المؤمنین اآلخرین؟ إن لم یكن كوصراعات بذنوبكعترف تھل 

عندما یشاركونك، مع العلم أن كل ن یشعرون بالراحة وھل اآلخریمكن أن تشاركھ وأن تصلي معھ؟ 
  ؟ إذا لم یكن كذلك، كیف یمكنك تغییر ذلك؟ى سريشيء سیبق

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  

الخضوع لھ، ساعدك على أسأل هللا أن ی .رسالتھمن أجل إیمان یعقوب ومن أجل أشكر هللا 
 .ساعدك على مقاومة الشیطان ومخططاتھ الشریرةأطلب منھ أن ی .تواضع أمامھ، وأحبھ أكثر كل یوموال

صلي من أجل الرعایة واعدك على سأطلب منھ أن ی . منكب منھ، ھو یقتررب تتقما نھ عندأل  أشكر
  .مشاكلك معھمب شاركتا وآلخرین في الكنیسة وأن تكون مطیعا
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كسب المعركة على ل وحلولھ یعقوبكیف یمكن تطبیق طریقة ، ٥إلى  ٣اإلصحاحات من في  -١

  الخطیئة؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________________  
  
  اللسان كونھ الحل؟ عن ٣ اإلصحاحفي  المكتوبكیف یمكنك شخصیا تطبیق  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________________  
  
  المسیح؟  تباعإ األرضیة، وبعض مشاكلتغلب على الحكمة المن فوق ھي كیف یمكن للحكمة التي  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________________  
  
  ؟١٧-٧:٤اإلصحاح  في قدمھا یعقوبكیف یمكنك شخصیا تطبیق مجموعة من الوصایا التي  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________________  
  
  صبر أیوب واألنبیاء؟ ب الخاصكیف یمكنك شخصیا تطبیق اإلرشاد  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________________  
  
  مجيء الثاني لیسوع المسیح؟ ال وھي نھائيكحل  ھاقدمیعقوب التي  ةلطریقك الشخصي ما ھو تطبیق -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________________  
  
لكنیسة لن كیف یمكن ع ٥ صحاحیعقوب التي أعطاھا في اإلصورة شخصیا  قماذا تتعلم وكیف تطب -٧

  ) ٢٠- ١٣: ٥نظر ا(عمل؟ أن ت العھد الجدیدفي 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  تحوالت بطرس الثالثة
  
  ٧الفصل 

  ٧٩العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  تحولالتقدیم كاتب رسائل بطرس وخطوات : الھدف

بُّ ٣١ َولِكنِّي ٣٢! اْلِحْنطَةِ ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن، ھَُوَذا الشَّْیطَاُن طَلَبَُكْم لَِكْي یَُغْربِلَُكْم كَ «:َوقَاَل الرَّ
، إِنِّي ُمْستَِعدٌّ أَْن «:فَقَاَل لَھُ ٣٣. »َوأَْنَت َمتَى َرَجْعَت ثَبِّْت إِْخَوتَكَ . طَلَْبُت ِمْن أَْجلَِك لَِكْي الَ یَْفنَى إِیَمانُكَ  َیاَربُّ

ْجِن َوإِلَى اْلَمْوتِ  یُك اْلیَْوَم قَْبَل أَْن : َك یَابُْطُرسُ أَقُوُل لَ «:فَقَالَ ٣٤. »!أَْمِضَي َمَعَك َحتَّى إِلَى السِّ الَ یَِصیُح الدِّ
اٍت أَنََّك تَْعِرفُِني   ).٣٤-٣١:٢٢لوقا. (»تُْنِكَر ثَالََث َمرَّ

إن بطرس الذي كتب رسائل بطرس ھو نفسھ الذي نراه في األناجیل وفي أعمال الرسل، لكنھ أیضا 
أعطى یسوع سمعان، شقیق أندراوس، لقب صفا  .لجدیدیمكننا متابعة نموه في جمیع أنحاء العھد ا. مختلفا

. الذي یعني صخرة أو االستقرار، حتى لو كان بطرس غیر مستقرا روحیا فضال على التسرع. أو بطرس
  .  كان ھذا اللقب حافزا لھ لینمو ویكون صلب ومستقر

، ولكن كان یسوع محیغربلكم مثل القبطرس أن الشیطان یرید أن ل، قال یسوع ى یسوعفي لیلة القبض عل
علیھ أن یثبت قال أیضا یسوع لبطرس أنھ عندما یعود و. من أجل بطرس حتى ال یفشل في اإلیمانیصلي 
ربما یكون قد تجدد في اللیلة التي أنكر فیھا . ھذه العبارة تعني أن بطرس لم یكن بعد قد تجدد. إخوتھ

   . المسیح ثالث مرات كما تنبأ الرب لھ
. عندما حل الروح القدس على المؤمنین، قال بطرس للجموع أن توبوا وأن یتحولوا وفي یوم الخمسین،

وعندما یتم تحویلنا، . وقد ولدنا جمیعا رأسا على عقب. تحویل یعني حرفیا أن انقلب رأسا على عقبال
  . نحن نفعل دورانا كامال، لتجربة شيء یُحدث ثورة في حیاتنا

فعل ین ا یمكن أف. د، لذلك ھو كان شخص یمكن  أن یستخدمھبطرس، مثل موسى، علم أنھ كان ال أح
ن یسوع أطلق على بطرس لقب صخرة وفي أمن وقت . انھ ال أحد أشیاء رائعة من خالل شخص قد علم

بعد القیامة، ظھر یسوع . الوقت الذي بكى فیھ بطرس بكاء مرا بعد أن أنكر یسوع، علم بطرس أنھ ال أحد
نعم یا رب، أنت تعلم : "فأجابھ بطرس. بیتر ثالث مرات إذا كان یحبھ سألو. خرینلبطرس والتالمیذ اآل

عندھا علم بطرس أنھ شخص . حینئذ قال لھ یسوع اذھب إرع خرافي". كل شيء، أنت تعرف أنني أحبك
   .  یرید هللا أن یستخدمھ

وفي یوم الخمسین، اندلع الروح 
ذلك  القدس من خالل بطرس، ألن في

بطرس األسرار الوقت عرف 
ولكن ھو  أنا لست شیئا) ١: الروحیة

أنا ال أستطیع ) ٢كل شيء وھو معي؛ 
أنا ال ) ٣لكنھ یستطیع وھو معي؛ 
وفي یوم . أرید لكنھ یرید وھو معي

شخص،  ٣،٠٠٠الخمسین تم تحویل 
وبعد ذلك، یمكن لبطرس أن ینظر إلى 

أنا لم أفعل : " الوراء في حیاتھ ویقول
  ". فعل شیئا لكن ھو الذي

   



30 
 

  أفضل إجابة اختر
 .الرسول بطرس لم یكن بطرسالرجل الذي كتب رسائل : أم خطأصحیح  -١
 .اوغیر مستقر االقدیم، الذي كان مندفع بطرسرسائل بطرس تكشف أحیانا : أم خطأصحیح  -٢
  .یفعل دورانا كامالیعني أن  التحویل: أم خطأ صحیح -٣

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ؟معانكان س من  - ٤
 سواأندر وأخ -أ

 یسوع بطرس الذي لقبھالتلمیذ  -ب
 صیاد غیر متعلم -ج
  كل ما سبق -د
  
 یبدو خیارا غریبا؟ - بطرسأو  صفا - سمعان لماذا لقب یسوع ل -٥
 .اصیادكان  عانمألن س -أ

 .كل یوم سمعان ثابتا ویمكن االعتماد علیھ كان -ب
 .مثل صخرة سمعانبدا  -ج
  .صخرةالروحیا مثل  قویا معانسن لم یك -د
  
 اللقب؟ ھذاأعطى بطرس یسوع لماذا تعتقد أن  -٦
 بالتمیزلجعلھ یشعر  -أ

 لیسخر منھ -ب
  .جیدا معانیعرف س ألنھ لم یمن -ج
  .ألن یسوع رأى فیھ إمكانیات كبیرة -د
  
 ؟بطرسما ھي الدروس التي تعلمھا  -٧
 .أنھ ال أحد وسیظل دائما ال أحد -أ

 .ھستخدمین أ ال أحد لكنھ كان شخصا یمكن كان  أنھ -ب
 .د، وهللا ال یمكن استخدام النكرةال أح أنھ -ج
 .مشاعر سیئة في نفسھهللا أن یشعر  هكان ال أحد، وأراد -د

 
 في األناجیل؟ عما كان امختلف بطرسكیف كان في سفر أعمال الرسل،  -٨
 .امستقروعاطفیا أصبح روحیا  -أ

 .ب علیھ في بعض األحیانتغلتعواطفھ كانت  -ب
 .والمسئولكان یرید أن یكون القائد  -ج
  .ھدفھ أو حبھ لیسوع فيلم یتردد  -د
  
 ؟متى تحول بطرس -٩
 لیلة أنكر یسوع -أ

 على الشاطئ مع یسوع بعد قیامتھ-ب
 عندما حل الروح القدس یوم الخمسینفي  -ج
  .نحن ال نعرف على وجھ الیقین -د
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 ؟لتجدیدأو ا التحویل ىعنمما  -١٠
 .نصلي ونعتمد -أ

 .مع اآلخرین نشارك بعقیدتنا -ب
 .الكنیسة بأمانة إلىنذھب  -ج
  .روحیا درجة ١٨٠دوران عندما یحدث  -د
  

 ما ھو الموضوع الرئیسي في رسائل بطرس؟ -١١
 معاناةال -أ

 حبال -ب
 الثمر -ج
  خالصال -د
  

 رسائل بطرس ؟الصعب أحیانا أن نفھم من لماذا  -١٢
 .عالما بطرسكان  -أ

 .من موضوع إلى آخر كان بطرس یقفذ -ب
 .بطرس ھقال ماأخطاء عندما كتب فعل سلوانس  -ج
  .قراءةال ةصعبلبطرس الكتابة الیدویة  تكان -د
  

التحویل یعني تُحدث دورانا كامال في . في یوم الخمسین، شجع بطرس مستمعیھ على التوبة والتحویل
إن لم یكن كذلك، یمكنك القیام بذلك  ؟تحولتتبت عن خطایاك وھل . إنھا ثورة في حیاتك تماما. حیاتك

وأنا . أیھا اآلب السماوي المحب، أعترف أني منفصل عنك وعن خطتك لحیاتي": صلي ھذه الصالة. اآلن
أضع ثقتي كاملة في موتھ على  .. وأنا أثق أن ابنك یسوع المسیح ھو مخلص شخصي لي. أعترف أني آثم

أنا اآلن أترك وابتعد عن . أشكرك ألنك بررتني بعملك النھائي على الصلیب. یايالصلیب لمغفرة كل خطا
. من اآلن أنا أتوج مخلصي یسوع المسیح ربا على حیاتي، واسلم لھ حیاتي دون قید أو شرط. كل خطایاي

 ."آمین. وحسب إرادتك وأنا اتبع ابنك یسوع المسیح اجعل حیاتي متماشیة تماما مع خطتك
 

 أنت تعلمتھل . التي تعلمھا بطرس یوم الخمسین وعبر عنھا بكلماتكسرار الروحیة ألاشرح ا 
ووضعھا موضع التطبیق العملي  ھاساعدك على فھمینفسك؟ إذا لم یكن كذلك، أسأل هللا أن بھذه األسرار 

  .حیاتكفي 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 على قوة على مثال بطرس و أشكر. بطرسفي حیاة  رأیتھي ذ على النمو والنضج ال أشكر 
أشكر  .بطرس تعلمھا الدروس واألسرار الروحیة التي أن تتعلمساعدك یأسأل هللا أن  .نھایةإیمانھ حتى ال

  .رسائل بطرس فيمن ھذه الدراسة  سوف تتعلمھ على ما 
 

 مالحظات
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 ؟التحویل على رحلة حیاتك اإلیمانیةطبق ف وتعرٍ كیف تُ  -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 ھد الجدید؟ نراھا في الع الثالثة شخصیات لبطرس التي حیاتكرحلة ف وتطبق على عرٍ كیف تُ  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 ان وقتمن  بطرسدروس المستفادة من یة الثالثة اإلیمان حیاتك طبق على رحلةمكنك أن تكیف ی  -٣

كما ھو (عندما التقى مع یسوع على الشاطئ ثم یسوع حتى خرج في الظالم وبكى بكاء مرا، بالتقى 
  ؟ ا قال خطبة عظیمة یوم الخمسین، وعندم)٢١موضح في یوحنا 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 ؟ بطرسالروحیة المستفادة من أسرار یة األربعة اإلیمان حیاتك رحلةطبق على كیف تصف وت -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  نمط كتاباتھ؟  على القراءة أو الكتابة یؤثر یعرف كنبطرس الذي لم یالواقع أن أن كیف  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
  
كنز من الحكمة المستوحاة  على ھذا الرسول األمي كیف حصلطبق على حیاتك الخاصة اشرح وت -٦

 .في رسائلھ حتى ساھم بھا
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  .رسائلھ ھا فيكتب و بطرس لرسولا امتلكھاالخاصة األشیاء الثمینة التي  اذكر وتطبق على حیاتك -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق



33 
 

  أفكار حول التجدید
  ٨الفصل 

  ٨٠لعھد الجدید الدرس الصوتي رقم ا

  لنفھم لماذا هللا یسمح بالمعاناة وكیف تحدث الوالدة الجدیدة: الھدف 

یَاِء، فَأَِحبُّوا بَْعضُ ٢٢ وحِ لِْلَمَحبَِّة األََخِویَِّة اْلَعِدیَمِة الرِّ ُكْم طَھُِّروا نُفُوَسُكْم فِي طَاَعِة اْلَحقِّ بِالرُّ
ا الَ یَْفنَى، بَِكلَِمِة هللاِ اْلَحیَِّة اْلبَاقِیَِة إِلَى ٢٣. ٍر بِِشدَّةٍ بَْعًضا ِمْن قَْلٍب طَاھِ  َمْولُوِدیَن ثَانِیَةً، الَ ِمْن َزْرعٍ یَْفنَى، بَْل ِممَّ

  )٢٣- ٢٢:١بطرس١.(األَبَدِ 
ةٌ ُمقَدََّسةٌ، َشْعُب اقْ ٩ ، أُمَّ ا أَْنتُْم فَِجْنٌس ُمْختَاٌر، َوَكھَنُوٌت ُملُوِكيٌّ تِنَاٍء، لَِكْي تُْخبُِروا بَِفَضاِئِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن َوأَمَّ

ا اآلَن فَأَْنتُْم َشْعُب هللاِ ١٠. الظُّْلَمِة إِلَى نُوِرِه اْلَعِجیبِ  الَِّذیَن ُكْنتُْم َغْیَر . الَِّذیَن قَْبالً لَْم تَُكونُوا َشْعبًا، َوأَمَّ
ا اآلَن فََمْرُحوُمونَ    )١٠-٩:١بطرس١.(َمْرُحوِمیَن، َوأَمَّ

بمنأى عن ویعلم أنھ إذا كنت في مشیئة هللا، سوف تكون بصحة جیدة، وثري، " االزدھارالھوت "الیوم 
. ولكن ھذا ال یتفق مع المعاناة واالضطھاد الذي نجده في رسائل بطرس وبقیة العھد الجدید كلھ. المعاناة

  .االستمرار في إتباع یسوع المسیحرسالة بطرس إلى الیھود المسیحیین الذین یعانون تشجعھم على 
على . فا یسمح بالمعاناة لینمي إیماننا. بطرس یعطي سببین یوضح فیھما لماذا یسمح هللا لشعبھ بالمعاناة

فقد وعدنا هللا أنھ لن تأتینا تجربة إال . معاناة أیوب كانت من الشیطان، ولكن بسماح من هللا: سبیل المثال
  . یسمح هللا بالمعاناة ھو أنھ ینقي إیماننا الذي ھو أغلى من الذھبسبب آخر فیھ . بسماح منھ

ھو یصورھا بالحیاة التي تبدأ عندما تلتقي البذرة : بطرس یصف عملیة الوالدة الجدیدة أو التحویل
فالحیاة الروحیة تبدأ فینا، . نولد مرة أخرىھكذا عندما نتجاوب مع كلمة هللا الحیة الباقیة نحن .  بالبویضة

وعندما نولد من جدید . حتى یكتمل النمو وتتم الوالدة الجدیدة فترة الحمل تستمرویتم تنقیة نفوسنا، و
َمَحبَّةٌ فََرٌح َسالٌَم، طُوُل ونتیجة الوالدة الجدیدة نأتي بثمر الروح . نشتھي اللبن أي نشتھي كلمة هللا الحیة
  .)٢٣-٢٢:٥غالطیة ( . أَنَاٍة لُْطٌف َصالٌَح، إِیَماٌن َوَداَعةٌ تََعفُّفٌ 

بالنسبة لشعب إسرائیل ملكوت هللا ھو على . ، بطرس یكتب عن ملكوت هللا١٠- ٩:٢بطرس١في 
تََرَب تُوبُوا ألَنَّھُ قَِد اقْ «: ولكن في العھد الجدید كانت رسالة یسوع األولى. الصعیدین الوطني والجغرافي

َماَواتِ  فملكوت هللا . اآلن في داخلنا، في أولئك الذین یؤمنون ملكوت هللا ھو). ١٧:٤متى ( »َملَُكوُت السَّ
  .موجود أینما وجد المؤمنون الذین یتبعون یسوع

 هللا نیابة عن یتواجد أمام الكاھن كان، في العھد القدیم .كھنوت ملوكي یشكلون في المسیح جمیع المؤمنین
 كھنوت ذا ھو المعروف باسمھ .اآلخرینأن نتشفع من اجل مدعوین  كھنة، نحن جمیعا اآلن .الشعب
  .المؤمن
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  أفضل إجابة اختر
  .كان السبب الرئیسي لرسائل بطرس ھو مواساة أولئك الذین كانوا یعانون :خطأأم  صحیح -١
شعب هللا  كان یعانیھا ناسب تماما مع المعاناة التيتالیوم ی" الھوت االزدھار: "خطأصحیح أم  -٢

  .خضعت في الماضي والحاضر
  .عن الخالص تنبؤا بھكل ما  وایفھم لماألنبیاء : م خطأأ صحیح -٣
  .من االضطھاد والمعاناة یھربونجمیع الناس  أنهللا یرید : خطأصحیح أم   -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 لماذا یسمح هللا لشعبھ أن یعاني؟ -٥
 .حقا نانھ ال یحبأل -أ

 .ألنھ یریدنا أن ننمو في اإلیمان -ب
 . یمكن أن تتوقف المعاناةنھ الأل -ج
  .األشرارفقط من أجل الناس  يھ المعاناة -د
  
 معاناة خرافھ؟ل بالنسبةراعي صالح كصورة یسوع تعني ماذا  -٦
  .یمكننا أن نثق بھ لرعایتنا -أ

 .ھو لیس راعي جید -ب
 .بسماح منھالمشاكل الوحیدة التي تأتي لنا ھي  -ج
  .ال معنى لھ ھذا الكالم -د
  
 ماذا یعني ھذا ضمنا عن ملكوت هللا؟ .یسوع أن شخصا یزرع بینما شخص آخر یحصدقال   -٧
 ملكوت هللاال أحد یعمل وحده في  -أ

 .الفخرالذي یحصد یحصل على  .ب
 .لكوتبعض الناس أكثر أھمیة في عمل الم -ج
 .ینمو بسبب جھودناالملكوت  -د

 
 دیدة؟جالوالدة ال نختبر نولد مرة أخرى أو لكيماذا یحدث  -٨
 .من جدید فنولد، نؤمنكلمة، والنسمع   -أ

 .إلى الكنیسةبإخالص ذھب ن -ب
 .مدتعننقول صالة و  -ج
  .نولد في عائلة مسیحیة -د
 أین ھو؟ .واحدة هللا لم یعد تحت رایة أو أمة ملكوت -٩
 .حیثما یعیش الشعب الیھودي -أ

 .أینما یذھب الناس إلى الكنیسة -ب
 .ھو في قلوب المؤمنین -ج
  .سوى في السماء أنھ لیس -د
  

 المؤمن؟ ما ھو كھنوت - ١٠
 .كھنةوا أن یكونیمكن مطارنة، والكرادلة ال، األساقفةفقط  -أ

 .كل مؤمن ھو كاھن -ب
 .لیس ھناك كاھن بعد اآلن  -ج
  .هللا المعینین من وحدھم مالكھنة الیھود ھ -د
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 تنقیة الذھب؟بإیماننا یقارن معاناة  بطرسلماذا   - ١١
 . بالنسبةإیماننا ثمین كذلك الذھب ھو معدن ثمین،  -أ

 .یتم تنقیة الذھب من خالل التطھیر بالماء -ب
 .تنقیةالأكثر قیمة من خالل  اصبحیالذھب وإیماننا  -ج
  .ونحن ننظر إلیھالذھب جمیل  -د
  

أن یخرج لذلك ال یمكن لخروف  .لخرافھالمدخل  بوابھو أنھ  قالیسوع، الراعي الصالح،  
  ؟بمعاناتك لھ عالقةكیف ھذا الوعد  .دون علمھ یدخللمفترس أن ال یمكن دون علمھ، و

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  جدیدة؟الوالدة ال اختبرتھل  .شرح عملیة الحمل الروحیة التي تؤدي إلى والدة جدیدةا

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

في أوقات . للملكوت وأنك نافع، لھابن  ألنك أشكره .اممكن كخالصجعل نھ أشكر هللا أل
شكره على كل الناس الذین ا . مخلصاساعدك على أن تكون یالمعاناة، أطلب منھ أن یطھر إیمانك و

 .متاحة لكألنھ جعل كلمتھ أشكره  .موجودا على مر القرونالكتاب المقدس  لیبقىضحوا بحیاتھم 
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 یعاني أربعة عشر مرات في ھذه الرسالة؟  بطرس كلمةلماذا ذكر  -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
في  عنھا بطرس كتبعن المعاناة واتباع المسیح طبق على حیاتك الخاصة ثالثة أمور وت كیف تفسر -٢

 ؟ ١ صحاحاإلمن  ٧و  ٦اآلیات 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
: ١في (بطرس  االذي وضعھالطریق رحلة إیمانك، وتعلم اآلخرین، عن طبق على كیف یمكنك أن ت -٣

 جدیدة؟ الوالدة ال إلختبار) ٢ :٢- ٢٢
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
الدة بالوجدیدة الوالدة الیقارن لبطرس لوحي الفي " الروحي الحمل" ھما ھو الحافز الذي یجلب  -٤
 جسدیة؟ ال

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 الثاني؟  احصحفي اال ٢و  ١كیف یمكن مواصلة ھذا التشبیھ في اآلیات  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   .دور كلمة هللا في ھذه العملیة برمتھا على خدمتكطبق على حیاتك الخاصة واشرح و -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 ٢في إجابتك  درجأ( ؟ أن كلمة هللا تسكن فیھم  و، هللا كلمةعلى لماذا من المھم أن یحصل الناس  -٧

 وعندما كلمة هللاهللا كلمة أنھ عندما یحصل الناس على  يالذي یعلمنا بشكل جمیل ومجاز ،١٩:١بطرس
  ).الوالدة الجدیدة حیتئذ یختبرون تسكن فیھم

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  وذج الزواجنم
  ٩الفصل 

  ٨١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم نموذج هللا للزواج في رسالة بطرس األولى :الھدف

، َحتَّى َوإِْن َكاَن اْلبَْعُض الَ یُِطیُعوَن اْلَكلَِمةَ، ١ یُْربَُحوَن َكذلُِكنَّ أَیَّتُھَا النَِّساُء، ُكنَّ َخاِضَعاٍت لِِرَجالُِكنَّ
ینَةَ اْلَخاِرِجیَّةَ، ِمْن ٣. ُمالَِحِظیَن ِسیَرتَُكنَّ الطَّاِھَرةَ بَِخْوفٍ ٢النَِّساِء بُِدوِن َكلَِمٍة،  بِِسیَرةِ  َوالَ تَُكْن ِزینَتُُكنَّ الزِّ

َھِب َولِْبِس الثِّیَاِب،  ْعِر َوالتََّحلِّي بِالذَّ وحِ اْلَوِدیعِ  بَْل إِْنَساَن اْلقَْلِب اْلَخفِيَّ فِي اْلَعِدیَمةِ ٤َضْفِر الشَّ اْلفََساِد، ِزینَةَ الرُّ
َجاُل، ُكونُوا َساِكنِیَن بَِحَسِب اْلفِْطنَِة َمَع اِإلنَاِء النَِّساِئيِّ ٧ ...اْلھَاِدِئ، الَِّذي ھَُو قُدَّاَم هللاِ َكثِیُر الثََّمنِ  َكذلُِكْم أَیُّھَا الرِّ

بطرس ١.(َواِرثَاِت أَْیًضا َمَعُكْم نِْعَمةَ اْلَحیَاِة، لَِكْي الَ تَُعاَق َصلََواتُُكمْ َكاألَْضَعِف، ُمْعِطیَن إِیَّاھُنَّ َكَراَمةً، َكالْ 
  )٧؛٤-١:٣

. ألن هللا ھو مصمم  الزواج. إن أفضل مصدر للحصول على مشورة خاصة بالزواج ھو الكتاب المقدس
 تمثلن زوجاتال نموذج،ھذا ال. للزواج كنموذج المسیح والكنیسة إلى كال بطرس وبولس یشجعنا أن ننظر

یوم ألنھ في  ،أزواجنا بدال من أنفسنا تغییر علینا أن نركز على. المسیح یمثلون واألزواج، الكنیسة
  . الدینونة كل واحد سوف یكون مسئوال عن نفسھ

 .مسؤولیاتھم التي مھبھا هللا لھمأكبر المشاكل في الزواج المسیحي تأتي بسبب األزواج الذین ال یتحملون 
إن كان الزوج ال یقوم بدوره فالزوجة بنعمة هللا . طرس یحث الزوجات والزواج على النمو في اإلیمانب

  .زوجھا یمكن أن تبادر، بروح ھادئة ولطف، في إقناع
هللا حدد رئاسة . یحث بطرس الزوجة أن تخضع لزوجھا كما یخضع المسیح لآلب، فھو مثالنا إلتباعھ

الرجل یمثل المسیح لذلك یجب أن . ل ھم مسئولون عن زوجاتھم وأطفالھمب. الزواج واألسرة إلى الرجال
یقول الكتاب المقدس . یجب على الزوج أن یعرف زوجتھ ویحبھا. یحب الكنیسة كما یحب المسیح الكنیسة

  . وقت واألولویةن یسكن معھا، بمعنى أن یعطیھا الأ
فھو . ال یزال یُعمل بھا الیوم ألنھا كلمة هللاعلى الرغم من أن ھذه النصیحة أُعطیت منذ قرون، إال أنھ 

استخدم نموذج الزواج الذي . وإذا كان الروح القدس یخبرنا بالقیام بذلك فعلینا أن نطیعھ. المرشد الخالد
  .في ھذه الرسالة، وبنعمة هللا قم بمسئولیتك
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  أفضل إجابة اختر
  .زواجھنأل یخضعنأن الزوجات ال  المشكلة األكثر شیوعا في الزواج ھو :أم خطأصحیح  -١
  .بسبب قدوتھازوجھا للرب  تربحمن الممكن للزوجة أن : أم خطأ صحیح -٢
  .ولیة البیت واألطفال إلى الزوجةئمس أسندهللا : خطأصحیح أم  -٣
  .زواجھنألیعطي المشورة للزوجات عن كیفیة إحداث التغییر  بطرس :خطأصحیح أم  -٤

  .لتي تنطبقاختر جمیع اإلجابات ا
  
  ات المسیحیة غیر فعالة الیوم؟لماذا العدید من الزیج -٥
  .یلھون اآلباء عن أداء مسؤولیاتھماألطفال  -أ

  .ھن بدال من المطالبة بالمساواةإلى أزواج یخضعنزوجات  -ب
   .ال یتممون مسئولیاتھم التي أسندھا هللا لھمالرجال  -ج
  .لحیاةمن ا جدا الناس یتزوجون في وقت متأخر -د

  
  مشورة الزواج في الكتاب المقدس؟ أن یجدواالمؤمنین  علىلماذا یجب  -٦
  .مثاال للسید المسیح والكنیسةصمم هللا الزواج لیكون  -أ

  .ىخرمشورة أزواج جیدة مثل أي مشورة الكتاب المقدس عن ال -ب
  .ذلكألن القس قال  -ج
  .فضلاألألن الزواج المسیحي ھي دائما  -د

  
  لزواج؟لصف كیف ینبغي أن ننظر یل یعانيم مثال المسیح كخادم طرس استخدبلماذا  -٧
  .، وتعانيالخادمةأن تكون مثل  یجبألن الزوجة . أ

  .البعض من خالل تواضعھ نابعضلو  نخضعأظھر المسیح لنا كیف  -ب
  .المسیح كان متزوجا. ج
  .الزوج ھو الرأس من المنزل أنالمسیح ھو رأس الكنیسة كما  -د
  وا؟فعلیأن  زوجاتوال لألزواج بطرس قالماذا   -٨
  .محاولة تغییر الشخص اآلخر -أ

  .تغییر أنفسھم -ب
  .في محبة الكنیسةمثال المسیح ال تحاول تقلید  -ج
  .الزواج یعقدونیكن لدیك أطفال ألنھم  ال -د

  
  یات وعیوب شركائنا؟ على مسئولوعیوبنا في زواجنا ولیس  نامسؤولیاتلماذا یجب علینا التركیز على   -٩
  .أمام هللا عن حیاتنا الخاصة مسئولوننحن  -أ

  .تنجح دائماخر اآلشخص التغییر  ةحاولم -ب
  .تغییرال تحاوالمقدر تالناس  -ج
  .قوي عالقتكت ىشكوالو تذمرال -د

  
  تخضع الزوجات ألزواجھن؟مھم جدا أن ال منلماذا  - ١٠

  .أكثر أھمیة من الزوجاتاألزواج  -أ
  .ن ذلكإذا لم یفعل واج قد یرفضھناألز -ب
  .عن المنزل مسئوالخطة هللا ھو للزوج أن یكون  -ج
  .دائما قرارات أفضل یأخذألن الرجال  -د
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  على أن تكون ھادئة أو صامتة؟ ع المرأةیشج بطرسلماذا  - ١١
  .من كسب أزواجھن بالقدوة حتى یتمكن -أ

  .یل أزواجھن بعیدا عن الكلمةن تحوم یتمكنحتى  -ب
  .ل الحصول على مزید من السیطرةلرجالنھ یرید إ -ج
  .النساء تتحدث أنرغب في ی قال انھ ال -د

  
  بمعاملة زوجاتھم؟األزواج  یوصيكیف  - ١٢

  كما األخوات في المسیح -أ
  باالحترام -ب
  مثل محبة المسیح -ج
  كل ما سبق -د

  

 یمكن أن تعمل الیوم؟ ما الكتاب المقدس الفي زواج المشورة أن الناس یعتقدون  لماذا بعض
  رأیك أنت؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

مثال المسیح في الكتاب المقدس؟ مثل بدو یزواجك ھل في الزواج؟  ھل تقوم بدوركإذا كنت متزوجا، 
كون أكثر طاعة لكلمة تباستخدام ما تعلمتھ من ھذه الدراسة، ما ھو الشيء الوحید الذي علیك القیام بھ ل

  زواجك الیوم؟بھا هللا؟ ما ھي بعض الطرق التي یمكن أن تعزز 
  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

ساعدك على فھم یأسأل هللا أن . وعالقتك على شریك حیاتك  رأشكإذا كنت متزوجا، 
 یمدكالصبر مع زوجتك و أن یمنحكسأل هللا ا. موضع التنفیذ تضعھاكیف  یبین لكالزواج و نصائحھ عن

 أن یمنحكأسألھ . طفالكألزوجتك، وولنشكر هللا على محبة المسیح للكنیسة ولك، . عند الحاجة تھنعمب
سأل هللا ذا كنت غیر متزوج، وصلي واإ. یرید منك أن تكون كماتكون زوجة أو الزوج القوة والشجاعة ل

  .في حیاتھم بركةتكون لم یستخدفي كنیستك و متزوجینیبارك ال أن
  مالحظات
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ستخدمة من وحي للزواج المالنموذج تعلمھم، ، أو زواج من كیف یمكنك أن تطبق على زواجك -١

  ؟ ٧-١:٣ حتى ٢بطرس  ١في اآلیات من نھایة  بطرس
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  نموذج للزواج، ما ھو الدور المنوط للزوجة وما ھو الدور المنوط للزوج؟ الوبناء على ذلك  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  زوج أن یسكن مع زوجتھ وفقا للمعرفة؟ الیرشد  بطرسق لماذا كیف تفسر وتطب -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
الرجل عندما إلى كتب عن دور المرأة ویالمرأة عندما  یتحدث بطرس إلىق لماذا كیف تفسر وتطب -٤

  ن دور الرجل؟ یكتب ع
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ ٢في نھایة الفصل  بطرس ك ما كتبھزواجطبق على تفسر وتكیف  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  تحدیا أكبر للزوج؟  ىأعط بطرسق الواقع أن كیف تفسر وتطب -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ الذي كتبھ بطرسالزواج  المقطع المشوري عنكیف یمكنك إعادة صیاغة وتلخیص ھذا  -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  عواصف الحیاة، الكلمة والشھادة
  ١٠الفصل 

  ٨٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  لنفھم المزید عن المعاناة، وكذلك عن دور الشیوخ: الھدف

نَّھُ أََصابَُكْم أَیُّھَا األَِحبَّاُء، الَ تَْستَْغِربُوا اْلبَْلَوى اْلُمْحِرقَةَ الَّتِي بَْینَُكْم َحاِدثَةٌ، ألَْجِل اْمتَِحانُِكْم، َكأَ ١٢
. َمْجِدِه أَْیًضا ُمْبتَِھِجینَ بَْل َكَما اْشتََرْكتُْم فِي آالَِم اْلَمِسیحِ، اْفَرُحوا لَِكْي تَْفَرُحوا فِي اْستِْعالَِن ١٣أَْمٌر َغِریٌب، 

  )١٣-١٢:٤یطرس١(
ْیَخ َرفِیقَھُْم، َوالشَّاِھَد آلالَِم اْلَمِسیحِ، َوَشِریَك اْلمَ ١ یُوخِ الَِّذیَن بَْینَُكْم، أَنَا الشَّ ْجِد اْلَعتِیِد أَْن یُْعلََن، أَْطلُُب إِلَى الشُّ
َوالَ َكَمْن ٣ا، الَ َعِن اْضِطَراٍر بَْل بِاالْختِیَاِر، َوالَ لِِرْبحٍ قَبِیحٍ بَْل بِنََشاٍط، اْرَعْوا َرِعیَّةَ هللاِ الَّتِي بَْینَُكْم نُظَّارً ٢

ِعیَّةِ  َعاِة تَنَالُوَن إِْكلِیَل اْلَمْجِد الَِّذي الَ ٤. یَُسوُد َعلَى األَْنِصبَِة، بَْل َصائِِریَن أَْمثِلَةً لِلرَّ َوَمتَى ظَھََر َرئِیُس الرُّ
  .)٣- ١:٥بطرس١. (یَْبلَى

بین عدة مواضیع رئیسیة في فقرة إن بطرش ال یستطیع القراءة والكتابة، ھو یملي رسالتھ، وھو یقفز 
ْجِن، إِْذ . واحدة والفقرة األكثر صعوبة ھي حیث یقول بطرس أن یسوع َذھََب فََكَرَز لِألَْرَواحِ الَّتِي فِي السِّ

ةً فِي أَیَّاِم نُوحٍ َعَصْت قَِدیًما، ِحیَن َكانَْت أَنَاةُ هللاِ  العلماء اختلفوا في تفسیر ھذا النص، وھو  . تَْنتَِظُر َمرَّ
  . الیزال لغزا عمیقا

وأنھ ینبغي أن . التعقل، وعلى اإلضافة، والمحبة بعضنا لبعضبعد ذلك كان بطرس یحث قراءه على 
رفین أن هللا ھو مصدرھا نخدم بعضنا البعض، معت. نكون وكالء أمناء على المواھب الروحیة التي لنا

  . ونستخدمھا لمجده
هللا یسمح بالعواصف والتجارب في . یقول بطرس أننا ال ینبغي أن نفاجأ بالمعاناة، ألنھا جزء من الحیاة

یجب أن نواجھ التجارب بكلمة هللا وندرك أن للتعامل مع المعاناة . حیاتنا حتى یمكن أن نصبح شھود لھ
وسوف یقدم لنا كل ما نحتاجھ . عندما نعاني، هللا سوف یسندنا بروحھ .شركاء مع یسوع في معاناتھ

    .إذا كنا نعاني وفقا لمشیئتھ، فینبغي أن نحافظ على ثقتنا فیھ، التي ال تخیب أبدا. لالحتمال
. ، بطرس یتحدث بتواضع إلى شیوخ الكنیسة وكزمیل لھم، یذكرھم ان هللا ھو فوقھم كلھم٥ حاحفي اإلص

ادة الكنیسة أن یكونوا قدوة لرعیتھم، وال یتباھوا بساطتھم علیھم، ولكن أن یتعاملوا معھم بطرس یدعو ق
  .كإخوة متساویین معھم في المسیح
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  أفضل إجابة اختر
  .ھدف إلى فھم كل شيء في الكتاب المقدسننحن ال : أم خطأ صحیح -١
  . جسد الرب بناء الروحیة لبناء أنفسنا، بدال من مواھبنانستخدم  :أم خطأصحیح  -٢
  .نحن مدعوون للمشاركة في معاناة المسیح: أم خطأ صحیح -٣
  .یةطالخملذات السعي وراء قتل الرغبة في تالمعاناة في كثیر من األحیان : أم خطأ صحیح -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
حتى  اقوم بھنأن  ما ھي بعض األشیاء التي یجب .یذكرنا بأن یسوع قادم مرة أخرى قریبا بطرس -٥

 یرجع؟
 .النھایة وقت من نخاف -أ

 .االستماع إلى الناس الذین یعرفون على وجھ الیقین متى یأتي المسیح مرة أخرى -ب
 .لصالةبا ولنالحظ أنفسنا، أن تكون ھادئا -ج
  .لن یحدث في أي وقت قریب األرجحعلى  إنھ .ال تقلق -.د
  
 ؟آلخرینل امضیف من أن تصبحموقفك  ھوما  -٦
 ".أنا مشغول جدا" -أ

 ".لي اال أحد مضیف" -ب
 ".ال أرید رغم أنيسأفعل ذلك، " -ج
  ".بھذه الطریقة اآلخرینأنا سعید لخدمة یسوع و" -د
  
 ما ھو الغرض من المواھب الروحیة؟  -٧
 ا البعض في الكنیسةنبعضلنخدم  -أ

 ھاإلظھار -ب
 لتمجید هللا -ج
 إلقناع اآلخرین -د

 
 لمؤمنین الذین كانوا یعانون؟ل بطرسدات إرشاما ھي بعض  -٨
 .مھما كلفك األمرتجنب المعاناة  -أ

 .یسوعبسبب إیمانك بتفاجأ إذا كنت تعاني  -ب
 .فرح أن كنت تشارك في آالم یسوعت -ج
  .تخجل إذا كنت تعاني بسبب اسم یسوع -د
  
 لمعاناة والصعوبات؟كیف ینبغي علینا أن نستجیب ل -٩
 .كعنتخلي نھ ألاالبتعاد عن هللا  -أ

 .لوم هللا على األوقات الصعبةن -ب
 .بسبب معاناتكم تصاب بالمرارة -ج
  .من خالل كلمة هللا تنظر إلى معاناتك -د
  

 لشیوخ الكنیسة؟ بطرسكانت نصیحة  ذاما -١٠
 .عملیة عسكریة االكنیسة وكأنھ إدارة -أ

 .تخدم كراعي وتكون قدوة -ب
 .وةاالنضباط والقب تسیطر على الرعیة -ج
  .سوف تكون ناجحةفالكنیسة مثل األعمال التجاریة  تدیر -د
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 ؟شیخ جیدلماذا كان بطرس  - ١١
 .كان متواضعا -أ

 .مع یسوع الذي قضاه وقتبالأعرب عن اعتزازه  -ب
 .ه أنھ شیخ جیدذكر قراء -ج
  .خدمیُ خدم الرعیة، بدال من أن  -د
  

؟ كان رد فعلك دائماأو لماذا ال؟ كیف  الكتاب المقدس؟ لماذا في نصعندما ال تفھم  تنزعجھل 
 على ذلك؟ أنھ ینبغي أن یكون رد فعلككیف كنت تعتقد 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

على التغلب بطرس التي ساعدت  ١ فيفترة من المعاناة؟ ماذا تعلمت من ھذه الدراسة بحالیا  تمرأنت 
  على معاناتك؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

معاناة وأھمیة االلتجاء إلیھ الكلمتھ عن ب یذكركأطلب منھ أن . في معاناتك معك نھأشكر هللا أل
شیخ إلى  متسرعصیاد  التي غیر بھا بطرس منأشكره على الطریقة  .الراحة والقوة لیمنحككلمتھ إلى و

أطلب منھ أن یعطیك الشجاعة  .ك أن تكونلتكن الشخص الذي یریدأیضا  یغیرك أنت، ونسألھ أن محب
  .كون شاھدا لھ أینما ذھبتتل
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قول لكم عن ت) ٢٢-١٨: ٣في (وعات مختلفة عن عشرة موض بطرس ھایذكرالتي حقیقة ال ھي ما -١

 عن معمودیة الماء؟  ھنمط كتاباتھ، وكیف یمكن تطبیق ما یعلم
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
جزءا منھا، الكتلة الرائعة من النصائح  أنتكیف یمكنك أن تطبق على حیاتك الخاصة، والكنیسة التي  -٢

غطي العدید من یي ذ، والبعضكم لبعضشدید العن وجود الحب ) ١١-٧: ٤في ( ھا بطرسیعطیالتي 
 ؟ وحیة المعطاة لھباستخدام المواھب الر المتنوعة ةهللا الكبیرنعمة العن  أن یعبریا، ولكل واحد الخطا

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
عندما نعاني، ألننا  نفاجأأننا ال ینبغي أن  بطرس تعلیمطبق على حیاتك الخاصة كیف تفسر وت -٣

 حذو حذو ربنا الذي عانى؟ نونحن  أن نعانيمدعوون 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
أنك ) ١٤، ١٣: ٤ في( بطرس العظیم الذي قالھ الوعدالخاصة  تكطبق على معاناكیف یمكنك أن ت -٤

 فرح عظیم؟  سوف یكون لكعندما یعود  بحیث سیحل علیك، ومجده الربمعاناة في  شریك
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
، في انھ ٦-١: ٥في  ر عنھببطرس الذي عتواضع  خدمتكالخاصة و تفسر وتطبق على حیاتك كیف  -٥

 ؟ الشیخ ھمزمیل ھولكن ینخراآلشیوخ الال یعتبر نفسھ أسقفا على 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 نیة المدمرة للشیطان؟ ال دض) ٩، ٨: ٥في ( شیدةالر بطرستحذیرات ق أن تعلم وتطبكیف یمكن  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
بھا نلتقي  التي لبطرسثالثة التحوالت النظرة عامة على تلقي  ٥ صحاحاإلمن  ١٠طریقة اآلیة بأي  -٧

  في العھد الجدید؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  

  

  الذھاب إلى العمق
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  البد أن ینشق الفجر
  
  ١١الفصل 

  ٨٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  .معرفة الصفات التي یجب إضافتھا إلى إیماننا، وفھم ما سیحدث في یوم الرب: الھدف

P

ُموا فِي إِیَمانُِكْم فَِضیلَةً، َوفِي اْلفَِضیلَِة َمْعِرفَةً، - َوأَْنتُْم بَاِذلُوَن ُكلَّ اْجتِھَادٍ -َولِھَذا َعْینِِھ   َوفِي ٦قَدِّ
ْبِر َتْقَوى،  ِة األََخِویَِّة َوفِي التَّْقَوى َمَودَّةً أََخِویَّةً، َوفِي اْلَمَودَّ ٧اْلَمْعِرفَِة تََعفُّفًا، َوفِي التََّعفُِّف َصْبًرا، َوفِي الصَّ

  )٧-٥:١بطرس٢.(َمَحبَّةً 
ى ِسَراجٍ ُمنِیٍر فِي َمْوِضعٍ َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَْثبَُت، الَّتِي تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیھَا، َكَما إِلَ 

ْبحِ فِي قُلُوبُِكْم، ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن یَْنفَِجَر النَّھَاُر، َویَْطلََع َكْوكَ  الً ٢٠ُب الصُّ ِة اْلِكتَاِب : َعالِِمیَن ھَذا أَوَّ أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ
یُسوَن َمُسوقِیَن ِمَن ٢١. لَْیَسْت ِمْن تَْفِسیٍر َخاصٍّ  ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ اْلقِدِّ ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ

و  )٢١-١٩:١بطرس٢.(حِ اْلقُُدسِ الرُّ
لِذلَِك أَیُّھَا األَِحبَّاُء، إِْذ أَْنتُْم  .َولِكنَّنَا بَِحَسِب َوْعِدِه نَْنتَِظُر َسَماَواٍت َجِدیَدةً، َوأَْرًضا َجِدیَدةً، یَْسُكُن فِیھَا اْلبِرُّ 

بطرس ٢(َواْحِسبُوا أَنَاةَ َربِّنَا َخالًَصا . َعْیٍب، فِي َسالَمٍ ُمْنتَِظُروَن ھِذِه، اْجتَِھُدوا لِتُوَجُدوا ِعْنَدهُ بِالَ َدنَسٍ َوالَ 
١٥- ١٣:٣(  

بطرس یرید . بطرس كتب رسالتھ الثانیة عندما كان االضطھاد مكثفا جدا ومنتشرا في جمیع أنحاء البالد
  . تذكیر الناس بما یعرفونھ بالفعل، ألنھم كانوا بحاجة إلى أن یتذكروه في األیام المقبلة

فضیلة، ولكن في  معرفة في حد ذاتھاالعالم یعتقد أن ال. ھذه الرسالة، كتب بطرس عن النمو الروحي في
فیجب علینا أن نتحلى بالفضیلة ثم المعرفة، . الفضیلة ال المعرفة ذاتھا وتطبیق المعرفة ھ األمور الروحیة

  . ثم األشیاء األخرى التي ذكرھا بطرس
الروح القدس قاد األنبیاء لكتابة . ، فا ھو مصدر كل الكتاب المقدسبطرس یذكر قراءه أھمیة كلمة هللا

َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَْثَبُت، الَّتِي : "بطرس یقول . یجدد قلوبناوالكتاب المقدس . ھذه الكلمات
ُمنِیٍر فِي َمْوِضعٍ ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن یَْنفَِجَر النَّھَاُر، َویَْطلََع َكْوَكُب تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیھَا، َكَما إِلَى ِسَراجٍ 

ْبحِ     ".فِي قُلُوبُِكمْ ) یسوع(الصُّ
وفي اٌصحاح الثالث بطرس یصف یوم الرب، واحدة . في اإلصحاح الثاني، بطرس یوبخ المعلمین الكذبة

ح، والتي تتضمن أیضا اختطاف الكنیسة، والضیقة من بین سلسلة من األحداث عن المجيء الثاني للمسی
سوف یكون كارثة، فیھ تنحل العناصر من الحدث األخیر، یوم الرب، . العظیمة، وأحداث نھایة الوقت

قال یسوع نفسھ أن السماء واألرض تزوالن، . الحرارة الشدیدة، وكل شيء على األرض وفي الكون
 قد دمر بالفعل األرض بشكل واضح مرة عن طریق وبطرس یصف ذلك بشكل واضح على الرغم أن هللا

هللا . ویرى آخرون أن هللا بطيء جدا. یدمر األرض مرة أخرىالمیاه وبعض الناس ال یعتقدون أنھ سوف 
ونحن . ، بَْل أَْن یُْقبَِل اْلَجِمیُع إِلَى التَّْوبَِة، لذلك ھو یعطینا وقت للكرازة باإلنجیلال یرید ألحد أن یموت، 

  .ظر ھو یریدنا ان نعیش حیاة بال لومننت
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  أفضل إجابة اختر

  .بطرس رسالتھ الثانیة عندما كتب في االنخفاض بدأ اضطھاد المسیحیین  :أم خطأ صحیح -١
  .بالفعل ما یعرفونھب الیھود والمسیحیین لتذكیر بطرس كتب  :أم خطأ صحیح -٢
  .یموت قریبا شك أنكان على و یكن یعرف انھ بطرس لم  :خطأأم  صحیح  -٣
  .ھو النبوات أن نفھمھ أھم شيء یجببطرس لبالنسبة   :أم خطأ صحیح -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
 
 بالفعل؟ ونھاعرفی التياألشیاء  ئھقرالیكرر بطرس  لماذا -٥
 .ھلةج كان یعتقد أنھم -أ

 .مع تفاقم االضطھاد التذكرةبحاجة إلى  كان یعرف أنھم -ب
 .سائل جدیدة من الروح القدسلم یكن لدیھ أي ر -ج
  .بالفعل علمھتذكر ما كان قد ییمكن  م، ولكان یكبر في السن -د

 
 یماننا؟إل أوال ھینبغي أن نضیف ماذا .الروحينمو لیعطي عدة طرق ل بطرس -٦
 معرفةال -أ

 حبال -ب
 مثابرةال -ج
  الخیر أو الفضیلة -د

 
 ن األولى؟بدال م في الترتیب ثانیة تعتبر معرفةاللماذا   -٧
 .ةیلاعف أكثرالكتاب المقدس ما نعرفھ یجعل تطبیق  -أ

 .المثابرة ھي أكثر أھمیة من المعرفة أو الخیر -ب
 .أخطأ في ترتیب القائمة -ج
 .ھلة بالنسبة كن مھمتالمعرفة لم ورجل أمي  بطرسكان  -د

 
 یماننا، ما الذي سیحدث؟إلإذا أضفنا ھذه األشیاء  -٨
 .أو متاعب تجاربا أبدا أي یكون لدینوف ال س -أ

 .معرفةمن لدینا  بسبب ما ینصبح معروفنوسوف  -ب
 .لیسوع ینومنتج ینكون مثمرنوسوف  -ج
  .اننحن ال یمكن تغییر .ال شيء -د
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 لماذا ینبغي أن نولي االنتباه إلى الكتاب المقدس؟ -٩
 .ن مفیدا لآلخریننھ سیكوأ، وكتبوا ما كانوا یعتقدون أذكیاءالكتاب المقدس  كتابكان  -أ

  .م من كتاب الكتاب المقدس لكتابتھالروح القدس األنبیاء وغیرھ ساق -ب
 .هوصعود تھ، وقیامھحیاة یسوع وموتلمعظم العھد الجدید، شھود عیان  واكتب نكان الرسل، الذی -ج
  .ال یمكن أن نفعل ما یقولأخطاء في الكتاب المقدس،  وجدناإذا  -د

 
 نأخذ الكتاب المقدس على محمل الجد؟ماذا یحدث عندما  - ١٠

 .السماء إلىوصلنا ستمعرفتنا  -أ
 .ن بناوسیعجب اآلخر -ب
 .قادة ألننا نعرف كثیرا نصبحیمكننا أن  -ج
  .إنھ یغیر قلوبنا -د

 
 ماذا سیحدث یوم الرب؟ - ١١

 .العظیمة ضیقةسوف تبدأ ال -أ
 .هللا سوف یغرق األرض مرة أخرى كما فعل في وقت نوح .ب
 .سیتم تدمیر كل شيء تماما -ج
  .حتفلیتكاتف ویالجمیع سوف  .د

 
 ؟بالفعلالناس صعوبة في االعتقاد أن یوم الرب سیأتي لدى لماذا  - ١٢

 .لتنفیذ ما قالانھم ال یعتقدون أن هللا ھو قوي بما فیھ الكفایة  -أ
 .انھم ال یعتقدون أن هللا سوف یدمر األرض مرة أخرى -ب
ُ بعد،  یأتذلك الیوم لم  -ج  .منذ فترة طویلة حدثعلن أنھ سیعلى الرغم من أنھ أ
  .كل ما سبق -د

یسوع في قلوبھم، ولكن كیف  علىغیر المؤمنین  أن یحصلعلى  یركزونن الیوم والمسیحی 
 .شرحافي قلبك؟  یأتيیسوع أن  بطرسیقول 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

عض ما الذي یمكننا القیام بھ إلعداد أنفسنا لذلك الیوم؟ ما ھي ب .من الواضح أن یسوع قادم مرة أخرى
 عندما یأتي؟بھا  نستعدالطرق المحددة التي یمكن أن 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا أیضا  .لنشر اإلنجیل اا بحیاتھمان ضحذلمثل بطرس وبولس، ال رجلنشكر هللا على 
مو في الخیر، ساعدك على النیأطلب منھ أن  .خالل الكلمة والروح القدس إیاھاأعطاك التي لمعرفة ل

، أن النمو الروحي وأنت تبحث عن معونتھ، ذكركیأطلب منھ أن  .ق المعرفة بالفعلوالذي یعني أنك تطب
 .ھو عملیة تستمر مدى الحیاة، ویتطلب الصبر واإلخالص
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لكتابة ھذه الرسالة الثانیة مع السیاق  بطرسالسیاق والدافع من والطریقة  یتطابق یمكن أن كیف -١

  لس إلى تیموثاوس؟ بولوالدافع في كتابة الرسالة الثانیة 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 اي حددھتالتعلیم اإلضافات إلى اإلیمان ال على خدمةأن تطبق على حیاتك الخاصة و كیف یمكن -٢

  ؟ بطرس
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
أنھ ینبغي لنا أن إضافة الفضیلة إلى إیماننا ب التي بعلمھا بطرسحقیقة الأھمیة  علیمكیف یمكن تطبیق وت -٣

 أوال، ثم المعرفة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 صف یوم الرب كما لو كان انفجار نووي حراري؟ لو بطرس ةم طریقیكیف یمكن تطبیق وتعل -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ولنتأمل ما قالھ (عجل مجيء یوم الرب؟ ن التي بھامن ثم تعلم الطریقة كیف یمكنك أن تطبق شخصیا و -٥

   ).أوالفي كل األمم  ینبغي أن یُبشر بھ ھذا اإلنجیلأن  ٢٤الرب في متى 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
اشرح .لتعجیل یوم الربھذه الدروس  وبالعنایة اإللھیة قد تم تصمیمالخاص في المستشفى  من سریري -٦

 ھالتوصیل MegaVoice  واألجھزة السمعیة أجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولةكیف یمكن أن نستخدم 
  لغة،  ٢٦ب 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  شخصیا للمساھمة في ھذا الجھد العظیم؟ أنت ماذا تفعل   -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق
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  بوصلة الیقین
  
  ١٢الفصل 

  ٨٤العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  لتقدیم رسائل یوحنا وبوصلة الیقین: الھدف

ھُ َوَسلَْكنَا فِي الظُّْلَمِة، نَْكِذُب َولَْسنَا إِنَّ لَنَا َشِرَكةً َمعَ : إِْن قُْلنَا٦. إِنَّ هللاَ نُوٌر َولَْیَس فِیِھ ظُْلَمةٌ اْلبَتَّةَ  
 َولِكْن إِْن َسلَْكنَا فِي النُّوِر َكَما ھَُو فِي النُّوِر، فَلَنَا َشِرَكةٌ بَْعِضنَا َمَع بَْعٍض، َوَدُم یَُسوَع اْلَمِسیحِ ٧. نَْعَمُل اْلَحقَّ 

ْفنَا بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغفَِر لَنَا َخطَایَانَا َویُطَھَِّرنَا ِمْن إِِن اْعتَرَ ٩ ...اْبنِِھ یُطَھُِّرنَا ِمْن ُكلِّ َخِطیَّةٍ 
 )٩، ٧-٥:١یوحنا ١.(ُكلِّ إِْثمٍ 

َوَصاَیاهُ، فَھَُو َكاِذٌب َوھَُو الَ یَْحفَظُ » قَْد َعَرْفتُھُ «: َمْن قَالَ ٤. إِْن َحفِْظنَا َوَصایَاهُ : َوبِھَذا نَْعِرُف أَنَّنَا قَْد َعَرْفنَاهُ ٣
  .)٤-٣:٢یوحنا١(َولَْیَس اْلَحقُّ فِیھِ 

وقد كتب ھذه الرسالة األولى حتى یجعل . سفر الرؤیایوحنا و إنجیل فضال عنكتب یوحنا ثالث رسائل 
عقلیا أن یؤمنوا بقلوبھم ویضمنوا ھو یرید أن أولئك الذین یؤمنون . قراءه یعرفون أن لھم حیاة أبدیة

  .خالصھم

  
القطة األولى من البوصلة ھو ضمان . البوصلة یعطي یوحنا ثماني نقاط لضمان الخالص، نوعا ما مثل

والنقطة الثانیة ھي اإلیمان في حقائق اإلنجیل عن موت . فاإلیمان یستند إلى الوقائع واألدلةالحقائق، 
  .وعد أن یُغفر لناوالنقطة الثالثة ھي الغفران، فإذا اعترفنا بخطایانا فلنا . وقیامة یسوع

 وأن تكون لنا نعرفھ تعني أننا یمكن أن قیامة المسیح. شركةالنقطة الرابعة من البوصلة ھي ضمان ال
أنا ال أستطیع لكن ھو یستطیع وھو معي، أنا ال : "جنبا إلى جنب مع بطرس یمكن أن نقول .شركة معھ

  .لمقابل نحن نشارك كل ما لدینا معھنحن نشارك معھ كل ما لدیھ وفي اشيء بل ھو كل شيء وھو معي، 
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وسیجعلنا إذا اتبعنا یسوع سوف یجعلنا متأكدین من خالصنا،  .إلتباعالنقطة التالیة في بوصلة الیقین ھي ا
سوف نعرف الحق والحق سوف فإن كنا نؤمن ونتبع كالمھ، : النقطة السادسة ھي الحریة. مشابھین لھ

  .یحررنا
النقطة الثامنة واألخیرة من . یوحنا كتب ھذه الكلمات حتى یكون فرحنا كامالالنقطة السابعة ھي اإلمتالء، 

یسوع ھو الكرمة، ھل نحن على استعداد أن نكون فروع مثمرة منھ؟ الثمر . البوصلة ھي ضمان الثمر
    .عالمة تأكد أن هللا یفعل عملھ فینا

  
  أفضل إجابة اختر

 .معھ سیردون ال یحالمسكون في ننحن یمكن أن  :خطأصحیح أم  -١
 .في خالصكشك أبدا ال تإذا كنت حقا مسیحیا، سوف : أم خطأصحیح  -٢
 .من رسالة یوحنا األولى ھي مساعدة المؤمنین على التأكد من خالصھم ن الغرضإ: أم خطأ صحیح -٣
  .أمر غیر ضروري لإلیمان بالمسیحوجود وقائع : أطخم أ صحیح -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ؟اإلنجیل التي فيما ھي الحقائق   -٥
 .مات المسیح على الصلیب من أجل خطایانا، وقام من بین األموات -أ

 .ولد السید المسیح في بیت لحم من عذراء -ب
 .میذتل ١٢لھ فعل السید المسیح معجزات كثیرة، وكان  -ج
  المسیح قادم مرة أخرى وسیحكم ویملك على كل األرض -د
  
 خالصنا؟ تضمنالتي یمكن أن یكون  نقاطما ھي بعض ال -٦
 شركةمن خالل ال -أ

 یسوع إتباعمن خالل  -ب
 ثمرمن خالل ال -ج
  كل ما سبق -د
  
 عن الخطیئة وضمان خالصنا؟ ١یوحنا ١قول یماذا  -٧
 .الظلمة ال نسیر في، عرفناهإذا  -أ

  .سنا كاملینل أنناإن أخطأنا، فال بأس ألن هللا یعلم  -ب
 .خطیئة المسیحیین ر إلىال ینظهللا  -ج
  .المرة األولى إال فين ال یجب أن یعترفوا بخطایاھم المسیحیو -د
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 خالص؟المھم لضمان  غفراناللماذا  -٨
 .هللا لنا ھایغفرلكي أن نؤمن أن یسوع مات من أجل خطایانا  علینا ال یجب -أ

 .یغفر لنا ھثق أنن ا أننیمكنف، خطایاناب ناعترفا إن -ب
 .نخلصحتى اآلخرین سامح نأن مطلوب  -ج
  .مسامحة أنفسنا ھو كل ما نحتاج إلیھ للخالص -د
  
 مع یسوع ؟ الشركةعني تماذا  -٩
 .ھو شریكي -أ

 .كل شيءفي  یشاركني ھو -ب
 .كل شيء لھ أقدم علي أن -ج
  كل ما سبق -د
  

 یسوع؟ أن نتبعمھم لنا ال منلماذا  - ١٠
 االزدھار والنجاحبحتى نستطیع التمتع  -أ

  .وأتباع كثیرین تالمیذلنا تى یتسنى لنا أیضا أن یكون ح -ب
 ةمیحیاتنا العظبحتى نتمكن من إقناع اآلخرین  -ج
  .طاعتھنسیر في  عندمامع مخلصنا  بالشركةلالستمتاع  -د
  

 ؟الخالص الحریة في نقاطھ حول ضمان شمل یوحنالماذا تعتقد أن  -١١
 .ت ُمَخلصحتى لو كنمن الخطیئة،  الیس من الممكن أن تكون خالی -أ

 .شعبھ من عقوبة وقوة الخطیة حرریسوع  -ب
 .تماما من سلطة الخطیئة تُحررال یمكن أبدا أن  -ج
  .الناس لیسوا حقا في عبودیة الخطیئة -د

  لخالص؟الطاعة عالمة أخرى للماذا  -١٢
 
 .إذا كنا نحب یسوع، لیس ضروري أن نطیعھ -أ

 .ننا نعرفھأ نثقنحن فیسوع،  وصایاإذا أطعنا  -ب
 .نطیعھهللا یحبنا بالفعل، لذلك ال یھم إذا كنا  -ج
  .ناموسألننا نعیش تحت النعمة، ولیس اللیس من الضروري أن نطیع أي وصیة  -د

عترف ھل تفي وقائع اإلنجیل؟  ھل تؤمن: ك، ھذه األسئلة قد تساعدفكر في بوصلة الیقین
ھل یسوع؟  تتبع ھلومع المؤمنین اآلخرین؟  هللا ھل لك شركة مع؟ الغفران تنالإلى هللا و كخطایاب

 بالنسبة لھ؟ ھل أنت مثمر؟ ھل تستمتع بالفرح بھ؟ بالحریة تستمتع
الَِّذي یَْثبُُت فِيَّ َوأَنَا فِیِھ ھَذا یَأْتِي بِثََمٍر َكثِیٍر، ألَنَُّكْم بُِدونِي الَ . أَنَا اْلَكْرَمةُ َوأَْنتُُم األَْغَصانُ ": قال یسوع

في أي المجاالت  .ساعدنا مع ضمان الخالصیاإلثمار یمكن أن  )٥:١٥یوحنا ( ".ِدُروَن أَْن تَْفَعلُوا َشْیئًاتَقْ 
 ؟تخبره برسالة الخالص یحتاج أنالذي من كون أكثر فائدة؟ تحتاج أن ت

أشكره على ضمان  .منھ ھسأل هللا أن یفتح عینیك إلى ما یریدك أن تتعلما .أشكر هللا لكلمتھ 
 أن تكون جریئو والمسیح فیك، في المسیح حقیقة أنكساعدك على العیش في یأطلب منھ أن . لخالصا

 .یسوع المسیح مع اآلخرین مشاركةفي 
  مالحظات
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واألسباب التي  إنجیلھالتي جعلت یوحنا یكتب كیف یمكنك تطبیق وشرح لآلخرین الفرق بین األسباب  -١

  )٢٠؛ واآلیتین األخیرتین في یوحنا ١٣:٥یوحنا١في اإلعتبار خذ ( . جعلتھ یكتب رسالتھ األولى
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  األولى من إنجیل یوحنا؟  ١٨اآلیات  مع یوحنا١األولى من  ١٦قارن بین اآلیات   -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  ؟ الیقینثماني نقاط من بوصلة الشرح لآلخرین تق وأنت شخصیا تطبكیف  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
   )٤- ١:١٥كورنثوس ١أنظر (؟ الیقینبوصلة قائق اإلنجیل التي تشكل األساس لما ھما ح  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ضمان  ستأخذالحقیقتین  اتینھفي  ثقتك توضعإذا  أنھشرح لآلخرین تنت شخصیا تطبق وأكیف  -٥
 خالصك؟ ل

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 في كنقطة مھمة" متابعة للسفن" ھ بأنھوصفتالذي مفھوم الق شخصیا كیف تفسر لآلخرین وتطب -٦

 )١٧:٧و ١٧:١٧یوحنا  أنظر(؟ الیقینبوصلة 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
الحریة، واالمتالء : روحیةالبوصلة الشرح لآلخرین النقاط الثالث األخیرة على توشخصیا  قكیف تطب -٧

  ؟ ثمارواإل
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  
  

  
  

  الذھاب إلى العمق
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  مسحة التأكید
  
  ١٣الفصل 

 ٨٥م العھد الجدید الدرس الصوتي رق

  لنفھم اللبنات األساسیة لتأكید الخالص في رسالة یوحنا األولى: الھدف

ألَنَّ َمْن الَ یُِحبُّ أََخاهُ الَِّذي أَْبَصَرهُ، . َوأَْبَغَض أََخاهُ، فَھَُو َكاِذبٌ » إِنِّي أُِحبُّ هللاَ «:إِْن قَاَل أََحدٌ  
  )٢٠:٤یوحنا١(ْرهُ؟َكْیَف یَْقِدُر أَْن یُِحبَّ هللاَ الَِّذي لَْم یُْبصِ 

  )١٥:٢یوحنا١.(إِْن أََحبَّ أََحٌد الَْعالََم فَلَْیَسْت فِیِھ َمَحبَّةُ اآلبِ . الَ تُِحبُّوا اْلَعالََم َوالَ األَْشیَاَء الَّتِي فِي اْلَعالَمِ 
ُكلُّ ٢٣. اْلَمِسیحِ، الَِّذي یُْنِكُر اآلَب َواالْبنَ  َمْن ھَُو اْلَكذَّاُب، إِالَّ الَِّذي یُْنِكُر أَنَّ یَُسوَع ھَُو اْلَمِسیُح؟ ھَذا ھَُو ِضدُّ ٢٢

  )٢٣- ٢٢:٢یوحنا١.(َمْن یُْنِكُر االْبَن لَْیَس لَھُ اآلُب أَْیًضا، َوَمْن یَْعتَِرُف بِاالْبِن فَلَھُ اآلُب أَْیًضا
ي لبنات في اإلصحاح الثاني یعطو. یعرفوا أن لھم حیاة أبدیةحتى للمؤمنین كتب یوحنا رسالتھ األولى 

أمر یسوع أن نحب جارنا كأنفسنا، وقال لتالمیذه أن  األولى ھي أن نحب أخانا أو جیراننا، .لتأكیدلالبناء 
في ھذه الرسالة یقول یوحنا أن أي شخص یدعي أنھ . یحبوا بعضھم بعضا وبالتالي سیعرف العالم أنھم لھ
وقیمھ، أن نحب هللا أكثر من العالم،  يمن التأكید ھ ةیثانلبنة . في النور ولكنھ یبغض أخاه فھو ال یزال في الظالم

    .وثقافتھ
الروح القدس یضمن لنا التعلیم الصحیح، من یعرف هللا یعرف . اللبنة الثالثة ھي مسحة الروح القدس

  .إن كان لدینا فطنة روحیة، فلنا الروح القدس. ولكن من ینكر اآلب ویسوع فھو كذاب وضد المسیح. الحق
. لرابعة ھي أن المولودین من هللا ال یخطئون عادة، قد یقعون في الخطیة، لكن ھذه لیست طبیعتھماللبنة ا

  .وعندما نعمل الخطیة نعترف ونشكر هللا على غفرانھ. نغیر أنماطنافعندما نولد من جدید 
ر أن خالصنا فعندما تدیننا قلوبنا، علینا ان نتذك. اللبنة الخامسة ھي أن خالصنا ال یستند على المشاعر

    . یعتمد على ما قام بھ ھو وإیماننا بھ، ولیس على عواطفنا
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  أفضل إجابة اختر
 . یمكن أن نحب هللا دون محبة أخینا: أم خطأصحیح  -١
 .فنحن مخلصون، بالروحإذا شعرنا : أم خطأصحیح   -٢
 . یمكن أن نحب اآلب والعالم في نفس الوقت: خطأصحیح أم   -٣
  . الخطیئة یمارسونالناس الذین یولدون من هللا غالبا ما : خطأصحیح أم  -٤

  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ؟نشك في خالصنا التي تجعلناما ھي بعض األسباب   -٥
 اإلحباط حول نمونا الروحي -أ

 الخدمةالبدني من  اإلرھاق -ب
 الحرب الروحیة - ج
  كل ما سبق -د
  
 ضمان ؟لیة لما ھي واحدة من اللبنات األساس -٦
 الفطنة الروحیة -أ

 .رأي األخرین فینا -ب
 محبة العالم - ج
  كونھ شخص جید . د
  
 كون على یقین من خالصنا ؟نلماذا من المھم أن  -٧
 .فعالین للمسیحنكون شھودا على أن أن یساعدنا ھذا یمكن  -أ

 . یطمئننایمكن أن  . ب
 . یمكنك تجربة الشفاء الجسدي -ج
  . نتأكدن من المستحیل أ -د

 
 ماذا یعني أن نحب هللا أكثر من العالم؟ -٨
 . عیش من أجلھنطرقھ و نتبعل -أ

 نفصل تماما عن العالمنأن  -ب
  .غیر المؤمنیننكره أن نحب هللا و  - ج
 .اجحینن الكنیسة ناعتبرتأن  - د

 
 لماذا ال یمكننا أن نحب هللا والعالم في نفس الوقت ؟  -٩
 . على مثل ھذا الحب نینحن بشر و غیر قادر -أ

 . عندما نحب العالم نصبح شھود فعالین -ب
 . یتعارض مع طبیعة هللا المقدسة شھوة العیون، تعظم المعیشة، شھوة الجسدكل شيء في العالم ،  -ج
  . ، و هللا ال یحب الخطاةالعالم مليء من الخطاة . د
  

 كیف یمكننا أن نعرف إذا كان لدینا الروح القدس؟ - ١٠
 دما نتكلم بألسنةعن -أ

 .معجزة نرىعندما  -ب
 . ثمر الروح واضحا في حیاتنایكون  عندما -ج
  . الروح القدس یعلمنا الحقیقة الروحیة - د
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 ؟الخالص في ضمانمشاعرنا ما الدور الذي تلعبھ  - ١١
 . فھذا یضمن لنا الخالص، أننا مخلصونإذا كنا نشعر  -أ

 . غیر خالص هللا مع مشاعرناتال ی -ب
 .ا یفعل أیضاف، إذا أدانتنا قلوبنا - ج
  .اإلنجیلب إیمانناحقیقة لیس على المشاعر ولكن على یستند خالصنا  - د
  

 ؟الخطیئة مؤشرا ھاما على خالصناكیف  - ١٢
 . ةنحن ال نعیش حیاة الخطیئة المعتاد -أ

 .نخطئ مرة أخرى ننحن ل - ب
 . الخطیئةبنحن ال نشغل أنفسنا  - ج
  . الخطایا الصغیرة فقطب نرتكنحن  - د
  

التي تحتاج إلى تقدیمھا إلى ؟ كیف؟ ما ھي بعض مجاالت حیاتك محبة العالم تجذبكھل تشعر 
 ؟اآلب

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 ؟في الفھم أو التصدیقصعب األ ھاتجد ةواحد أيبالنسبة لك؟ لماذا ؟  فائدةاألكثر  يھ أي لبنة ضمان

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

مو نلیضمان خالصك یستخدم اللبنات األساسیة لأطلب منھ أن  .على یقین الخالص أشكر هللا
أشكر هللا   .عتمد على مشاعركی أن خالصك ال هللا أشكر  .مع اآلخرین بحیث یمكنك مشاركتھإیمانك بھ 

أطلب منھ أن . أنك لھو حیاتك لیعلمك الحقیقة و للتأكد  كروحھ في قلب بھا على الطریقة التي یعمل
 . أي وقت تشعر أنك غیر متأكد من خالصكفي یساعدك على تذكر ما تعلمتھ في ھذه الدراسة 
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في  التي مسحةال أن یوحنا بھا یخبرنا ة التيشرح لآلخرین الطریقتیمكنك أن تطبق شخصیا و كیف -١

 ؟ ضمان، تعتبر لبنة التعلیم الصحیح على، والتي تحافظ داخلنا
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  ٣:١٢و  ٢كورنثوس  ١الرسول بولس یعلم نفس الشيء في  كیفق شخصیا وتطبشرح ا -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
اك نوعان من الناس في ھذا العالم ، أن ھن ٣ صحاحاإلفي بھ یوحنا یخبرنا  ماق شخصیا وطبشرح ا -٣

  .أبناء هللا وأبناء الشیطان ، وأن ھذا یمكن أن یكون لبنة أخرى من االطمئنان
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  ؟ یخطئونشرح لآلخرین حقیقة أن أبناء هللا ال تو شخصیا  قكیف تطب -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   . نسلھ ال یزال في نفوسھم ألن یخطئواهللا ال یمكن أن  أبناء أن یوحنا لتعلیمفعل نفس الشيء بالنسبة ا -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
، أنھ، إذا كنا نشعر باالكتئاب)  ٢٣- ١٨:  ٣في (  یوحنا تعلیملآلخرین  شخصیاشرح تق و كیف تطب -٦
 ؟ مشاعرناا أكبر من ما ف

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
للتغلب على  یوحنا ھایعطی التي طبیةالوصفة الشرح لآلخرین تكیف یمكنك أن تطبق شخصیا و -٧

  ؟ الخالصؤكد لنا تیجب أن  محبتنا بعضنا لبعض أن بنة أخرى من التأكید فيلاالكتئاب وإیجاد 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق
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  اعترافات التثبیت
  ١٤الفصل 

 ٨٦رقم العھد الجدید الدرس الصوتي 

  .أن نفھم أننا نعترف بالمسیح من خالل محبتنا  ومحبتنا لآلخرین: الھدف

َن هللاِ أَیُّھَا األَِحبَّاُء، لِنُِحبَّ بَْعُضنَا بَْعًضا، ألَنَّ اْلَمَحبَّةَ ِھَي ِمَن هللاِ، َوُكلُّ َمْن یُِحبُّ فَقَْد ُولَِد مِ ٧
  )٨- ٧:٤یوحنا١. (یَْعِرِف هللاَ، ألَنَّ هللاَ َمَحبَّةٌ  َوَمْن الَ یُِحبُّ لَمْ ٨. َویَْعِرُف هللاَ 

ا َمْن َخاَف . الَ َخْوَف فِي اْلَمَحبَِّة، بَِل اْلَمَحبَّةُ اْلَكاِملَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرجٍ ألَنَّ اْلَخْوَف لَھُ َعَذابٌ ١٨ َوأَمَّ
ْل فِي اْلَمَحبَّةِ  الً  نَْحُن نُِحبُّھُ ١٩. فَلَْم یَتََكمَّ َوأَْبَغَض أََخاهُ، فَھَُو » إِنِّي أُِحبُّ هللاَ «:إِْن قَاَل أََحدٌ ٢٠. ألَنَّھُ ھَُو أََحبَّنَا أَوَّ

  )٢٠-١٨:٤یوحنا١(ألَنَّ َمْن الَ یُِحبُّ أََخاهُ الَِّذي أَْبَصَرهُ، َكْیَف یَْقِدُر أَْن یُِحبَّ هللاَ الَِّذي لَْم یُْبِصْرهُ؟. َكاِذبٌ 
وبالتالي نعترف بروح المسیح،  نحب بعضنا بعضا یجب علینا أنعدید من األسباب لماذا یعطي یوحنا ال

إذا كنا . بأغابيهللا ھو مصدر الحب، ونحن الوحیدون الذین یستطیعون أن یحبوا . الذي ھو روح المحبة
 الحب، إذا كناھو  هللا جوھر. من عند هللا ال یأتي إالأغابي نحب فنحن مولودین من هللا ونعرف هللا، ألن 

  .الحب يومؤھالتنا ھ، المسیح إذا نحن في مخلصون،
 ھو أغابي .فینا یسكنھو و هللا فينسكن في الحب،  ویجب أیضا أن نحب بعضنا بعضا ألننا إذا سكنا

  .بمحبتھ الناس من حولنا منا أن نحب هللا یرید .لنا یسوع مثل حب حب غیر مشروط،، نكران الذات
إذا أحببنا على . أن نحب ھو أن یكون لنا الجراءة في الدینونة أمام كرسي المسیحسبب آخر یجعلنا یجب 

 المحبة الكاملة تطرح. نحو كامل، نستطیع أن نواجھ بثقة یوم الدینونة ألن في المحبة تكمیل الناموس
كل تقدم ، یمكنك أن  حب الكمالال إذا كان لدیك. الیوم المشاكل الكبیرة واحدة من_ الخوف إلى خارج 

". بحبك أنا ملتزم "ك ھو ل لدي كل ما" :أن تقولیمكنك لآلخرین،  حب الكمال إذا كان لدیك .إلیھ ما لدیك
  .لن تخشى الخسارة بالعطاء، ھذا الشعورعندما یكون لدیك 

، ربنا، یسوع، وأخیرا .اآلخرین دون محبة هللا یمكن أن نحب ألننا ال نحب اآلخرین أن أیضاویجب 
  .نطیعھ ویجب علینا أن، اآلخرین نحب بأن وصاناأ، سیدناو

، والمیاه، القدس فیناالروح وعمل ثمر ال شاھد :اضمان ناوعطی تجربتنا في ثالثة شھود عن یكتب یوحنا
  .یسوع، ودم اإلیمانب اعتراف علني، األمر الذي یتطلب لمعمودیةا إلىاشارة  ھذهوربما 

التي  حقیقةال على یؤكد، رسالتھ الثانیة والثالثة فيو . الطمئنانا على یركز یوحنا، رسالة یوحنا األولى في
 بوضوح یوحنایقول و، في وقت مبكر تاریخ الكنیسة في بدعال بدأت .بھاالتزامنا الثابت و یسوع، علمھا

  .المھرتقین مع عالقة ال تكون لنا أن جدا
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  أفضل إجابة اختر
  .، ألنھم لیسوا في الجسداألرواح رنختبمن المستحیل أن : أم خطأصحیح  -١
  .الروح القدس ، والماء ، و الدم: مخالصنا ھلالشھود الثالثة : أم خطأ صحیح -٢
  .معرفة عنھالمعرفة یسوع شخصیا أكثر أھمیة من : أم خطأ صحیح -  ٣
  .إلى اإلیمان  واعودلی ھراطقةالمحاولة جلب ل هقراء یوحناحث : خطأصحیح أم  -  ٤
  

  .تي تنطبقاختر جمیع اإلجابات ال
  
  ؟عن اختبار األرواح یوحناماذا یعني  -٥
  .صول على إجابات على أسئلة الحیاةندعو روح العالم للح -أ

  .كل ما ھو روحي ھو جید - ب 
  .حقیقة في كلمة هللاكان یتفق مع روح ال إذانرى ما  - ج 
  .روحیة اتاختباروضع اآلخرین تحت  - د 
  
  ؟امن تالمیذه أن یفعلویسوع  طلب ذاما -٦
  .دینیین أقوى من كل وقتزعماء  واصبحی أن -أ

  .أن هللا قد أرسلھ  یؤمنم بعضا وبالتالي العالم سوف ھحبوا بعضأن ی - ب 
  .وقف النزاع فیما بینھم - ج 
  .هما یفعلوفي كل  ینناجح وایكون - د 
  
  ؟حیاتناالمسیح في بعترف أن ن، كیف یمكننا لیوحناوفقا  -٧
  وصایاه بإتباع -أ

  بعضنا البعض نحببأن  - ب 
  من خالل وجود ثمر الروح - ج 
  .بأن نخطئ ثم یغفر لنا - د 
  ؟الذي من أجلھ یجب على المسیحیین أن یحبوا اآلخریند یوحالسبب الما ھو .  -٨
  .بأغابينحن الوحیدون الذین یستطیعون الحب  -أ

  .بشعور جیدالحب یجعلنا نشعر  -ب
  .أن نحاولحتى نبغي لنا ، لذلك ال یأبدا مثل هللاحب ننحن لن  - ج 
  .محبة اآلخرین یدل على أننا نفھم اإلنجیل - د 
  
  ؟األغابيما ھي بعض خصائص  -٩
  .، على أساس السلوكشرطي -أ

  .ني، ولیس أناتعتمد على نكران الذات - ب 
  .اآلخرین بعد رعایة الذات رعایة - ج 
  .یغفر معظم حاالت الفشل  - د 
  

  ؟أن تعطینا ضمان للخالص اآلخرینھا بلطریقة التي نحب كیف یمكن ل - ١٠
  .یسكن فینا ھوفي الحب، نسكن في هللا و  سكنا، لذلك إذا هللا محبة -أ

  .السماء إلىبما یكفي للوصول  نصبح صالحینسوف إذا كنا نحب ما یكفي من الناس،  -ب
  .نتأكد من محبة هللاو و وبینحبعندما نحب، نصبح م - ج 
  .السماء إلىرین للوصول حقا أن نحب اآلخ ال ینبغي - د 
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  ؟بطریقة كاملة في ھذه الحیاة أحببناثقة إذا ب دینونةال لماذا یمكن أن نواجھ - ١١
  .لتتمیم ھذه الوصیة یمكننا أن نكون فخورین بأنفسنا -أ

  .اآلخرین  واحبیالذین لم المسیحیین سوف یكون واضحا أننا أفضل من  -ب
  .هللا ناموس یتمم الذيالحب ھو نوع  أغابي -ج
  .ا لطاعتنانستحقھ التيمكافأة العلى  سنحصلنحن في النھایة  -د

  
  ؟ى خارجالمحبة الكاملة تطرح الخوف إل أن یقول یوحنالماذا  - ١٢

  .ا تطرح خوفنا منھ إلى خارجمحبة هللا لن -أ
  .لنا الحب الكاملفمن المستحیل أن یكون  -ب
  .مع اآلخرینمع هللا، ولیس إال  كاملالحب ال ال یمكن تحقیق -ج
  .خسرهنشيء ل ىبقتی عن كل ما لدینا حتى ال نتخلىنحن إذا كان لدینا الحب الكامل،  -د

  

وضعھا  كیف یمكنك. من ھذه الدراسة حول محبة اآلخرین ھاأشیاء تعلمتأربعة  ثالثة أو أذكر
  ؟كنك جعلھا جزءا من حیاتك العادیة؟ كیف یمموضع التنفیذ ھذا األسبوع

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 وأنت؟ كمخاوفما ھي بعض ) ١٨:٤یوحنا  ١" (لَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرجٍ اْلَمَحبَّةُ اْلَكامِ  : "یوحنا یقول

 أن تحب هللاآلن  أن تتعھدیمكنك ھل . العطاءفقدان أو الكنت خائفا من إذا د ما كل واحدة، حد إلى تنظر
عل ذلك في فالقوة ل أن یعطیك هللا جلأصلي من ؟ إذا لم یكن كذلك، لھالمخاوف ھذه  وتسلمبما یكفي 

  .غضون الشھر المقبل
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

المجروحین یا رب ، الیوم أرید أن أذھب حیث الناس : "صلي ھذه الصالة الیوم وفي كل یوم  
من إلیھم  كحبیمر  وأرجو أن. و كل اآلالم التي یشعرون بھا أنت تحبھأضع نفسي بین كل الحب الذي و

  ."آالمھم من خاللي لتزلي و لخال
  

. انتظاراتتعطى بحریة من دون شروط أو ھي ، وأغابي ھي  ،ھنشكره أن محبت. نھ أحبنا أوالأشكر هللا أل
. ألولئك الذین ال یستحقون المحبة في نظركعن قوة الحب  ھسألا. ینموخرین أطلب منھ أن حبك لھ ولآل

، وخصوصا تلك األشیاء التي ضال مع ما تعلمتھ في ھذه الدراسةساعدك على مواصلة النیأسأل هللا أن 
  .ھاأو تطبیق ھاتجد صعوبة في فھم

  تاظحالم
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 إذامعرفة ما الختبار األرواح ل ةطریقتشرح لآلخرین كیف تطبق شخصیا و ،٦-١: ٤یوحنا  ١وفقا ل  -١

  كانت ھي من هللا ؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
المسیح ب االعترافروح  ةشرح لآلخرین طریقأنت شخصیا تطبق وتكیف ، ٦-١: ٤یوحنا  ١وفقا ل  -٢

  إلى ھذا العالم ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
برنا أننا یجب أن نحب یخ یوحناعشرة أسباب لماذا الشخصیا  طبقوأذكر ، ٢١-٧: ٤یوحنا  ١وفقا ل  -٣

  . بعضنا بعضا
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
خبرنا أننا یمكن أن التي ت ٤ صحاحمن اال ١٦اآلیة  فيالتي  كیف تفسر و تطبق شخصیا الطریقة -٤

  تأكیدات ؟ البنة أخرى من ل لتصبحصبح قناة لمحبة هللا ننعرف هللا و
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
مسیح في الذین یعترفون بیسوع الالتالمیذ صف التي ت ١٧كلمات اآلیة تطبق شخصیا كیف تفسر و -٥

  ... " ) كما ھو، ھكذا نحن أیضا في ھذا العالم ( " ... ؟ نفوسھم
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
وتجعلنا نتقدم إلى ، تقضي على الخوف كامل التيالحب ال ةطریقشخصیا وتشرح لآلخرین  قكیف تطب -٦

  الدینونة بجراءة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
لماذا یجب علینا أن نحب ، و كیف یمكنك تطبیق ھذا و التي یقصدھا یوحنا) ٢١:  ٤في (ما الوصیة  -٧

  لآلخرین؟  ھشخصیا و شرح
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

    

  الذھاب إلى العمق
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  عندما ینزع هللا الحجاب
  ١٥صل الف

 ٨٧العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  تقدیم رسالة یھوذا وسفر الرؤیا: الھدف

وحِ اْلقُدُ ٢٠ ا أَْنتُْم أَیُّھَا األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِیَمانُِكُم األَْقَدسِ، ُمَصلِّیَن فِي الرُّ ِس، َوأَمَّ
  )٢١-٢٠یھوذا (.ُمْنتَِظِریَن َرْحَمةَ َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ لِْلَحیَاِة األَبَِدیَّةِ  َواْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم فِي َمَحبَِّة هللاِ،٢١
، لِیُِرَي َعبِیَدهُ َما الَ بُدَّ أَْن یَُكوَن َعْن قَِریٍب، َوبَیَّنَھُ ُمْرِسالً بِیَِد هللاُ لَِّذي أَْعطَاهُ إِیَّاهُ اْلَمِسیحِ، اإِْعالَُن یَُسوَع ١

  )٢-١:١رؤیا.(ْلَمِسیحِ بُِكلِّ َما َرآهُ ا َوبَِشھَاَدِة یَُسوَع هللاِ الَِّذي َشِھَد بَِكلَِمِة ٢لَِعْبِدِه یُوَحنَّا، َمالَِكِھ 
كتبھا یھوذا الذي یعتقد العلماء أنھ مثل یعقوب أحد رسالة یھوذا ھي واحدة من أقصر أسفار العھد الجدید، 

كانوا  ھؤالء المرتدین. مرتدین الذین یعظون بالنعمة الرخیصةیھوذا یتناول قضیة المعلمین ال. إخوة یسوع
 ال یسمح هللا یجعل من الواضح أن، یھوذا الكتاب المقدس باستخدام أمثلة. أوالده یؤدب لن أن هللا یقولون
   .أن یفعلوا ما یریدون ألوالده

وھو . إلى الظالم المرتدین بأنھم أشرار، أشجار غیر مثمرة، نجوم تتجول متجھة یصف بوضوح یھوذا
   .ویبقون أنفسھم أوفیاء لإلیمان، ویتعلمون الصالة بالروح القدس ،الردة ضحایا یشجع المؤمنین الستعادة

. لفھمھ في الكتاب المقدس األكثر صعوبة الكتاب وربما كان، الرؤیا من الكتاب المقدس، الكتاب األخیر
إذا لم یُرفع لن نتمن أبدا تخمین ما كان ". رفع الحجاب"كلمة الرؤیا تاتي من الكلمة الیونانیة التي تعني 

نحن في . البدایة، أو الخلق، والمستقبل: هللا كشف لنا مجالین من الحقیقة من خالل األنبیاء. وراء ذلك
  .حاجة إلى كل الكتب األخرى من الكتاب المقدس لمساعدتنا لفھم سفر الرؤیا

سفر الرؤیا مكتوب بطریقة الرموز . سبب إیمانھ بالمسیحسفر الرؤیا یبدأ بیوحنا على جزیرة بطمس ب
األمور  یعلمنا لیس فقط انھ. ھو الروح القدس المفتاح الرئیسي. ونحن بحاجة إلى مفاتیح لكسر ھذه الرموز

والمفتاح اآلخر المفید لكسر الرموز ھو  .في حیاتنا كلمة هللا وتطبیق یساعدنا على فھم، ولكن الروحیة
سفر الرؤیا جمیل، فھو لغة إشارات ورسالة من هللا . واإلشارات التي في الكتاب المقدسمعرفة الرموز 

  .لشعبھ
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  أفضل إجابة اختر
 . یعقوبشقیق یسوع و ھوتب رسالة یھوذا اكأن كان العلماء یعتقدون : أم خطأ صحیح -١
 .رخیصةالنعمة ال یعلمونالذین  من هقراءیھوذا یحذر : أم خطأ صحیح -٢
 . أوالده یؤدب یعلمون أن هللا الن والمرتد: خطأأم  صحیح -٣
  . ھافھمنال نستطیع أن  التيرموز بال سفر الرؤیا معبأ: خطأصحیح أم  -٤

  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ؟الخالصعن كتب یھوذا ی لماذا لم -٥
 . كان یعلم أنھم فھموا كل شيء بالفعل -أ

 .ةن قصده للكتابعبسھولة  یبتعدكان  -ب
 . الناس بعیدا عن اإلیمان ونسحبیكان علیھ أن یكتب عن المرتدین الذین كانوا  -ج
  . أراد أن یتحدث عن یسوع -د
  
 ؟یھوذا المرتدینصف یكیف  -٦
 نجوم تائھة -أ

 في المسیح اإلخوة -ب
 أشجار بال ثمر -ج
  اةن الخطوالمسیحی -د 
  
 ؟وافعلیالمؤمنین أن  یھوذا عیشجماذا ب -٧
 انھم و مساعدة أولئك الذین یھیمون على وجوھھم بعیدابناء إیم -أ

 روالعشیقدمون الذھاب إلى الكنیسة كل أسبوع، و  -ب
 مع المؤمنین الذین ضلوا الطریق شركة ھمیكن ل ال -ج
  ترك الكنیسة و بدء واحدة جدیدة -د

 
 ؟یوحنا على جزیرة بطمسلماذا كان  -٨
 . ھناك لیموت في سالم إلىوذھب  مسنكان  -أ

 . أصدقاء ھناككان لدیھ عائلة و  - ب
 .قال انھ كان في إجازة - ج
  . یمانھ بالمسیحكان في المنفى ھناك إل - د
  
 ؟كتاب المقدسفي نھایة ال الرؤیا جاء سفرلماذا  -٩
 . هنحن بحاجة إلى بقیة الكتاب المقدس لتفسیر -أ
 . یا في البدایةسفر الرؤعن قراءة الكتاب المقدس لو وضعوا الناس  توقفربما  -ب 

 . بعیدا عن بقیة الكتاب المقدسوتبعدھم تخیف الناس  هصور إن - ج
  .یجب القیام بھ معھ ذایعرفون ما لم یكن – د
  

 ؟عنھماالحجاب  یرفع هللاإذا لم اللذان ال یمكن أن نعرف عنھما شيء ضخمین الحدثین الما  - ١٠
 دخول أرض المیعاد -أ

 تدمیر سدوم وعمورة - ب
 ة و نھایة العالمبدای - ج
  تابوتالالطوفان و - د
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  سفر الرؤیا؟شفرة ب أن یكون موجودا لكسر یجالذي واحد الشيء ھو الما  - ١١
 شجاعةال -أ

 تعلیمال - ب
 ذكاءال - ج
  الروح القدس -د
  

 ؟رؤیاالسفر ز ورم فكل ةمذكورة في ھذه الدراسة مطلوباتیح أخرى مف يما ھ - ١٢
 المذكورة رموزالعن  الكتابیةالمعلومات  -أ

 ز العلمیة المتقدمة في العقود الثالثة األخیرةورمال - ب
 رقاماألالمعارف السریة حول  - ج
  لنا هالقس لتفسیر - د
  

هللا لن  مضمونة لدرجة أنھم یعلمون أن لخالصاهللا  المرتدون في رسالة یھوذا یعتبرون أن ھبة 
 ؟یعتبر بدعةرخیصة الالنعمة  لماذا تعلیم . یؤدب أوالده عن الخطیئة أو العصیان

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
 . سفر الرؤیا نتعلمونحن  امأله، و بھذه العناوینرسما بیانیا ارسم 

 تسجیل:  ١العمود 
 )الرمزعني مظھر لك ما یأسأل هللا أن (  الوحي الشخصي:  ٢العمود 
 ) في الكتاب المقدس ھذا الرمزاألماكن التي ظھر فیھا  ما ھي( كلمة ال:  ٣العمود 
 )العلماء في ھذا األمرھ یقولما ( تفاسیر :  ٤العمود 
 ) أفكارك الخاصة حول ھذا الموضوع( االستنتاجات النھائیة :  ٥العمود 

 

أسأل هللا   .أمرا مفروغا منھ ھاإذا كنت قد اتخذت اطلب الغفرانو أجل نعمتھ الغالیة من هللا أشكر
أطلب  . المحبوب نھابألنك  هشكرا .إیمانبحرص، وتواضع، و رؤیاال سفرساعدك على االقتراب من یأن 

 نھه ألشكرا  ، بغض النظر عن الظروف الخاصة بكعلى معرفة أفضل لھ والتوكل علیھساعدك یمنھ أن 
 . أعطاك رجاء لتنال الحیاة األبدیة

  مالحظات
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ختام رسالة یوحنا شرح لآلخرین التركیز على النقاء العقائدي في نطبق شخصیا وكیف ینبغي أن ن -١
 ؟في رسالة یھوذاو

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 كیفیة وصیتھ عنیوحنا، كان متشددا جدا في ، حبمق شخصیا أن ھذا الرسول الوتطب تفسرف كی -٢

 ؟ عن شخص یسوع المسیحالحقائق الصحیحة  یعلمونأولئك الذین ال  التعامل مع
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
یصف الناس الذین ا تعتقد وما ھو التطبیق الشخصي لما قالھ یھوذا في رسالتھ ل، ماذبنفس الطریقة -٣

 عقیدة خاطئة ؟  یعلمونكانوا 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
سفر من  ١٤ لألصحاحیھوذا  ھارح لآلخرین الطریقة التي یستخدمكیف یمكنك شخصیا تطبیق و ش -٤

تتراوح ما بین  – مثل قوس قزح التي ھيهللا  من صفات مجموعةسدوم وعمورة لیعلمنا عن  العدد وعن
 لغضب ؟ واالحب 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
األخیر من الكتاب  سفرساعدك على فھم وشرح لآلخرین الی أن سفر الرؤیاكیف یمكن للرسم البیاني ل -٥

 المقدس؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 سفرھذا ال واالكتاب المقدس وضع والماذا أولئك الذین نظمؤیا؟ سفر الرز ورم یفكأن یمكن أي مفتاح  -٦

  الكتاب المقدس؟  آخر في
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
   " ؟األرواح السبعة "ل تشرح لآلخرین رمز اق و أنت شخصیا تطبكیف   -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق



65 
 

  لغة المخلص الرمزیة
  ١٦الفصل 

  ٨٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  .لنفھم لغة العالمات والرموز في سفر الرؤیا: الھدف

ِ أَبِیِھ، لَھُ ٦لَنَا ِمْن َخطَایَانَا بَِدِمِھ، لَِّذي أََحبَّنَا، َوقَْد َغسَّ ا َّ ِ ْلطَاُن إِلَى اْلَمْجُد وَ اَوَجَعلَنَا ُملُوكاً َوَكھَنَةً  لسُّ
  )٦- ٥:١رؤیا.(آِمینَ . آلبِِدینَ اأَبَِد 

، ُروُح اْلِحْكَمِة َواْلفَْھِم،  َویَُحلُّ َعلَْیِھ ُروحُ ٢َویَْخُرُج قَِضیٌب ِمْن ِجْذعِ یَسَّى، َویَْنبُُت ُغْصٌن ِمْن أُُصولِھِ، ١ بِّ الرَّ
بِّ  ِة، ُروُح اْلَمْعِرفَِة َوَمَخافَِة الرَّ   )٢- ١:١١إشعیاء.(ُروُح اْلَمُشوَرِة َواْلقُوَّ

الروح القدس ھو المفتاح . أسراره ورموزهعند دراسة سفر الرؤیا، نحن بحاجة لمفاتیح لتساعدنا في فتح 
  . آتیةالرئیسي الذي یكشف لنا عن أشیاء 

مجموعة . ألنھ یتم استخدامھا في كل مكان آخر في الكتاب المقدسالمفتاح الثاني لھذا السفر ھو رموزه، 
لذلك ھذه األرواح یُعتقد أنھا مركب كامل سبعة ھو رقم الكمال، . من ھذه الرموز ھي سبعة أرواح هللا

، الذي یسوعیشیر إلى المسیا القادم، كذلك ھذا المقطع . یسرد ھذا المركب ٢- ١:١١إشعیاء . یعبر عن هللا
یقول أن المصابیح أمام العرش سبعة ھي سبعة  ٤وبالمثل رؤیا . من شأنھ أن یكون التعبیر الكامل 

  . أرواح هللا
ھذا . الخروف الذي یبدو وكأنھ مذبوح لھ سبعة قرون، والتي تمثل القوة، وسبع أعین، التي تمثل الحكمة

یسوع المسیح ھو الوحید الذي . بحكمة كاملة وقوة كاملةروح هللا، لمركب الیر تعبالالخروف، یسوع، ھو 
  .دائما مملوء بالروح

الذي یذكرنا بصوت البوق الذي سینفجر في جمیع أنحاء رمز آخر في سفر الرؤیا ھو صوت مثل البوق، 
وقد تجمد . االجتماعبحر الزجاج یشیر إلى المرحضة المستخدمة للتطھیر في خیمة . العالم قبل اإلختطاف

  . البحر، وھذا یعني أنھ بسبب دم یسوع الذي طھرنا نح لسنا بحاجة إلى تطھیر مرة أخرى
وھذا یرجع إلى سفر راعوث، الذي یحكي . بسبعة أختام، وال أحد مؤھل لفتحھ امختوم سفرایوحنا یرى 

طریق شراءھا أو التعویض أن یدفع لھا عن  -المخلص –مغلقة حتى وافق الولي أن دیون المرأة كانت 
ثم أسد یھوذا، . في سفر الرؤیا ال یوجد أحد قادر أن یكسر الختم ویدفع الدیون، لذلك كان یوحنا یبكي. عنھا

  . ودفع دیوننا بموتھ. یسوع، صعد وكسر الختم
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 أفضل إجابة اختر
 .سیحدثعندما نفك شفرة سفر الرؤیا، فإننا سوف نعرف بالضبط ما الذي : خطأصحیح أم  -١
یسوع كثیرا ما أطلق على نفسھ ألفا وأومیغا، التي ھي الحروف األولى واألخیرة من : أم خطأ صحیح -٢

  األبجدیة الیونانیة
سفر الرؤیا یجب أن یأتي مباشرة بعد سفر التكوین، ألنھما على حد سواء وحي من : خطأصحیح أم  -٣

 . هللا
  . ملوء بالروحمن الممكن أن تكون دائما م: خطأصحیح أم  -٤

  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ؟نا أن نفھم الرموز في سفر الرؤیاكیف یمكن -٥
 .البحث عن مكان وجودھا في أي مكان آخر في الكتاب المقدس و دراستھا -أ

 . استخدام خیالنا -ب
 . طلب المساعدة من الروح القدس -ج
  . عنيم منخرون اآل مجرد قبول ما یراه -د
  
 ن هللا ؟ع الكاملالتعبیر ھو ، لماذا یسوع ؤیا یوحنافي ر -٦
 . لدیھ صوت بوق عظیم -أ

 .مت یكفي عنھما جیدانحن ال نعرف  -ب
 . تماما سبعة أرواح هللا یظھر فیھ -ج
 . هللا في السماء ھي نفس صفاتصفاتھ الجسدیة  -د

 
 ؟رواح ھي من بین سبعة أرواح هللاأي من ھذه األ -٧
 مشیر -أ

 حبال -ب
 مغفرةال -ج
  معرفةال -د
  
 مثل؟یأي من األرواح السبعة  .سبعة قرون و سبع أعین لھ مذبوحكان الخروف الذي بدا وكأنھ  -٨
 حمایة والرؤیةال -أ

 العناد والتبصر -ب
 القوة والحكمة - ج
  األسلحة و المعرفة - د
  
 ؟ما ھو الشخص المملوء بالروح -٩
 بألسنة كلمشخص یت -أ

 اح هللاسبعة أرو یظھرشخص  -ب
 للغایة ةروحیبطریقة شخص یتصرف  -ج
  كل من یقول أنھ مسیحي -د
  

 ؟بوقداللة ال ھي، ما في ھذه الدراسة - ١٠
 عبادةالدعوة إلى  -أ

 نشوة الطرب - ب
 صوت هللا - ج
  غضب من هللا - د
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 ؟البحر من الزجاج یمثل ذاما - ١١
 جمال السماء -أ

 في السماء حالتذكیر بأننا لسنا في حاجة لتطھیر الرو - ب
 الماء الحي - ج
  بحر الجلیل - د
  

 ؟ذي سبعة أختامفي البدایة على الكتاب  یوحنا یبكيلماذا  -١٢
 . لم یسمح لھالمالك یرى ما ھو في الداخل ولكن  أنیرید  نھأل -أ

 . دفع الدیون المستحقة إلى هللا بسبب خطیئة اإلنسانیال أحد یمكن أن  - ب
 . یستطیع ال ھو یحاول فتحھ ولكنھ - ج
  .بشكل ال یصدق أنھ جمیل - د
  

 ؟اذا؟ لمبالسبعة األختاممستحقا أن یفتح الكتاب  من ُوجد
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
، لدیھم عروشھم الخاصة .بالقرب من العرش واأن یكون ونستحقیالذین یحیطون بعرش هللا  شیخ ٢٤ال 

 . موقف الشرف في أنھمیبدو  .قیثارات وجامات من البخور ویرتدون الجلباب األبیض والتیجان، ومعھم
 ؟لتكریمھ األسبوع،، ھذا ذا یمكنك القیام بھ الیوم؟ ماحیاتك تكرم هللاھل 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 تربطالرموز التي ب ممتلئةكلمتھ  ألننشكره  .مجده في السماءلنشكر هللا على ھذه الرؤیة 
ن روحھ أجل أصلي من . لدراسة ومعرفة كلمتھ اشغفأن یعطیك سأل هللا ا .العھدین القدیم والجدید معا

صلي من أجل و .ف عن ھذا الكتاب وكیفیة تطبیقھ على حیاتكأن تعر هما یریدكشف لك لكي یالقدوس 
 . مع اآلخرین شاركھوت تدرسھنت وأالتواضع 
  مالحظات
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 ٤ صحاحاإلمن  یةاالفتتاحیات في اآلرموز الم اآلخرین طریقة كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعل -١

 ابنھ ؟  سماء بعیدا عن نفسھ إلىي الھ كل العبادة التي تجري فیوجهللا  كیف صفالتي ت
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 المجوھرات في ھذا السؤال؟ویشب والزمرد وال، كیف یمكن اإلشارة إلى العقیق -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  إلى العالم ؟  أن تخرجتمثل سبعة أرواح هللا التي سبع الح یبامصالیمكن لھذه  كیف -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
طبق على یسوع عندما كان ھنا نسبعة أرواح هللا تال أنكیف یمكن لك شخصیا تطبیق و تعلیم اآلخرین  -٤

 نا الیوم ؟ لیش حیاتھ من خالكما یرید ھو أن یعو  صعد، أن وإلىعلى األرض 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
الشیوخ البخور عن بملیئة القارورة البیضاء وال والثیاب ،تیجان من الذھبوال القیثارات،تخبرنا  ذاماب -٥

 ادة شعب هللا ؟ حول العرش الذین یمثلون ق
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 على األرض وفي السماء؟  غفرانناحالة  بلوري عنالالبحر من الزجاج یقول ماذا   -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  المخلوقات الحیة األربعة لمحة عامة عن عمل هللا في ھذا العالم ؟ كیف تقدمم -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  مھمة الرسول
  
  ١٧الفصل 

  ٨٩العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  لفھم الخطوط العریضة والتسلسل الزمني لسفر الرؤیا: الھدف

ا َرأَْیتُھُ َسقَْطُت ِعْنَد ِرْجلَْیِھ َكَمیٍِّت، فََوَضَع یََدهُ ١٧ الَ تََخْف، أَنَا ھَُو «: ْلیُْمنَى َعلَيَّ قَائِالً لِيافَلَمَّ
ُل وَ ا . ْلَمْوتِ اْلھَاِویَِة واَولِي َمفَاتِیُح . آِمینَ . آلبِِدینَ اَوُكْنُت َمْیتاً َوھَا أَنَا َحيٌّ إِلَى أَبَِد . َواْلَحيُّ ١٨آلِخُر، األَوَّ

  )١٩-١٧:١رؤیا. (فَاْكتُْب َما َرأَْیَت، َوَما ھَُو َكائٌِن، َوَما ھَُو َعتِیٌد أَْن یَُكوَن بَْعَد ھََذا١٩
. ْلبَاَب، أَْدُخُل إِلَْیِھ َوأَتََعشَّى َمَعھُ َوھَُو َمِعياإِْن َسِمَع أََحٌد َصْوتِي َوفَتََح . أَْقَرعُ ْلبَاِب وَ اھَئَنََذا َواقٌِف َعلَى ٢٠

  )٢٠:٣رؤیا(
 قال. سفرالخطوط العریضة لل ھي بطمس على جزیرة یوحنا تلقاھا أن المسیح یسوع رؤیا ھمفأداة ھامة ل

التي األشیاء " بأیضا كت یوحنا كذلك. لكنائس السبعإلى ا أن یرسلھو شاھده ل مایسج أنلیوحنا  یسوع
 في نقاط ثالثال ھذه. في المستقبل حدثتیمكن أن  األشیاء التي وكذلك، في الكنائس ما یحدث أي "ھي

  .سفرالخطوط العریضة لل تشكلالمستقبل، و، الماضي والحاضر
 

في  آسیا الصغرى نت موجودة فيالتي كا السبع الكنائس یسوع یتناول، الثاني والثالث صحاحیناإلفي 
 ئیة لھذهنھایال تعلیقاتھ. ودكیةالو، فیالدلفیا، ساردس، ثیاتیرا، برغامس، سمیرنا، أفسس :ذلك الوقت

  .لى التوبةع معظمھا یحث ھو، و"للكنائس ما یقولھ الروح فلیسمع أذنمن لھ "  :ھذه العبارة ھي الكنائس
ال  إذا كانوا  .یسوع، األول حبھا عن تتخل يتال، سسأف ھي عالجھا أول كنیسة، على سبیل المثال

   .أي خدمتھا–سیزحزح منارتھا  انھ یسوع یقول، یتوبون
، إذا كان األمر كذلك .تاریخ الكنیسةالخطوط العریضة ل تمثل ھذه الكنائس العلماء یعتقدون أن بعض

 على وشك أن یسوع، إیمانھا يف ةفاتر األنھ. الیوم مثل الكنیسةت، تحدث إلیھا الكنیسة، آخر الودكیة
، "وعاریة عمیاء، فقیرة، ولھایرثى ، ةئیرد" ھایدعو، لكنھ ا غنیةأنھ عتقدت تكان .فمھ من ھابصقی

  .شركة معھلل ھمالباب أمامفتح یالتوبة و إلى دھمویقو الذین یحبھم یؤدب بأنھ اویذكرھ
 الجزء الثالث من التي تشكل، ١٩- ٦ تصحاحالإلالتسلسل الزمني  ھو فھم رؤیاال ھملف الرابع المفتاح

، ولكن في السماء العبادة فحصت ٥و ٤ صحاحاتاإل .على المستقبل تركزو سفرلل الخطوط العریضة
المجيء  التي تشكل سلسلة من األحداث یوحنا یصفحیث . تفسیره ي یصعبالذ طعالمقب یبدأ ٦ صحاحاإل

  .المحنة العظیمةو، المسیح الثاني لیسوع
جامات صعبة ورھیبة التالي، األحكام الصادرة عن السبعة أختام، والسبعة أبواق والسبعة في المقطع 

أطلب من الروح القدس أن یرشدك وأنت تقرأ ھذه . للقراءة، والتعلیق المضاف لیس في الترتیب الزمني
  .المقاطع
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 أفضل إجابة اختر

  .نیسة في ساردس ال حارة وال باردةكانت الك :أم خطأصحیح  -١
  .ینطبق علینا الیومیسوع للكنائس ال  ھما قال: أم خطأصحیح  -٢
  .مكن خطوط عرضة موجز لسفر الرؤیافمن الم: م خطأصحیح أ -٣
  .التعلیق بین األحكام من السھل أن نفھملیس : أم خطأصحیح  -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  

  ؟یوحناواجب ما ھو  -٥
  زیارة الكنائس -أ

  المنفىلھروب من ا -ب
  لقاء مع غیره من الرسل -ج
  كتابة ما یراه -د

  
  ؟ام الثالثة للخطوط العریضة لسفر الرؤیاما ھي األقس -٦
  األرض، السماء ، الجحیم -أ

  جاماتواألختام، و األبواق ، وال -ب
  الماضي والحاضر والمستقبل -ج
  یسوع ، هللا ، الروح القدس -د

  

  ، التي تمثل الكنائس؟ایر السبعوھو في وسط المنالمسیح ماذا یفعل  -٧
  .یقود الجمیع لالستماع إلى ما یقولھ الروح للكنائس -أ

  .یحول ظھره على المنایر -ب
  .یعطي كل الكنائس إكلیل الحیاة -ج
  .یقول انھ سعید بھم كلھم -د
  
  ؟عنيتماذا : اآلیة الشھیرة يھ ٢٠:٣رؤیا -٨
  .یدخلھ مرة أخرى إذا كنا ندع شریكناوسوف یكون یسوع  -أ

  .ال تكن فاترا روحیا -ب
  .في السماء ، سیكون لدینا بیوتا -ج
  .زیارة حیاتھمھ إلى یدعونیجب أن غیر المؤمنین  -د
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  ؟في الوحي سجلھا یوحناسلسلة األحداث التي  يما ھ -٩
  كیف سیطلق سراحھ من المنفى-أ

  إنشاء الكنائس  -ب
  تدمیر الكنائس  -ج
  اني للمسیحاألیام األخیرة و المجيء الث -د

  

  سبع سنوات؟ سوف یقصر الضیقة العظیمة للماذا هللا - ١٠
  .أن یخلصواالناس مكن تی حتىانھ سیوقف عملیة المجيء الثاني  -أ

  .رجعةصدر أحكاما على غیر یرید أن  یال هللا -ب
  .یوقف ذلكلتوسل إلیھ أن ییسوع  -ج
  .على قید الحیاة على خالف ذلك یبقىال شيء سوف  -د

  

  ؟األختام، األبواق، والجاماتداللة  ما - ١١
  من  ةالكامل األرواح -أ

  ھدایا من هللا للمالئكة -ب
  شیوخ إلى هللالھدایا من  -ج
   رھیبدینونة الال -د

  

  ؟رؤیاال على فھمتساعد  التيجدیدة المذكورة في ھذه الدراسة المفاتیح الما ھي  - ١٢
  تعلیمات للكنائس -أ

  لغةال -ب
   سفریضة للالخطوط العر -ج
  التسلسل الزمني -د

  ؟عندما تلقى الرؤیا من المسیح" محصو في الروح"یكتب أنھ كان لماذا من المھم أن 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

التوبة من أي شيء الیوم؟ إذا كان األمر  إلىبحاجة  أنت؟ ھل أنت مثل كنیسة أفسس أم كنیسة الودكیةھل 
  .اآلنمن ھذا كذلك، أعترف وتب 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

على  كساعدلب منھ أن یأط. ث سنتعرف على أشیاء مقبلةأشكر هللا ألنھ أعطانا ھذه الرسالة بحی
. عندما یأتي اساعدك على أن تكون مستعدی أنجل أصلي من . وتطبیق ما تتعلمھ في سفر الرؤیا فھم

جعل األمور في نصابھا ی سوفیوم في شكره انھ سوف أ. عن مجده وجاللھ وقوتھمحة اللأشكره على ھذه 
  .لك ھتحمایلى حبھ و، عأشكره، أیضا. ویأخذ المجد كلھ لنفسھالصحیح 
  مالحظات
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   .سفر الرؤیایعرض الخطوط العریضة لأن  ١٩: ١في  یوحنا یتعین على اشرح كیف -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یحدث في اآلخرةیجب أن  كشيء دینونةالذكر لماذا تم  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 لھ عالقة بالفداء ٥ صحاحاإلمختوم في ال كیف أن السفركیف یمكنك شخصیا تطبیق و شرح لآلخرین  -٣

   ؟وسفر راعوث في العھد القدیم
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
سفر ساعدك على فھم وتطبیق و تعلیم لآلخرین ت أشرنا إلیھا لفك رموز السفرتي المفاتیح ال كیف -٤

  ؟ الرؤیا
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
بخصوص  التي أشرنا إلیھاح اتیالمف كساعدت كیفكیف یمكنك شخصیا تطبیق و شرح لآلخرین  -٥
  ؟سفرعلى فھم أصعب جزء من ھذا ال ١٩-٦ صحاحاتاإل

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
، جنبا إلى )  ٨-٦:  ١انظر (سفر أعمال الرسل  أنم اآلخرین كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعل -٦
تفسیر  عندكون متواضعا تأن  ك، یعلم٣٦:  ٢٤ب التصریحات التي أدلى بھا یسوع في إنجیل متى جن
  ؟ا المجيء الثاني لیسوع المسیحنطلق علیھ التيترتیب الزمني لألحداث ال

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
التي تعلم عن  سفاراآلخرین حقیقة أن جمیع األ وأنت تعلمالخاص  كمنظورك الشخصي و ما ھو تطبیق -٧
  ؟وكیف ینبغي أن نعیش في ھذا العالمكون، نینبغي أن ماذا عن لھا تطبیق عملي جدا  مور األخیرةاأل

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  القدیسون یرنمون والخطاة یحیِون
  
  ١٨الفصل 

  ٩٠العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  لنتعلم عن مفاتیح جدیدة لفھم سفر الرؤیا: الھدف

ةَ اْلِحْكَمةَ واْلِغنَى وَ اةَ وَ ْلقُْدرَ اْلَمْذبُوُح أَْن یَأُْخَذ اْلَحَمُل اُمْستَِحقٌّ ھَُو «: قَائِلِیَن بَِصْوٍت َعِظیمٍ ١٢ ْلقُوَّ
  )١٢:٥رؤیا.(»ْلبََرَكةَ اْلَمْجَد وَ اْلَكَراَمةَ وَ اوَ 
ِة ھََذا . ھَا أََنا آتِي َسِریعاً «٧   )٧:٢٢رؤیا.(»ْلِكتَابِ اطُوبَى لَِمْن یَْحفَظُ أَْقَواَل نُبُوَّ
ألَْقَواَل َصاِدقَةٌ ااْكتُْب، فَإِنَّ ھَِذِه «: َوقَاَل لِيَ . »ْيٍء َجِدیداً َھا أَنَا أَْصَنُع ُكلَّ شَ «: ْلَعْرشِ اْلَجالُِس َعلَى اَوقَاَل ٥

ْلَعْطَشاَن ِمْن یَْنبُوعِ َماِء اأَنَا أُْعِطي . لنِّھَایَةُ اْلبَِدایَةُ وَ اْلیَاُء، األَلُِف وَ اأَنَا ھَُو ! قَْد تَمَّ «: ثُمَّ قَاَل لِي٦. »َوأَِمینَةٌ 
اناً ا   ).٦- ٥:٢١یارؤ.(ْلَحیَاِة َمجَّ

  
نحن نصلي من أجل أن، بعد االنتھاء من ھذه . ھذا ھو الفصل األخیر في مدرسة الكتاب المقدس المصغرة

لقد غطینا أربعة . الدراسة، تدرس الكتاب المقدس بنفسك وتستمع إلى ما یریده الروح القدس أن یعلمھ لك
  . ١٩-٦لسل الزمني لإلصحاحات الروح القدس، عالمات ورموز، أقسام السفر، والتس: مفاتیح وھم

كن متواضعا وأنت تفسر التسلسل الزمني لألحداث وتعلیق یوحنا على : اآلن، بالنسبة للمفتاح الخامس
قال یسوع في إنجیل متى أنھ حتى ھو ال یعرف متى سیعود، لذلك نحن أیضا بالتأكید ال نستطیع أن . السفر

  .ھذا السفر بكل تواضعلذلك یجب أن نقترب من . نعرف على وجھ الیقین
یمكننا أن . سادسا، یجب أن یكون ھدفنا الرئیسي ھو عبادة هللا، ولیس فھم أو تفسیر كل شيء في الرؤیا

ولكن قبل كل شيء، یجب أن دراستنا لھذا السفر النبوي أن . نفھم أشیاء كثیرة في السفر ویجب أن نطیعھا
  .تدفعنا إلى عبادة ملك الملوك ورب األرباب

ملزم باإلجابة وال بحاجة أن نجعل غیر  هللا. ھذه األمورعن د كشف قاح السابع ھو أن نسأل لماذا هللا المفت
   . فقد رفع الحجاب حتى نعیش حیاة تمجده. بدال من ذلك، ھو یرید أن كلمتھ تؤثر فینا. خططھ مثمرة

ففي العالم الكثیر . ن تحدثیخبرنا ھذا السفر عن أمور ینبغي أ. منیاتالتثامنا، یجب علینا أن نحذر من 
  .أن یكون ھناك دینونة لوضع كل شيء في مساره من الظلم، لذلك یجب 

یخبرنا بأن كل ركبة  ٢فیلیبي . تاسعا، علینا أن نتذكر أنھ لیس الجمیع سوف یجلسون على عرش هللا
ع سوف تنحني وسوف یعترف كل لسان أن یسوع المسیح ھو الرب، ولكن ھذا ال یعني أن الجمی

  . ولكن ھذا یعني أن كل مخلوق، حتى أولئك الذین في الجحیم سوف یعترفون بالمسیح رب. سیخلصون
القدیسون سیغنون أغنیة . عاشرا، عندما نرى هللا في كل مجده، سوف نحتاج أن نعبر عما ال یوصف

   . جدیدة، وحتى الخطاة سوف یحیون یسوع من الجحیم
دراما السماء والدنیا، الدراما التي تحدث في نفس : ز في سفر الرؤیامفاتیح أخرى تساعدنا على فھم الرمو

والتعلیق بین األحكام لیست في الترتیب الزمني، ویمكن أخیرا، مقارنة ھذا السفر مع غیره من الوقت، 
  .األسفار التي تتحدث عن الوقت األخیر لمساعدتك على فھمھ على نحو أفضل

  
 



74 
 

  
 أفضل إجابة اختر

 . لدیك الحق في أن تفخرف، رؤیاالسفر ز ورم عرفتإذا : طأأم خصحیح  -١
 . ال احد ولكن اآلب یعلم متى سوف یعود یسوع: أم خطأ صحیح -٢
  .الرموزمن  رمزكل  فھم، ولیس لرؤیا ھو عبادة هللالسبب األكثر أھمیة لدراسة ال: أم خطأ صحیح -٣
یؤدي بنا إلى خداع أنفسنا واآلخرین حول ما حول أوقات النھایة یمكن أن  اتالتمنی: أم خطأصحیح  -٤

 . سیحدث
  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق

 

 ؟ما ھو قصد هللا من النبوة -٥
 .ما یعنیھ نعرفنا لجعل -أ

 .الكلمة ندرسنا یجعلل -ب
 . إلخفاء الحقیقة من بعض الناس -ج
 . لتخبرنا عن یسوع -د 

 

 ؟الرؤیاز وفھم رملماذا التواضع مفتاح ل -٦
 . تعلیم الروح القدسستجابة لالتواضع یسمح لنا باال -أ
 . التواضع یغلق عقولنا لتفسیرات أخرى -ب 

 . مخطئینكون ننعتقد أننا قد  على أنالتواضع یساعدنا فقط  -ج
  .كل شيء سینكشف متىنفھم أننا ال نستطیع أن نعرف كیف أو  نایظھر أنالتواضع  -د

 

 ؟رؤیالل ةالصحیح ستجابةاال يما ھ -٧
 حول التفاصیل قلقال -أ

 مھمناظرات مع المسیحیین اآلخرین عن آرائ - ب
  فقط رؤیاتجاھل أجزاء أخرى من الكتاب المقدس لدراسة ال -ج
 

  عبادة هللا -د 
 لھ؟ یوحنا وسجدماذا یقول المالك عندما سقط  -٨
 " ستحق العبادةأأنا " -أ

 . "أنا خادم هللا  . لي تسجدال  -ب
 ." حق لیعبدونأنت على  -ج
  " . لي اآلن تسجدال  - د
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 ؟یخبرنا عن أوقات النھایةلماذا هللا  -٩
 . حیاتناا أن نعرف ذلك وسوف نتابع خطتھ لیریدن نھأل -أ

 . على صورتھ ناخلق ، ألنھتفسیربالانھ مدین لنا  - ب
 . سیكشف األمرعلم في یوم من األیام أن الألنھ یعلم  - ج
  . كشفنتاة كریمة ونحن ننتظر خططھ لحی نا أن نعیشیرید - د

 
 أفضل؟بطریقة هللا لنا حتى نتمكن من عبادتھ  ناسوف یعطی ذا، ماووفقا للدراسة - ١٠

 سماویةجوقة  -أ
 العبادة السماویة قائد -ب
 أغنیة جدیدة -ج
  أصوات مثل المالئكة - د

 
 ؟في الرؤیاما ھي القصص التي تتكشف  -١١

 قصة الكنائس -أ
 نیویةالقصة الد -ب
 قصة الخلق -ج
  قصة السماویةال - د

 
 ؟اذا ینبغي لنا أن نأخذ في االعتبار، مرؤیاالصعبة في ال فقراتالو، األشیاء الرھیبةنقرأ  ونحن - ١٢

 . یسوع المسیح ھو ملك الملوك ورب األرباب -أ
 . حدث حقاترمزیة لذلك تلك األشیاء الفظیعة لن الاللغة  -ب
 .دینونةذ الینف ني اللحظة األخیرة ولوهللا سوف یغیر رأیھ ف -ج
 .بعید المنال في المستقبل األمرلیس لدینا ما یدعو للقلق ألنھ  -د

تلك بهللا أن تفعل  كریدرؤیا؟ ماذا یللدراستك  أثناء كقلببعض األشیاء التي وضعتھا في ما ھي 
 األشیاء ؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

بتلك األشیاء ؟ أعترف رؤیاال لسفرھذه الدراسة  أثناءبك  ةخاص أمنیاتالروح القدس أي  ھل كشف لك
 . خطتھعلى الثقة بھ وبك إلیھ اآلن، و اسألھ أن یغیر تفكیرك و یساعد

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

یذكرك دائما بما أطلب منھ أن  .من خالل ھذه الدراسة علمھ لكو  ه لك على ما أظھرهللا أشكر
بأن  یذكركأطلب منھ أن  . الشخص الذي یعیش ویحب مثل یسوع یشكلك لتصبحأطلب منھ أن  .علمھ لك

، على الرغم من هللا الذي أشكر .الشیطان ضدحرب على البالفعل  انتصر قد أنھعلى العرش، والذي ھو 
دیون ذنبك بدم حمل دفع سوف تكون معھ إلى األبد ألنھ إال أنك السماء واألرض في یوم من األیام یزول، 

 ! مجدا  .ذبحهللا یسوع المسیح ، الذي 
  مالحظات
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، ٩- ٨:٢٢و١٠:١٩ م اآلخرین أھمیة واقع أنھ، في مناسبتین في ك أن تطبق شخصیا وتعلكیف یمكن -١

 تعبدنيال  لھ و قال ھ، وبخرؤیاال هفھم كل شيء في ھذالذي جعلھ یمالك عندما أراد یوحنا أن یسجد لل
 ؟ أعبد هللاولكن 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
التمني وأنت تنظر وراء بأھمیة عدم االسترشاد  نم اآلخرین عكیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعل -٢

 هللا؟  التي أعطانا إیاھا رؤیاال في ھذهاب الحج
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ون من كل قبیلة و أمة سیكون احقیقة أن بعضالم اآلخرین أھمیة كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعل -٣

 )ھناك ؟ وصلوا إلىكیف (؟ ھناك حول العرش في السماء
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
من الضروري إعطاء شعب هللا أغنیة جدیدة عندما یجتمعون حول الحمل على عرشھ في لماذا   -٤

 السماء ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 یحیونالعرش إال الخطاة الذین  أمام عندما یقف الكل للتعلیم تكإستراتیجیو  الشخصي كقیھو تطبما  -٥

 أغنیة جدیدة حول العرش؟  نونتغیالخروف في حین أن جمھور كثیر من المؤمنین 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 نتھيوی" أین أنت؟ : " السؤالب یبدأم اآلخرین أن الكتاب المقدس كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعل -٦
 بعد ذلك یعتمد على أین أنت اآلن؟  تكونس ماحیث ھواقع أنب

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ما زلنا  ونحن آخرتنام اآلخرین أنھ من الممكن أن نفعل شیئا حیال كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعل -٧

 في ھذه الحیاة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  الذھاب إلى العمق


