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  التحفة الغامضة
  
  ١الفصل 

 ٧٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  .فھم خلفیة وأھمیة الرسالة إلى العبرانیین: الھدف

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

َما َصنََع بِنَْفِسِھ تَْطِھیًرا لَِخطَایَانَا، َجلََس فِي یَِمیِن اْلَعظََمِة فِي األََعالِي،  َوَحاِمٌل ُكلَّ األَْشیَاِء بَِكلَِمِة قُْدَرتِِھ، بَْعدَ 
 .َصائًِرا أَْعظََم ِمَن اْلَمالَئَِكِة بِِمْقَداِر َما َوِرَث اْسًما أَْفَضَل ِمْنھُمْ ٤

  ٤- ١:١عب 
العبرانیین من ھم  الذي كتبھ أون م ال یعرفون علماء الكتاب المقدس .غامضة ھو تحفة العبرانیین كتاب

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

 دائما تبدأ رسائل بولس 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 القدیم، الترجمة الیونانیة السبعینیة من الترجمة استشھد إلى العبرانیین
ال ، كاتب العبرانیین بولس على عكس .دائما بولس أكد علیھ الذي، 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

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

ألن . أفضل، وإیمان، وحذار: إلى العبرانیینثالث كلمات رئیسیة تساعدنا على فھم موضوع الرسالة 
. یسوع المسیح ھو ابن هللا، وھو أفضل من األنبیاء، والمالئكة، والكھنوت، والعھد، والمسكن، وكل شيء

ومن خالل اإلیمان بعمل المسیح على . اج إلى المزید من الذبائح ألن موت یسوع وفًى بھم جمیعاال نحت
  . الصلیب سنحصل على الخالص
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  .أفضل إجابة اختر
  .رسوال كاتب الرسالة إلى العبرانیین كان نحن نعلم أن :أم خطأ صحیح -١  
 .ھو یسوعمن  :أساسا العبرانیینموضوع الرسالة إلى  :أم خطأ صحیح -٢  
 .الیونانیین للمؤمنین ُكتبت الرسالة :أم خطأ صحیح  -٣  
  .الروح القدس بوحي من ألنھا مكتوبة كاتب الرسالة، تھم ھویة ال :أم خطأ صحیح -٤  

  
  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق

  
  لماذا یعتقد العلماء أن بولس لیس ھو كاتب العبرانیین؟. ٥
  .ألن الرسالة تبدأ باسمھ. أ

  .ألن بولس كثیرا ما یستشھد من العھد القدیم الیوناني، الترجمة السبعینیة .ب
  .ألن العبرانیین ال تركز على التبریر باالیمان. ج
  .ذكر بولس مؤلف العبرانیین في رسالتھ إلى تیموثاوس. د

  
  ماذا یقدم كاتب العبرانیین لقرائھ؟ . ٦
  أموال جمعھا من المسیحیین اآلخرین. أ

  بشأن الزواج المشورة. ب
  ضمان الخالص. ج
  نصائح للشیوخ والشمامسة. د

  
  لماذا؟" وقال داود"أو " قال موسى"بدال من " قال هللا: "كتب كاتب العبرانیین.  ٧
  .حدث عنده خلط. أ

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

  .ألن كل ما كتب بولس تحفة. ب
  .ألنھ الھوت شامل ومنظم عن یسوع المسیح. ج
  .الكتاب المقدسالعلماء یعتبرون أنھ أفضل كاتب في . د
  كیف تقدم الرسالة إلى العبرانیین المسیح الھوتیا؟ . ٩
  .كان رجال صالحا ومعلم أخالقي. أ

  .إنھ ھو المسیح. ب
  .كان المعالج وصانع معجزات. ج
  .قال انھ ھو ملك الملوك الذي سیعود یوما ما. د

  
  لماذا الرسالة إلى العبرانیین مھمة؟. ١٠

  .دیم والجدیدألنھا تربط العھدین الق. أ
  .تتحدث عن كل ما نحتاج أن نعرفھ عن المعاناة. ب
  .  تفسر سبب في أننا ما زلنا یجب أن نقدم ذبائح . ج
  .فھي تتحدث بإسھاب عن أھمیة المالئكة. د
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  ما ھو الشيء األكثر أھمیة للتذكر حول العبرانیین؟. ١١
  ھویة الكاتب. أ

  .تطبیق حقیقتھ في حیاتنا. ب
  األصلي المستمع. ج
  االعتماد على الترجمة الیونانیة للعھد القدیم. د

  

  ما الذي ینبغي أن نبحث عنھ وندرسھ في كل الكتاب المقدس؟. ١٢
  أمثلة من األعمال الجیدة التي یجب أن نفعلھا. أ

  طرق الخطیئة . ب
 سبب استحقاق اإلنسان للخالص. ج
 یسوع المسیح .د

قدس ما ھي األسئلة الثالثة األولى التي ینبغي أن عندما ندرس سفر من أسفار الكتاب الم
  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 . ل من أي شخص أو أي شيء قبلھ أو بعدهأشكر هللا ألن یسوع ھو أفض. 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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

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

  .األسباب ھي األھم
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

  عشر من سفر العدد
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

   ٧٤الصوتي رقم  الدرس العھد الجدید

  أن التحذیرات والنصائح للعبرانیین: الھدف

. َكثِیٌر ِعْنَدنَا، َوَعِسُر التَّْفِسیِر لِنَْنِطَق بِِھ، إِْذ قَْد ِصْرتُْم ُمتَبَاِطئِي اْلَمَساِمعِ  اَلَِّذي ِمْن ِجھَتِِھ اْلَكالَمُ ١١
َمانِ -ألَنَُّكْم ١٢ اَءِة تَْحتَاُجوَن أَْن یَُعلَِّمُكْم أََحٌد َما ِھَي أَْرَكاُن بَدَ - 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 ِمَن األَْعَماِل اْلَمیِّ  ِ،   لِنَتَقَدَّ  تَِة، َواِإلیَماِن بِا

  )١:٦؛ ١٢-١١:٥عب (
وحِ اْلقُُدِس، ٤ َماِویَّةَ َوَصاُروا ُشَرَكاَء الرُّ ةً، َوَذاقُوا اْلَمْوِھبَةَ السَّ َوَذاقُوا َكلَِمةَ هللاِ ٥ألَنَّ الَِّذیَن اْستُنِیُروا َمرَّ

ْھِر اآلتِي،  اِت الدَّ الَِحةَ َوقُوَّ ْمِكُن تَْجِدیُدھُْم أَْیًضا لِلتَّْوبَِة، إِْذ ھُْم یَْصلِبُوَن ألَْنفُِسِھُم اْبَن ِهللا َوَسقَطُوا، الَ یُ ٦الصَّ
  )٦- ٤:٦عب (                                                  . ثَانِیَةً َویَُشھُِّرونَھُ 

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

وفي الرسالة إلى العبرانیین الشخص المرتد . اإلرتداد، وھو یعني أن اإلنسان یخسر أو یحید عن اإلیمان
مكن أن یوقعنا في الخطیة ویقودنا بعیدا عن اإلرتداد ی. 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

وھو یحثھم على اإلیمان بیسوع . الشك، یحذر كاتب الرسالة أولئك الذین لن ینالوا الخالص بسبب الشك
كما یحث قًراءه على النضوج الروحي بالتعلیم وإرشاد الروح . الراحة الروحیة المسیح لكي یدخلوا تلك

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

ختیار كما إذا كنت تؤمن بعقیدة اإل. 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

. فیمكن أن یصف الشخص الذي استمالھ الروح القدس لكنھ الزال لم ینل الخالص ٦-٤:٦المقطع من عب
لرسالة إلى العبرانیین تحث ا. مثل ھذا الشخص یمكن أن یصل إلى نقطة اإللتقاء بیسوع لكنھ لم یؤمن بھ

  . ھؤالء الناس على اإلیمان وتسلیم الحیاة للمسیح والتأكد من الخالص
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  أفضل إجابة اختر

 .منعوھم في األرض الساكنین ألن أرض المیعاد لم یدخلوا بنو إسرائیل : أم خطأ صحیح -١
 .الخالص راحة إلى الناضجون المؤمنون لم یدخل : أم خطأ صحیح -٢
 .الروحي اللبن یحتاج الناضج المؤمن : أم خطأ حصحی -٣
  .إلى الكنیسة قبل أن نذھب قلوبنا أن نعد یجب : أم خطأ 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

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

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

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

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

  للحد من المرتدین -ب
  لیبعد بعیدا أي ضمان كاذب لإلیمان -ج
  .ھو نفسھ كان مرتبكا -د
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  ما الذي یجعل من الممكن للمؤمنین أن یذھبوا إلى هللا بكل ثقة؟. ٩
  الخیر في قلوبنا -أ

  أعمالنا -ب
  الص اإلیمانخ -ج
  دم یسوع المسفوك لنا -د

  
  ماذا ینبغي أن نضعھ في اعتبارنا عن حیاة كنیستنا؟. ١٠

  نتقرب إلى هللا قبل الكنیسة -أ
  الذھاب الى الكنیسة كل یوم أحد -ب
  عرض المواھب الروحیة لیراھا الجمیع -ج
  ال تعمل یوم السبت -د

  
  كیف یفترض بنا أن نعالج زمالئنا المؤمنین؟. ١١

  نشیر إلى خطیئتھم باستمرار -أ
  نقدھم -ب
  تشجیعھم -ج
 یكون لنا شركة معھم -د
 
 

بطیئي "، یرید الكاتب أن یقول للقراء أكثر من ذلك بكثیر، لكنھ یقول لھم ١١:٥في عبرانیین 
ھل تشرب الحلیب أم تناول طعاما روحیا قویا؟ ما ھي بعض الطرق التي یمكن أن تتبعھا نحو " التعلم

  روحي؟النضج ال
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
ن الممكن أن تفقد خالصك؟ لماذا أو لماذا ال؟ ماذا تقول كلمة هللا ؟ وال سیما انظر إلى ھل تعتقد أنھ م

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

أن یعطیك ضمان الخالص أو لیعطیك الشجاعة لتؤمن أطلب منھ . أشكر هللا على ھبة الخالص 
أسأل هللا أن یمنحك . أطلب منھ أن یساعدك على التحرك نحو النضج الروحي. وتتبع یسوع فتنال الخالص

 .أشكر  على ذبیحة المسیح، فیمكنك اآلن أن تقترب إلى هللا بكل ثقة. الحكمة لتتعلم المزید عنھ
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، بخصوص عدم وجود عمق ٥طبیق بین الرثاء الذي كتبھ الكاتب في بدایة اإلصحاح ما العالقة والت -١

روحي ألولئك الذین كتب إلیھم، ورثاء بولس عندما كتب اإلصحاح الثالث من رسالتھ األولى إلى أھل 
  كورنثوس؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
، اذكر لماذا تعتقد أن الكاتب لم یعني أنھ من الممكن )٦-٤: ٦(بناء على دراستك للفقرة الصعبة  -٣

  .للمؤمن أن یفقد خالصھ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  .توبةإعطاء عدة أسباب لماذا تعتقد أن الكاتب ال یُعلم أنھ إذا ضل مؤمن، فإنھ من المستحیل أن یجدد لل -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

___________________________________________________  
 
 شرح كیف أن الطریقة التي یصف بھا الكاتب الحالة الروحیة لھؤالء الناس ھو ما یمكن أن نسمیھأ -٥
  ".إساءة تطبیق روحي"

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
وأنت تفسر وتلخص وتطبق ھذا المقطع الصعب من الكتاب المقدس علیك شخصیا، كیف یتحداك  -٦

 ویلھمك ھذا المقطع لالنتقال إلى نمو أعمق في رحلة إیمانك الروحي؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق
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  تمسك باإلیمان
 
  ٣ الفصل

  ٧٥الصوتي رقم  الدرس العھد الجدید

  .لنفھم لماذا یجب أن نتمسك باإلیمان: الھدف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

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

  ؟یسوع
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

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

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

   .عن إیمانھم
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 
 
 

  الذھاب إلى العمق
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  مصادر ومراحل الخالص
  ٤الفصل 

 ٧٦العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  .تقدیم رسالة یعقوب والتعرف على مصدر التجارب: الھدف

َعٍة، ٢ لِِمیَن أَنَّ اْمتَِحاَن إِیَمانُِكْم َعا٣اِْحِسبُوهُ ُكلَّ فََرحٍ یَا إِْخَوتِي ِحینََما تَقَُعوَن فِي تََجاِرَب ُمَتنَوِّ
یَن َوَكاِمِلیَن َغْیَر نَاقِِصیَن فِي َشْيءٍ ٤. یُْنِشُئ َصْبًرا ، لَِكْي تَُكونُوا تَامِّ ْبُر فَْلیَُكْن لَھُ َعَمٌل تَامٌّ ا الصَّ َوإِنََّما ٥. َوأَمَّ

طُوبَى ١٢ ...الَِّذي یُْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ یَُعیُِّر، فََسیُْعطَى لَھُ إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْلیَْطلُْب ِمَن هللاِ 
ُجِل الَِّذي یَْحتَِمُل التَّْجِربَةَ، ألَنَّھُ إَِذا تََزكَّى یَنَاُل  بُّ لِلَِّذیَن یُِحبُّونَھُ » إِْكلِیَل اْلَحیَاةِ «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 . والرسائل العامة ُكتبت من أكثر من كاتب، ولم تُكتب لقراء محددین
الكاتب على درایة و. توي على شذرات غیر متصلة من الحقیقة والحكمة، ألنھا تح"أمثال العھد الجدید"على رسالة یعقوب 

  .تامة بتعالیم المسیح، ومثل المسیح كان الكاتب یھتم بمصدر األشیاء، أي الدافع وراء الموقف أو الفعل
كثیر من العلماء یعتقدون أن كاتب رسالة یعقوب لم یكن من التالمیذ، ولكن في الواقع ھو الشقیق األصغر 

لنالحظ أن إخوة یسوع لم یؤمنوا بھ، ولكن بعد القیامة ظھر یسوع لكثیر من الناس، بما فیھم . سوعلی
كان یعقوب یھودي مكرس حیاتھ تماما، وكان یُطلق علیھ لقب . یعقوب، الذي على ما یبدو آمن بعد ذلك

ان یحظى وك. متصلب حتى أصبحت على ركبتیھ یصلي الكثیر من الوقت أمضىألنھ " ركبتي اإلبل"
 في للكنیسة زعیما كبیرا 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 لكن غیر الیھود یھودیتھم یمكن أن یحتفظوا
  .مسیحیین

ال ینبغي ، 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 .لكي ننمو
   .عندما نطبق ھذه الحكمة على حیاتنا سنكتشف أنھا تقودنا إلى االنتصار ونأخذ إكلیل الحیاة. یعطینا
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  أفضل إجابة اختر
 .كان كاتب رسالة یعقوب صدیقا حمیما وتلمیذا لیسوع: صحیح أم خطأ  -١
 .سالة یعقوب إلى جمھور محددوقد كتب ر: صحیح أم خطأ -٢
 ."أمثال العھد الجدید"أُطلق على رسالة یعقوب اسم : صحیح أم خطأ  -٣
  .یعقوب لم یكن مھتم بمصدر األشیاء: صحیح أم خطأ  -٤

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ما ھي بعض خصائص رسالة یعقوب؟ -٥
 التطبیق العملي -أ

 شذرات من الحقیقة -ب
 تعالیم یسوع تعلیق على -ج
 یشیر كثیر من األحیان إلى تعالیم بولس  -د
  
 لماذا كان ھذا الكاتب مشبعا بتعالیم یسوع؟ -٦
 .كان یعقوب واحدا من تالمیذ یسوع  -أ

 .كان یعقوب شقیق یسوع -ب
 .علمھ بولس كل شيء یعرفھ -ج
 .ظھر یسوع لیعقوب بشكل فردي بعد القیامة -د
  
 وب قائدا عظیما للكنیسة في أورشلیم، جنبا إلى جنب مع بطرس ویوحنا؟لماذا سرعان ما أصبح یعق  -٧
 .أعجب بھ الناس ألنھ كان شقیق یسوع -أ

 .استشھد القادة اآلخرین فتولى ھو القیادة -ب
 .كان یھودي محترم قبل اإلیمان -ج
 .أمضى الكثیر من الوقت في الصالة  -د

 
 تي كان المجلس یعالجھا؟ما المشكلة ال . یعقوب ترأس مجلس أورشلیم  -٨
 .من سیكون الزعیم القادم للكنیسة -أ

 .كیف یمكن إعادة بناء الھیكل -ب
 .من كان أعظم یوحنا أم بطرس  -ج
 .ما إذا كان على المؤمنین غیر الیھود اعتناق الیھودیة قبل أن یكونوا مسیحیین -د
  
یة واحدة للكنیسة األولى والتي مازالت كل من الرسائل العامة، بما في ذلك رسالة یعقوب، تعالج قض  -٩

 ساریة حتى الیوم، ما ھي؟ 
 الردة -أ

 ھویة یسوع -ب
 معاناة المسیحیین  -ج
 الزواج -د
  

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

 تؤدي إلى النضج  -ب
 تظھر أنك مسیحیا جیدا  -ج
  تعني أنك عنید -د
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 بماذا یعد هللا أولئك الذین یثابرون على الرغم من التجارب؟  - ١١
 .ال مزید من التجارب  -أ

 .االنتقام من أولئك الذین یؤذوھم  -ب
 التوصل إلى حل سریع للتجربة  -ج
  إكلیل الحیاة  -د

 أین یأتي اغراء الخطیئة؟ من  - ١٢
 أشخاص آخرین -أ

 هللا -ب
 إبلیس  -ج
 اصةرغباتنا الشھوانیة الخ -د
  

  ماذا ینبغي أن نفعل لمواجھة التجارب؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ، كیف یمكن إلمتحان اإلیمان أن یقودنا إلى إكلیل الحیاة؟ ٥،١٢- ٢:١انظر إلى یعقوب

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

أسأل هللا أن یساعدك على المثابرة والثقة بھ في  .أشكر هللا ألنھ معك دائما، حتى أثناء التجارب
أسألھ  .أشكره ألنھ أباك السماوي الذي یمكن أن تأتي إلیھ في كل الظروف .الصعوبات التي تواجھھا

  .وأشكره على الحیاة جدیدة بسبب خالصك  .حكمة
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كیف تفسر وتطبق لماذا كان كاتب ھذه الرسالة مبجل من قبل أتباع یسوع والیھود المتدینین في القرن   -١

  األول للكنیسة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق لماذا یعقوب أمرنا احسبوه كل فرح عندما نقع في تجارب عدیدة؟  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
   (1:5)واجھة التجارب وال تعرف ماذا یجب أن تفعل؟ كیف یمكنك شخصیا تطبیق طریقة یعقوب لم -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق شخصیا ما یعلمھ یعقوب عن امتحان اإلیمان، وانتصار اإلیمان؟   -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق شخصیا ، وفقا یعقوب، ما ھو مصدر إغراءنا للخطیئة؟  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
اشرح وتطبق شخصیا لماذا، عندما قام یسوع من بین األموات، كان یعقوب واحد من أول الناس   -٦

  الذین ظھر لھم یسوع؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  بین رسالة یعقوب وسفر األمثال في العھد القدیم؟  كیف تفسر وتطبق شخصیا وجھ التشابھ  -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 

  ى العمقالذھاب إل
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  مصادر وخطوات الخالص
  ٥الفصل 

  ٧٧العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  اإلیمان من إنتاج ثمار وأھمیة، كلمة هللا طاعة، وأھمیة الخطیئة مراحل فھم: الھدف 

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

  )١٥-١٣:١یعقوب (                 . َواْلَخِطیَّةُ إَِذا َكَملَْت تُْنتُِج َمْوتًا
أَْنَت لََك إِیَماٌن، َوأَنَا لِي «: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. على الرغم من أن هللا یستخدم التجارب لینمینا، إال إنھ ال یغرینا بالخطیة

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

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

 مثل مرآة كلمة هللا ھي. ندما نستجیب لفول الرب بطریقة صحیحةوذلك ع. بالقول خلق حیاة داخل قلوبنا
 عندما نستجیب لكلمة هللا سنجد أنھا حیة وفعالة وقادرة على. روحیة، تظھر لنا عیوبنا ولذا سوف نغیرھا

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

ْر إِْبَراِھیُم أَبُونَا ِباألَْعَماِل، إِْذ قَدََّم إِْسَحاَق اْبنَھُ َعلَى الَْمْذبَحِ؟ ھنا یعقوب على مثال یسوع كا ن یرید أن یَتَبَرَّ
لقد تبررنا باإلیمان وحده، لكن ھذا إیمان یجب أن یكون  ).١٦:٧مت" (ِمْن ثَِماِرِھْم تَْعِرفُونَھُمْ "یوضح أن 

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

. ن هللا تأتي من خالل كلمتھحكمة م. 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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  أفضل إجابة اختر
 .أن هللا ال یجربنا أبدا بالخطیة: صحیح أم خطأ - ١
 .ل َمیِّتٌ أَنَّ اِإلیَماَن بُِدوِن أَْعَمایعقوب یقول : صحیح أم خطأ -٢
 .یجب أن نطلب من هللا أن یساعدنا على ترویض ألسنتنا: صحیح أم خطأ -٣
  .حل الخطیة ھي الحكمة الدنیویة: صحیح أم خطأ -٤

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 لماذا كلمة هللا ھي الحل للخطیئة؟ -٥
 .لدیھا الكثیر من األمثلة عن الخطیئة -أ

 یدةیمكن أن تجلب لك حیاة جد -ب
 .یمكن أن تساعدك على التغلب على الشھوة -ج
 .هللا خلق الخطیئة بحیث یمكن لكلمتھ أن تتعامل معھا -د
  
 كیف كلمة هللا ھي مثل مرآة؟ -٦
 .ألنھا تساعدنا على رؤیة حقیقة أنفسنا -أ

 .أنھا تعكس مجدنا -ب
 .أنھا تساعدنا على الشعور بالرضا عن أنفسنا -ج
 .نافإنھا تظھر لنا عیوب -د
  
 ماذا علینا أن نفعل بعد االستماع إلى كلمة هللا؟ -٧
 .تأجیل الطاعة حتى نكون أكثر نضجا -أ

 .نفعل ما تقول -ب
 .نسیانھا -ج
 .نجادل إذا كنا ال نوافق علیھا -د

 
 وفقا لیعقوب، أي نوع من اإلیمان یخلصنا؟ -٨
 .أن نصلي في كل وقت لآلخرین -أ

 .من یحب أن یعبد بالترنیم -ب
 .الذي یظھر باألعمال أنھ حقیقیا -ج
 .الذي یذھب إلى الكنیسة ویقدم العدید من الذبائح -د
  
 كیف نجعل الناس یعرفون ما نؤمن بھ؟ -٩
 .بإخبارھم مرات عدیدة بإیماننا -أ

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

 
 لماذا یعقوب استخدم إبراھیم كمثال على اإلیمان الحقیقي؟ -١٠

 .فعل إبراھیم ما قالھ لھ هللا أن یفعل -أ
 .عطف إبراھیم على الفقراء -ب
 .إبراھیم یعامل الجمیع بنفس الطریقة -ج
  .أصبح إیمان إبراھیم كامل من خالل أفعالھ -د
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 لماذا اللسان خطیر جدا؟ -١١
 .دائما مستعد للنقد -أ

 .یقدم التسبیح  -ب
 .یمكن أن یدمر اآلخرین -ج
 .یمكن یشجع اآلخرین -د
  

 كیف یمكنك أن تعرف أن ھذه الحكمة ھي من هللا؟ -١٢
 .ملیئة حسد وأنانیة -أ

 .محبة للسالم، نقیة، ومتواضعة -ب
 .تؤدي إلى النقد والممارسات الشریرة -ج
 .تقود إلى البر -د
  

  ت الخطیئة؟ ماذا تقول كلمة هللا لتمكنك تجنب ذلك؟، ما ھي خطوا١٥- ١٣:١في یعقوب  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

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

  ھذا األسبوع؟ -إیمانك 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

اسأل هللا  .أطلب منھ أن یساعدك على السمع والطاعة .أشكر هللا على كلمتھ الواھبة قوة للحیاة 
أعترف بالخطیة واسألھ أن یعطیك  . أن یساعدك على تجنب الخطیئة وخصوصا في ترویض لسانك

  .أطلب منھ أن تظھر إیمانك بأعمالك .ضمان لخالصك
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  كیف تصف وتطبق شخصیا وصف الخطیئة كما یعرضھا یعقوب في اإلصحاح األول لھ؟  -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف یمكنك أن تفسر وتطبق االستعارة التي قالھا یعقوب، عندما كتب أن كلمة هللا ھي مثل المرآة؟  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  تدین كما وصفھما یعقوب؟ كیف تفسر وتطبق نوعین من ال -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق نوعین من الكنائس كما وصفھما یعقوب؟  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق نوعین من اإلیمان كما وصفھما یعقوب؟  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق نوعین من األشجار كما وصفھما یعقوب؟  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق أھمیة أن یعقوب كتب رسالتھ قبل رسائل بولس؟  -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  مصادر وخطوات الحل
  
  ٦الفصل 

  ٧٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  ن ننتظر حل هللا النھائيأن نفھم نصائح یعقوب العملیة للتقدیس ونح: الھدف

ِ؟ فََمْن أََراَد أَْن یَُكوَن ٤  َواِني، أََما تَْعلَُموَن أَنَّ َمَحبَّةَ اْلَعالَِم َعَداَوةٌ ِ َناةُ َوالزَّ ُمِحبًّا أَیُّھَا الزُّ
 ِ ا ِ وُح الَِّذي َحلَّ فِینَا یَْشَتاُق إِلَى اْلَحَسِد؟ ا: أَْم تَظُنُّوَن أَنَّ اْلِكتَاَب یَقُوُل بَاِطالً ٥. لِْلَعالَِم، فَقَْد َصاَر َعُدّوً لرُّ

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

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

الَِت، َوَصلُّوا بَْعُضُكْم ألَْجِل بَْعٍض، لَِكْي تُْشفَْوا اِْعتَِرفُوا بَْعُضُكْم لِبَْعضٍ ١٦ طَلِبَةُ اْلبَارِّ تَْقتَِدُر َكثِیًرا فِي . بِالزَّ
  )١٦:٥یعقوب (                فِْعلِھَا 

صحة اإلیمان یخلصنا، أما األعمال الصالحة فھي دلیل على . أَنَّ اِإلیَماَن بُِدوِن أَْعَمال َمیِّتٌ 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
العھد كتاب  مثل غیره من. ثم ینتقل یعقوب إلى حل هللا النھائي لمشكلة العالم وھو المجيء الثاني للمسیح

 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، . یتحدث أیضا یعقوب عن حیاة الكنیسة
نعترف بعضنا البعض بخطایانا، ونصلي من أجل بعض حتى ننال الشفاء  ونحب بعضنا البعض،

  .الروحي
 إذا كان احد مریض فَْلیَْدُع ُشیُوَخ اْلَكنِیَسِة فَیَُصلُّوا َعلَْیھِ َویَْدھَنُوهُ . یكتب أیضا یعقوب عن شفاء اإلیمان

، بِّ لكنیسة، والشیوخ یجب أن یكون لدیھم المریض یجب أن یكون لدیھ إیمان لیدعو شیوخ ا 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
 .أعمالنا الصالحة تخلصنا :أم خطأ صحیح -١
 .بعیدا، ھو یھرب منا الشیطان نقاوم عندما :أم خطأ صحیح  -٢
 .التقدیس من الخضوع  ھو جزء مھم :أم خطأ صحیح  -٣
  .مشیئة هللا دائما ھو الشفاء الجسدي :أم خطأ صحیح -٤

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
) ١٦-١٣:٤:یعقوب(كیف یتناسب ذلك مع  .من األماكن أن نتواضع أمام الربیقول یعقوب في العدید  -٥

 التي تتحدث عن خططنا للمستقبل؟
 .تواضعنا أمام الرب، سوف نفتخر فقط بھ إذا -أ

 .ال ینبغي أبدا أن نخطط أو نتفاخر بالمستقبل -ب
 .ال بأس أن نتفاخر بخططنا للمستقبل ألنھ یعطینا العطایا والقدرة -ج
 .دائما إرادة هللا أن تجعل خططنا ناجحة -د
  
 لثاني لیسوع ؟لماذا یعقوب وغیره من الكتاب یتحدثون في نھایة كتبھم عن المجيء ا -٦
 .لدیھم تفاؤل فرط حیال ذلك -أ

 .إنھم ال یھتمون بھذه الحیاة على اإلطالق -ب
 .إنھم ال یریدون التحدث عن المعاناة -ج
 .إنھم یریدون تشجیع قرائھم الذین یعانون -د
  
 ما ھو التعریف الصحیح لكلمة اعتراف؟ -٧
 .أن أقول لك آسف العدید من المرات -أ

 .ا، وتتلو الكثیر من الصلوات، وتذھب إلى الكنیسةأن تبدو حزین -ب
 .تقول للقس جمیع األشیاء الخاطئة التي فعلتھا -ج
 .أن تكون على توافق مع هللا واآلخرین أن ما قمت بھ ھو خاطئ -د
  
 لماذا المؤمنون ال یعترفون بخطایاھم أو یشاركون صراعاتھم مع بعضھم البعض؟ -٨
 .نونانحن ال نرید أن الناس یدی -أ

 .نخشى أن نكون ضعفاء أمام اآلخرین -ب
 .نحن نرید من الناس أن یظنوا أن حیاتنا مثالیة -ج
 .كل ما سبق -د

 
 ) اختر كل ما ینطبق علیك(ما ھي بعض األسباب التي تجعلك تعترف بذنبك لآلخرین؟  -٩
 لتشجیع اآلخرین -أ

 أن تكون متواضعا ومطیعا -ب
 لتكون مسئوال أمام اآلخرین -ج
 .حتى یمكن لآلخرین أن یصلوا من أجلك -د
  

 ماذا علینا أن نفعل بمواھبنا الروحیة؟ - ١٠
 نستعرضھا -أ

 نتفاخر بھا -ب
.                                                                                           نبارك وننمي بھا الكنیسة -ج
  نستخدمھا لمجدنا -د
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 ي شیوخ معا ویصلون من أجل الشفاء، ما الذي یجلب الشفاء؟عندما یأت - ١١
 دھن الزیت -أ

 إیمان الشیوخ -ب
 الكاھن -ج
 .هللا، واستجابة صالة اإلیمان -د
  

؟   لماذا الخضوع  مھم جدا؟ ما المجاالت في حیاتك وفي قلبك تحتاج أن تقدمھا إلى 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  أن تبدأ بھا ھذا األسبوع؟ما ھي بعض الطرق التي یمكن أن تقربنا من هللا؟ أي من ھذه األشیاء یمكن 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
ھل تعترف بذنوبك وصراعاتك مع المؤمنین اآلخرین؟ إن لم یكن كذلك، ھل تعرف وتثق في زمیل مؤمن 

یمكن أن تشاركھ وأن تصلي معھ؟ ھل اآلخرون یشعرون بالراحة عندما یشاركونك، مع العلم أن كل 
  شيء سیبقى سري؟ إذا لم یكن كذلك، كیف یمكنك تغییر ذلك؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

أسأل هللا أن یساعدك على الخضوع لھ،  .أشكر هللا من أجل إیمان یعقوب ومن أجل رسالتھ
 .أطلب منھ أن یساعدك على مقاومة الشیطان ومخططاتھ الشریرة .والتواضع أمامھ، وأحبھ أكثر كل یوم

أطلب منھ أن یساعدك على الرعایة وصلي من أجل  . أشكر  ألنھ عندما تقترب منھ، ھو یقترب منك
  .بمشاكلك معھم اآلخرین في الكنیسة وأن تكون مطیعا وتشارك
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، كیف یمكن تطبیق طریقة یعقوب وحلولھ لكسب المعركة على ٥إلى  ٣في اإلصحاحات من  -١

  الخطیئة؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  عن اللسان كونھ الحل؟ ٣كیف یمكنك شخصیا تطبیق المكتوب في اإلصحاح  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  كیف یمكن للحكمة التي ھي من فوق التغلب على الحكمة األرضیة، وبعض مشاكل إتباع المسیح؟  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  كیف یمكنك شخصیا تطبیق اإلرشاد الخاص بصبر أیوب واألنبیاء؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  ما ھو تطبیقك الشخصي لطریقة یعقوب التي قدمھا كحل نھائي وھي المجيء الثاني لیسوع المسیح؟  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
یسة عن كیف یمكن للكن ٥ماذا تتعلم وكیف تطبق شخصیا صورة یعقوب التي أعطاھا في اإلصحاح  -٧

  ) ٢٠- ١٣: ٥انظر (في العھد الجدید أن تعمل؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
    

  الذھاب إلى العمق
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  ثالثةتحوالت بطرس ال
  
  ٧الفصل 

  ٧٩العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  تقدیم كاتب رسائل بطرس وخطوات التحول: الھدف

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

ْجِن َوإِلَى اْلَمْوتِ  یُك اْلیَْوَم قَْبَل أَْن : أَقُوُل لََك یَابُْطُرسُ «:فَقَالَ ٣٤. »!أَْمِضَي َمَعَك َحتَّى إِلَى السِّ الَ یَِصیُح الدِّ
اٍت أَنََّك تَْعِرفُِني تُْنِكرَ    ).٣٤-٣١:٢٢لوقا(         . »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  .یمكننا متابعة نموه في جمیع أنحاء العھد الجدید. مختلفا

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

، ولكن كان یسوع یغربلكم مثل القمحبطرس أن الشیطان یرید أن ل، قال یسوع ى یسوعفي لیلة القبض عل
وقال أیضا یسوع لبطرس أنھ عندما یعود علیھ أن یثبت . 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
. بوا وأن یتحولواوفي یوم الخمسین، عندما حل الروح القدس على المؤمنین، قال بطرس للجموع أن تو

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

عل فیا یمكن أن ف. بطرس، مثل موسى، علم أنھ كان ال أحد، لذلك ھو كان شخص یمكن  أن یستخدمھ
من وقت أن یسوع أطلق على بطرس لقب صخرة وفي . أشیاء رائعة من خالل شخص قد علم انھ ال أحد

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

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 
القدس من خالل بطرس، ألن في ذلك 
الوقت عرف بطرس األسرار 

 : الروحیة
أنا لست شیئا ولكن ھو كل شيء ) ١

 و معي؛ وھ
أنا ال أستطیع لكنھ یستطیع وھو ) ٢

 معي؛ 
. أنا ال أرید لكنھ یرید وھو معي) ٣

 ٣،٠٠٠وفي یوم الخمسین تم تحویل 
شخص، وبعد ذلك، یمكن لبطرس أن 

: " ینظر إلى الوراء في حیاتھ ویقول
  ".  أنا لم أفعل شیئا لكن ھو الذي فعل
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  أفضل إجابة اختر
 .تب رسائل بطرس لم یكن الرسول بطرسالرجل الذي ك: صحیح أم خطأ -١
 .رسائل بطرس تكشف أحیانا بطرس القدیم، الذي كان مندفعا وغیر مستقرا: صحیح أم خطأ -٢
  .التحویل یعني أن یفعل دورانا كامال: صحیح أم خطأ -٣

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 من كان سمعان؟  - ٤
 أخو أندراوس -أ

 بطرس التلمیذ الذي لقبھ یسوع -ب
 صیاد غیر متعلم -ج
 كل ما سبق -د
  
 یبدو خیارا غریبا؟ -صفا أو بطرس  - لماذا لقب یسوع لسمعان  -٥
 .ألن سمعان كان صیادا -أ

 .كان سمعان ثابتا ویمكن االعتماد علیھ كل یوم -ب
 .بدا سمعان مثل صخرة -ج
 .لم یكن سمعان قویا روحیا مثل الصخرة -د
  
 طى بطرس ھذا اللقب؟لماذا تعتقد أن یسوع أع -٦
 لجعلھ یشعر بالتمیز -أ

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

 .كان ال أحد لكنھ كان شخصا یمكن  أن یستخدمھ أنھ -ب
 .حد، وهللا ال یمكن استخدام النكرةأنھ ال أ -ج
 .كان ال أحد، وأراده هللا أن یشعر مشاعر سیئة في نفسھ -د

 
 في سفر أعمال الرسل، كیف كان بطرس مختلفا عما كان في األناجیل؟ -٨
 .أصبح روحیا وعاطفیا مستقرا -أ

 .كانت عواطفھ تتغلب علیھ في بعض األحیان -ب
 .مسئولكان یرید أن یكون القائد وال -ج
 .لم یتردد في ھدفھ أو حبھ لیسوع -د
  
 متى تحول بطرس؟ -٩
 لیلة أنكر یسوع -أ

 على الشاطئ مع یسوع بعد قیامتھ-ب
 في یوم الخمسین عندما حل الروح القدس -ج
 .نحن ال نعرف على وجھ الیقین -د
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 ما معنى التحویل أو التجدید؟ -١٠
 .نصلي ونعتمد -أ

 .ننشارك بعقیدتنا مع اآلخری -ب
 .نذھب إلى الكنیسة بأمانة -ج
 .درجة روحیا ١٨٠عندما یحدث دوران  -د
  

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

 الحب -ب
 الثمر -ج
 الخالص -د
  

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

 .كان بطرس یقفذ من موضوع إلى آخر -ب
 .سلوانس أخطاء عندما كتب ما قالھ بطرس فعل -ج
 .كانت الكتابة الیدویة لبطرس صعبة القراءة -د
  

التحویل یعني تُحدث دورانا كامال في . في یوم الخمسین، شجع بطرس مستمعیھ على التوبة والتحویل
ام بذلك ھل تبت عن خطایاك وتحولت؟ إن لم یكن كذلك، یمكنك القی. 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. الصلیب لمغفرة كل خطایاي
. من اآلن أنا أتوج مخلصي یسوع المسیح ربا على حیاتي، واسلم لھ حیاتي دون قید أو شرط. كل خطایاي

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

ھل تعلمت أنت . عنھا بكلماتكشرح األسرار الروحیة التي تعلمھا بطرس یوم الخمسین وعبر ا 
ھذه األسرار بنفسك؟ إذا لم یكن كذلك، أسأل هللا أن یساعدك على فھمھا ووضعھا موضع التطبیق العملي 

  .في حیاتك
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

أشكر  على مثال بطرس وعلى قوة . أشكر  على النمو والنضج الذي رأیتھ في حیاة بطرس 
أشكر . ار الروحیة التي تعلمھا بطرسأسأل هللا أن یساعدك أن تتعلم الدروس واألسر .إیمانھ حتى النھایة

  . على ما سوف تتعلمھ من ھذه الدراسة في رسائل بطرس
 

 مالحظات
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 كیف تُعٍرف وتطبق التحویل على رحلة حیاتك اإلیمانیة؟ -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
 كیف تُعٍرف وتطبق على رحلة حیاتك الثالثة شخصیات لبطرس التي نراھا في العھد الجدید؟  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
روس المستفادة من بطرس من وقت ان كیف یمكنك أن تطبق على رحلة حیاتك اإلیمانیة الثالثة د  -٣

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
 كیف تصف وتطبق على رحلة حیاتك اإلیمانیة األربعة أسرار الروحیة المستفادة من بطرس؟  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  عرف القراءة أو الكتابة یؤثر على نمط كتاباتھ؟ كیف أن الواقع أن بطرس الذي لم یكن ی -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
 
اشرح وتطبق على حیاتك الخاصة كیف حصل ھذا الرسول األمي على كنز من الحكمة المستوحاة  -٦

 .حتى ساھم بھا في رسائلھ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  .اذكر وتطبق على حیاتك الخاصة األشیاء الثمینة التي امتلكھا الرسول بطرس و كتبھا في رسائلھ -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  أفكار حول التجدید
  
  ٨الفصل 

  ٨٠العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  فھم لماذا هللا یسمح بالمعاناة وكیف تحدث الوالدة الجدیدةلن: الھدف 

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

  )٢٣-٢٢:١بطرس١(                   .األَبَدِ 
ةٌ ُمقَدََّسةٌ، َشْعُب اْقتِنَاٍء، لَِكْي تُْخبِرُ ٩ ، أُمَّ ا أَْنتُْم فَِجْنٌس ُمْختَاٌر، َوَكھَنُوٌت ُملُوِكيٌّ وا ِبفََضائِِل 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، " الھوت االزدھار" الیوم
. ولكن ھذا ال یتفق مع المعاناة واالضطھاد الذي نجده في رسائل بطرس وبقیة العھد الجدید كلھ. المعاناة

  .ع یسوع المسیحرسالة بطرس إلى الیھود المسیحیین الذین یعانون تشجعھم على االستمرار في إتبا
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
  . اة ھو أنھ ینقي إیماننا الذي ھو أغلى من الذھبسبب آخر فیھ یسمح هللا بالمعان. 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 . ، وتستمر فترة الحمل حتى یكتمل النمو وتتم الوالدة الجدیدةویتم تنقیة نفوسنا
َ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 

تُوبُوا ألَنَّھُ قَِد اْقتََرَب «: ولكن في العھد الجدید كانت رسالة یسوع األولى. الصعیدین الوطني والجغرافي
َماَواتِ  فملكوت هللا . في أولئك الذین یؤمنونملكوت هللا ھو اآلن في داخلنا، ). 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 مھذا ھو المعروف باس .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: صحیح أم خطأ -١
الیوم یتناسب تماما مع المعاناة التي كان یعانیھا شعب هللا " الھوت االزدھار: "صحیح أم خطأ -٢

  .خضعت في الماضي والحاضر
  .م یفھموا كل ما تنبؤا بھ عن الخالصاألنبیاء ل: صحیح أم خطأ -٣
 .هللا یرید أن جمیع الناس یھربون من االضطھاد والمعاناة: صحیح أم خطأ  -٤

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

 .ألنھ یریدنا أن ننمو في اإلیمان -ب
 .لمعاناةألنھ ال یمكن أن تتوقف ا -ج
 .المعاناة ھي فقط من أجل الناس األشرار -د
  
 صورة یسوع كراعي صالح بالنسبة لمعاناة خرافھ؟تعني ماذا  -٦
 . یمكننا أن نثق بھ لرعایتنا -أ

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

 .الذي یحصد یحصل على الفخر .ب
 .بعض الناس أكثر أھمیة في عمل الملكوت -ج
 .الملكوت ینمو بسبب جھودنا -د
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 ماذا یحدث لكي نولد مرة أخرى أو نختبر الوالدة الجدیدة؟ -٨
 .الكلمة، ونؤمن، فنولد من جدیدنسمع   -أ

 .نذھب بإخالص إلى الكنیسة -ب
 .نقول صالة ونعتمد  -ج
 .نولد في عائلة مسیحیة -د
  
 أین ھو؟ .ملكوت هللا لم یعد تحت رایة أو أمة واحدة -٩
 .حیثما یعیش الشعب الیھودي -أ

 .أینما یذھب الناس إلى الكنیسة -ب
 .ھو في قلوب المؤمنین -ج
 .وى في السماءأنھ لیس س -د
  

 ما ھو كھنوت المؤمن؟ - ١٠
 .فقط األساقفة، المطارنة، والكرادلة یمكن أن یكونوا كھنة -أ

 .كل مؤمن ھو كاھن -ب
 .لیس ھناك كاھن بعد اآلن  -ج
 .الكھنة الیھود ھم وحدھم المعینین من هللا -د
  

 لماذا بطرس یقارن معاناة إیماننا بتنقیة الذھب؟  - ١١
 .ن ثمین، كذلك إیماننا ثمین بالنسبة الذھب ھو معد -أ

 .یتم تنقیة الذھب من خالل التطھیر بالماء -ب
 .الذھب وإیماننا یصبحا أكثر قیمة من خالل التنقیة -ج
  .الذھب جمیل ونحن ننظر إلیھ -د

لذلك ال یمكن لخروف أن یخرج  .یسوع، الراعي الصالح، قال أنھ ھو بواب المدخل لخرافھ 
  كیف ھذا الوعد لھ عالقة بمعاناتك؟ . یمكن لمفترس أن یدخل دون علمھدون علمھ، وال

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ھل اختبرت الوالدة الجدیدة؟ .اشرح عملیة الحمل الروحیة التي تؤدي إلى والدة جدیدة

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

في أوقات . أشكره ألنك ابن لھ، وأنك نافع للملكوت .أشكر هللا ألنھ جعل خالصك ممكنا
لى كل الناس الذین اشكره ع .المعاناة، أطلب منھ أن یطھر إیمانك ویساعدك على أن تكون مخلصا 

 .أشكره ألنھ جعل كلمتھ متاحة لك .ضحوا بحیاتھم لیبقى الكتاب المقدس موجودا على مر القرون
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 لماذا ذكر بطرس كلمة یعاني أربعة عشر مرات في ھذه الرسالة؟  -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
كیف تفسر وتطبق على حیاتك الخاصة ثالثة أمور عن المعاناة واتباع المسیح كتب عنھا بطرس في  -٢

 ؟ ١من اإلصحاح  ٧و  ٦اآلیات 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
: ١في (یف یمكنك أن تطبق على رحلة إیمانك، وتعلم اآلخرین، عن الطریق الذي وضعھا بطرس ك -٣

 إلختبار الوالدة الجدیدة؟ ) ٢: ٢- ٢٢
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
في الوحي لبطرس لیقارن الوالدة الجدیدة بالوالدة " الحمل الروحي"ما ھو الحافز الذي یجلبھ   -٤

 الجسدیة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
   .على خدمتك دور كلمة هللا في ھذه العملیة برمتھااشرح وطبق على حیاتك الخاصة و -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

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

، الذي یعلمنا بشكل جمیل ومجازي أنھ عندما یحصل الناس على كلمة هللا وعندما كلمة هللا ١٩:١بطرس
  ).تسكن فیھم حیتئذ یختبرون الوالدة الجدیدة

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
 
 

  الذھاب إلى العمق
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  نموذج الزواج
  
  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 ٢َكلَِمٍة،  بِِسیَرِة النَِّساِء بُِدونِ  َوالَ تَُكْن ِزینَتُُكنَّ الزِّ

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

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

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

، ألنھ في یوم 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 . الزوجات والزواج على النمو في اإلیمانبطرس یحث 

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

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

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

استخدم نموذج الزواج الذي . وإذا كان الروح القدس یخبرنا بالقیام بذلك فعلینا أن نطیعھ. المرشد الخالد
  .في ھذه الرسالة، وبنعمة هللا قم بمسئولیتك

  



35 
 

  أفضل إجابة اختر
  .ال یخضعن ألزواجھنالمشكلة األكثر شیوعا في الزواج ھو أن الزوجات : صحیح أم خطأ -١
  .من الممكن للزوجة أن تربح زوجھا للرب بسبب قدوتھا: صحیح أم خطأ -٢
  .هللا أسند مسئولیة البیت واألطفال إلى الزوجة: صحیح أم خطأ -٣
  .بطرس یعطي المشورة للزوجات عن كیفیة إحداث التغییر ألزواجھن: صحیح أم خطأ -٤
  

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
  لماذا العدید من الزیجات المسیحیة غیر فعالة الیوم؟ -٥
  .األطفال یلھون اآلباء عن أداء مسؤولیاتھم -أ

  .زوجات یخضعن إلى أزواجھن بدال من المطالبة بالمساواة -ب
  . الرجال ال یتممون مسئولیاتھم التي أسندھا هللا لھم -ج
  .الناس یتزوجون في وقت متأخر جدا من الحیاة -د

  
  ا یجب على المؤمنین أن یجدوا مشورة الزواج في الكتاب المقدس؟لماذ -٦
  .صمم هللا الزواج لیكون مثاال للسید المسیح والكنیسة -أ

  .مشورة الكتاب المقدس عن الزواج جیدة مثل أي مشورة أخرى -ب
  .ألن القس قال ذلك -ج
  .ألن الزواج المسیحي ھي دائما األفضل -د

  
  المسیح كخادم یعاني لیصف كیف ینبغي أن ننظر للزواج؟ لماذا بطرس استخدم مثال -٧
  .ألن الزوجة یجب أن تكون مثل الخادمة، وتعاني. أ

  .أظھر المسیح لنا كیف نخضع  ولبعضنا البعض من خالل تواضعھ -ب
  .المسیح كان متزوجا. ج
  .المسیح ھو رأس الكنیسة كما أن الزوج ھو الرأس من المنزل -د
  س لألزواج والزوجات أن یفعلوا؟ماذا قال بطر  -٨
  .محاولة تغییر الشخص اآلخر -أ

  .تغییر أنفسھم -ب
  .ال تحاول تقلید مثال المسیح في محبة الكنیسة -ج
  .ال یكن لدیك أطفال ألنھم یعقدون الزواج -د

  
  نا؟ لماذا یجب علینا التركیز على مسؤولیاتنا وعیوبنا في زواجنا ولیس على مسئولیات وعیوب شركائ  -٩
  .نحن مسئولون أمام هللا عن حیاتنا الخاصة -أ

  .محاولة تغییر الشخص اآلخر تنجح دائما -ب
  .الناس تقدر محاوالت التغییر -ج
  .التذمر والشكوى تقوي عالقتك -د

  
  لماذا من المھم جدا أن تخضع الزوجات ألزواجھن؟ - ١٠

  .األزواج أكثر أھمیة من الزوجات -أ
  .ذا لم یفعلن ذلكاألزواج قد یرفضھن إ -ب
  .خطة هللا ھو للزوج أن یكون مسئوال عن المنزل -ج
  .ألن الرجال یأخذ دائما قرارات أفضل -د
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  لماذا بطرس یشجع المرأة على أن تكون ھادئة أو صامتة؟ - ١١
  .حتى یتمكن من كسب أزواجھن بالقدوة -أ

  .حتى یتمكن من تحویل أزواجھن بعیدا عن الكلمة -ب
  .جال الحصول على مزید من السیطرةإنھ یرید للر -ج
  .قال انھ ال یرغب في أن تتحدث النساء -د

  
  كیف یوصي األزواج بمعاملة زوجاتھم؟ - ١٢

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

  

لیوم؟ ما لماذا بعض الناس یعتقدون أن مشورة الزواج في الكتاب المقدس ال یمكن أن تعمل ا
  رأیك أنت؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

ا كنت متزوجا، ھل تقوم بدورك في الزواج؟ ھل زواجك یبدو مثل مثال المسیح في الكتاب المقدس؟ إذ
باستخدام ما تعلمتھ من ھذه الدراسة، ما ھو الشيء الوحید الذي علیك القیام بھ لتكون أكثر طاعة لكلمة 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

أسأل هللا أن یساعدك على فھم . یاتك وعالقتكإذا كنت متزوجا، أشكر  على شریك ح
اسأل هللا أن یمنحك الصبر مع زوجتك ویمدك . نصائحھ عن الزواج ویبین لك كیف تضعھا موضع التنفیذ

أسألھ أن یمنحك . نشكر هللا على محبة المسیح للكنیسة ولك، ولزوجتك، وألطفالك. بنعمتھ عند الحاجة
إذا كنت غیر متزوج، وصلي واسأل هللا . وج كما یرید منك أن تكونالقوة والشجاعة لتكون زوجة أو الز

  .أن یبارك المتزوجین في كنیستك ویستخدم لتكون بركة في حیاتھم
  مالحظات
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كیف یمكنك أن تطبق على زواجك، أو زواج من تعلمھم، نموذج الوحي للزواج المستخدمة من  -١

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

 
  على ذلك النموذج للزواج، ما ھو الدور المنوط للزوجة وما ھو الدور المنوط للزوج؟ وبناء  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق لماذا بطرس یرشد الزوج أن یسكن مع زوجتھ وفقا للمعرفة؟  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
كیف تفسر وتطبق لماذا یتحدث بطرس إلى المرأة عندما یكتب عن دور المرأة وإلى الرجل عندما  -٤

  یكتب عن دور الرجل؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
   ؟٢كیف تفسر وتطبق على زواجك ما كتبھ بطرس في نھایة الفصل  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  الواقع أن بطرس أعطى تحدیا أكبر للزوج؟ كیف تفسر وتطبق  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف یمكنك إعادة صیاغة وتلخیص ھذا المقطع المشوري عن الزواج الذي كتبھ بطرس؟  -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

ْلَوى اْلُمْحِرقَةَ الَّتِي َبْینَُكْم َحاِدثَةٌ، ألَْجِل اْمتَِحانُِكْم، َكأَنَّھُ أََصابَُكْم أَیُّھَا األَِحبَّاُء، الَ تَْستَْغِربُوا اْلبَ ١٢
   . بَْل َكَما اْشتََرْكتُْم فِي آالَِم اْلَمِسیحِ، اْفَرُحوا لَِكْي تَْفَرُحوا فِي اْستِْعالَِن َمْجِدِه أَْیًضا ُمْبتَِھِجینَ 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 ٣بَْل بِاالْختِیَاِر، َوالَ لِِرْبحٍ قَبِیحٍ بَْل بِنََشاٍط،  اْرَعْوا َرِعیَّةَ هللاِ الَّتِي بَْینَُكْم نُظَّاًرا، الَ َعِن اْضِطَرارٍ 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 تَنْ  العلماء اختلفوا في تفسیر ھذا النص، وھو  .تَِظُر َمرَّ
  . الیزال لغزا عمیقا

وأنھ ینبغي أن . بعد ذلك كان بطرس یحث قراءه على التعقل، وعلى اإلضافة، والمحبة بعضنا لبعض
ن هللا ھو مصدرھا نخدم بعضنا البعض، معترفین أ. 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

للتعامل مع المعاناة یجب أن نواجھ التجارب بكلمة هللا وندرك أن . حیاتنا حتى یمكن أن نصبح شھود لھ
وسوف یقدم لنا كل ما نحتاجھ . نعاني، هللا سوف یسندنا بروحھ عندما. 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 كلھم٥في اإلصحاح 

كنیسة أن یكونوا قدوة لرعیتھم، وال یتباھوا بساطتھم علیھم، ولكن أن یتعاملوا معھم بطرس یدعو قادة ال
  .كإخوة متساویین معھم في المسیح
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  أفضل إجابة اختر
  .نحن ال نھدف إلى فھم كل شيء في الكتاب المقدس: صحیح أم خطأ -١
  . سد الربنستخدم مواھبنا الروحیة لبناء أنفسنا، بدال من بناء ج: صحیح أم خطأ -٢
  .نحن مدعوون للمشاركة في معاناة المسیح: صحیح أم خطأ -٣
  .المعاناة في كثیر من األحیان تقتل الرغبة في السعي وراء ملذات الخطیة: صحیح أم خطأ -٤

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
قوم بھا حتى ما ھي بعض األشیاء التي یجب أن ن .بطرس یذكرنا بأن یسوع قادم مرة أخرى قریبا -٥

 یرجع؟
 .نخاف من وقت النھایة -أ

 .االستماع إلى الناس الذین یعرفون على وجھ الیقین متى یأتي المسیح مرة أخرى -ب
 .أن تكون ھادئا، ولنالحظ أنفسنا بالصالة -ج
 .إنھ على األرجح لن یحدث في أي وقت قریب .ال تقلق -.د
  
 ما ھو موقفك من أن تصبح مضیفا لآلخرین؟ -٦
 ".أنا مشغول جدا" -أ

 ".ال أحد مضیفا لي" -ب
 ".سأفعل ذلك، رغم أني ال أرید" -ج
 ".أنا سعید لخدمة یسوع واآلخرین بھذه الطریقة" -د
  
 ما ھو الغرض من المواھب الروحیة؟  -٧
 لنخدم بعضنا البعض في الكنیسة -أ

 إلظھارھا -ب
 لتمجید هللا -ج
 إلقناع اآلخرین -د

 
 ات بطرس للمؤمنین الذین كانوا یعانون؟ما ھي بعض إرشاد -٨
 .تجنب المعاناة مھما كلفك األمر -أ

 .تفاجأ إذا كنت تعاني بسبب إیمانك بیسوع -ب
 .تفرح أن كنت تشارك في آالم یسوع -ج
 .تخجل إذا كنت تعاني بسبب اسم یسوع -د
  
 كیف ینبغي علینا أن نستجیب للمعاناة والصعوبات؟ -٩
 .نھ تخلي عنكاالبتعاد عن هللا أل -أ

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

 ماذا كانت نصیحة بطرس لشیوخ الكنیسة؟ -١٠
 .إدارة الكنیسة وكأنھا عملیة عسكریة -أ

 .تخدم كراعي وتكون قدوة -ب
 .قوةتسیطر على الرعیة باالنضباط وال -ج
  .تدیر الكنیسة مثل األعمال التجاریة فسوف تكون ناجحة -د
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 لماذا كان بطرس شیخ جید؟ - ١١
 .كان متواضعا -أ

 .أعرب عن اعتزازه بالوقت الذي قضاه مع یسوع -ب
 .ذكر قراءه أنھ شیخ جید -ج
 .خدم الرعیة، بدال من أن یُخدم -د
  

ذا أو لماذا ال؟ كیف كان رد فعلك دائما؟ ھل تنزعج عندما ال تفھم نص في الكتاب المقدس؟ لما
 كیف كنت تعتقد أنھ ینبغي أن یكون رد فعلك على ذلك؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
بطرس التي ساعدت على التغلب  ١أنت تمر حالیا بفترة من المعاناة؟ ماذا تعلمت من ھذه الدراسة في 

  على معاناتك؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

أطلب منھ أن یذكرك بكلمتھ عن المعاناة وأھمیة االلتجاء إلیھ . أشكر هللا ألنھ معك في معاناتك
أشكره على الطریقة التي غیر بھا بطرس من صیاد متسرع إلى شیخ  .حك الراحة والقوةوإلى كلمتھ لیمن

أطلب منھ أن یعطیك الشجاعة  .محب، ونسألھ أن یغیرك أنت أیضا لتكن الشخص الذي یریدك أن تكون
  .لتكون شاھدا لھ أینما ذھبت
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تقول لكم عن ) ٢٢-١٨: ٣في (وضوعات مختلفة ما ھي الحقیقة التي یذكرھا بطرس عن عشرة م -١

 نمط كتاباتھ، وكیف یمكن تطبیق ما یعلمھ عن معمودیة الماء؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

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

عن وجود الحب الشدید بعضكم لبعض، والذي یغطي العدید من ) ١١-٧: ٤في (التي یعطیھا بطرس 
 خطایا، ولكل واحد أن یعبر عن النعمة هللا الكبیرة المتنوعة باستخدام المواھب الروحیة المعطاة لھ؟ ال

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
كیف تفسر وتطبق على حیاتك الخاصة تعلیم بطرس أننا ال ینبغي أن نفاجأ عندما نعاني، ألننا  -٣

 مدعوون أن نعاني ونحن نحذو حذو ربنا الذي عانى؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
أنك ) ١٤، ١٣: ٤في (س كیف یمكنك أن تطبق على معاناتك الخاصة الوعد العظیم الذي قالھ بطر -٤

 شریك في معاناة الرب، ومجده سیحل علیك بحیث عندما یعود سوف یكون لك فرح عظیم؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
، في انھ ٦-١: ٥كیف تفسر وتطبق على حیاتك الخاصة وخدمتك تواضع بطرس الذي عبر عنھ في   -٥

 ال یعتبر نفسھ أسقفا على الشیوخ اآلخرین ولكنھ زمیلھم الشیخ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 ضد النیة المدمرة للشیطان؟ ) ٩، ٨: ٥في (كیف یمكن أن تعلم وتطبق تحذیرات بطرس الرشیدة  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
تلقي نظرة عامة على التحوالت الثالثة لبطرس التي نلتقي بھا  ٥من اإلصحاح  ١٠بأي طریقة اآلیة  -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 -ْینِِھ َولِھَذا عَ   َوفِي ٦قَدِّ
ْبِر تَْقَوى،  َودَِّة األََخِویَِّة َوفِي التَّْقَوى َمَودَّةً أََخِویَّةً، َوفِي اْلمَ ٧اْلَمْعِرفَِة تََعفُّفًا، َوفِي التََّعفُِّف َصْبًرا، َوفِي الصَّ

  )٧- ٥:١بطرس٢(                                                                                                   .َمَحبَّةً 
 

ا، َكَما إِلَى ِسَراجٍ ُمنِیٍر فِي َمْوِضٍع َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَْثبَُت، الَّتِي تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیھَ 
ْبحِ فِي قُلُوبُِكْم،  الً ٢٠ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن یَْنفَِجَر النََّھاُر، َویَْطَلَع َكْوَكُب الصُّ ِة اْلِكَتاِب : َعالِِمیَن ھَذا أَوَّ أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ

یُسوَن َمُسوقِیَن ِمَن ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُ ٢١. لَْیَسْت ِمْن تَْفِسیٍر َخاصٍّ  ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ اْلقِدِّ وَّ
وحِ اْلقُُدسِ   )٢١- ١٩:١بطرس٢(                                                                                     .الرُّ

 
لِذلَِك أَیُّھَا األَِحبَّاُء، إِْذ أَْنتُْم  .َسَماَواٍت َجِدیَدةً، َوأَْرًضا َجِدیَدةً، یَْسُكُن فِیھَا اْلبِرُّ َولِكنَّنَا بَِحَسِب َوْعِدِه نَْنتَِظُر 

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

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

عرفة في حد ذاتھا فضیلة، ولكن في العالم یعتقد أن الم. في ھذه الرسالة، كتب بطرس عن النمو الروحي
فیجب علینا أن نتحلى بالفضیلة ثم المعرفة، . األمور الروحیة تطبیق المعرفة ھو الفضیلة ال المعرفة ذاتھا

  . ثم األشیاء األخرى التي ذكرھا بطرس
 

ء لكتابة الروح القدس قاد األنبیا. بطرس یذكر قراءه أھمیة كلمة هللا، فا ھو مصدر كل الكتاب المقدس
َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَْثَبُت، الَّتِي : "بطرس یقول . والكتاب المقدس یجدد قلوبنا. ھذه الكلمات

ھَاُر، َویَْطلََع َكْوَكُب نَّ تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیھَا، َكَما إِلَى ِسَراجٍ ُمنِیٍر فِي َمْوِضعٍ ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن یَْنفَِجَر ال
ْبحِ     ".فِي قُلُوبُِكمْ ) یسوع(الصُّ

 
وفي اٌصحاح الثالث بطرس یصف یوم الرب، واحدة . في اإلصحاح الثاني، بطرس یوبخ المعلمین الكذبة

من بین سلسلة من األحداث عن المجيء الثاني للمسیح، والتي تتضمن أیضا اختطاف الكنیسة، والضیقة 
الحدث األخیر، یوم الرب، سوف یكون كارثة، فیھ تنحل العناصر من . اث نھایة الوقتالعظیمة، وأحد

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

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

 .ننتظر ھو یریدنا ان نعیش حیاة بال لوم
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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 كان على وشك أن یكن یعرف انھ بطرس لم  :أم خطأ صحیح  -٣
  .ھو النبوات أن نفھمھ بأھم شيء یجبطرس لبالنسبة   :أم خطأ صحیح -٤

  .اختر كل ما ینطبق
 
 یكرر بطرس لقرائھ األشیاء التي یعرفونھا بالفعل؟ لماذا -٥
 .كان یعتقد أنھم جھلة -أ

 .كان یعرف أنھم بحاجة إلى التذكرة مع تفاقم االضطھاد -ب
 .لم یكن لدیھ أي رسائل جدیدة من الروح القدس -ج
  .ر ما كان قد علمھ بالفعلكان یكبر في السن، ولم یمكن یتذك -د

 
 ماذا ینبغي أن نضیفھ أوال إلیماننا؟ .بطرس یعطي عدة طرق للنمو الروحي -٦
 المعرفة -أ

 الحب -ب
 المثابرة -ج
  الخیر أو الفضیلة -د

 
 معرفة تعتبر ثانیة في الترتیب بدال من األولى؟اللماذا   -٧
 .تطبیق ما نعرفھ یجعل الكتاب المقدس أكثر فاعلیة -أ

 .المثابرة ھي أكثر أھمیة من المعرفة أو الخیر -ب
 .أخطأ في ترتیب القائمة -ج
 .كان بطرس رجل أمي والمعرفة لم تكن مھمة بالنسبة لھ -د

 
 إذا أضفنا ھذه األشیاء إلیماننا، ما الذي سیحدث؟ -٨
 .سوف ال یكون لدینا أبدا أي تجارب أو متاعب -أ

 .من معرفةوسوف نصبح معروفین بسبب ما لدینا  -ب
 .وسوف نكون مثمرین ومنتجین لیسوع -ج
  .نحن ال یمكن تغییرنا .ال شيء -د
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 لماذا ینبغي أن نولي االنتباه إلى الكتاب المقدس؟ -٩
 .كان كتاب الكتاب المقدس أذكیاء، وكتبوا ما كانوا یعتقدون أنھ سیكون مفیدا لآلخرین -أ

 . كتاب المقدس لكتابتھساق الروح القدس األنبیاء وغیرھم من كتاب ال -ب
 .كان الرسل، الذین كتبوا معظم العھد الجدید، شھود عیان لحیاة یسوع وموتھ، وقیامتھ وصعوده -ج
  .إذا وجدنا أخطاء في الكتاب المقدس، ال یمكن أن نفعل ما یقول -د

 

 ماذا یحدث عندما نأخذ الكتاب المقدس على محمل الجد؟ - ١٠
 .ءمعرفتنا ستوصلنا إلى السما -أ

 .سیعجب اآلخرون بنا -ب
 .یمكننا أن نصبح قادة ألننا نعرف كثیرا -ج
  .إنھ یغیر قلوبنا -د

 
 ماذا سیحدث یوم الرب؟ - ١١

 .سوف تبدأ الضیقة العظیمة -أ
 .هللا سوف یغرق األرض مرة أخرى كما فعل في وقت نوح .ب
 .سیتم تدمیر كل شيء تماما -ج
  .الجمیع سوف یتكاتف ویحتفل .د

 

 اذا لدى الناس صعوبة في االعتقاد أن یوم الرب سیأتي بالفعل؟لم - ١٢
 .انھم ال یعتقدون أن هللا ھو قوي بما فیھ الكفایة لتنفیذ ما قال -أ

 .انھم ال یعتقدون أن هللا سوف یدمر األرض مرة أخرى -ب
 .ذلك الیوم لم یأت بعد، على الرغم من أنھ أُعلن أنھ سیحدث منذ فترة طویلة -ج
 .ا سبقكل م -د
  

المسیحیون الیوم یركزون على أن یحصل غیر المؤمنین على یسوع في قلوبھم، ولكن كیف  
 .یقول بطرس أن یسوع یأتي في قلبك؟ اشرح

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
ما الذي یمكننا القیام بھ إلعداد أنفسنا لذلك الیوم؟ ما ھي بعض  .من الواضح أن یسوع قادم مرة أخرى

 الطرق المحددة التي یمكن أن نستعد بھا عندما یأتي؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

أشكر هللا  .وبولس، اللذان ضحا بحیاتھما لنشر اإلنجیلنشكر هللا على رجل مثل بطرس 
أطلب منھ أن یساعدك على النمو في الخیر،  .أیضا للمعرفة التي أعطاك إیاھا خالل الكلمة والروح القدس

أطلب منھ أن یذكرك، وأنت تبحث عن معونتھ، أن النمو الروحي  .والذي یعني أنك تطبق المعرفة بالفعل
 .الحیاة، ویتطلب الصبر واإلخالص ھو عملیة تستمر مدى
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كیف یمكن أن یتطابق الطریقة والسیاق والدافع من بطرس لكتابة ھذه الرسالة الثانیة مع السیاق  -١

  والدافع في كتابة الرسالة الثانیة لبولس إلى تیموثاوس؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
كیف یمكن أن تطبق على حیاتك الخاصة وعلى خدمة التعلیم اإلضافات إلى اإلیمان التي حددھا  -٢

  بطرس؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
لیم أھمیة الحقیقة التي بعلمھا بطرس بأنھ ینبغي لنا أن إضافة الفضیلة إلى إیماننا كیف یمكن تطبیق وتع -٣

 أوال، ثم المعرفة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 كیف یمكن تطبیق وتعلیم طریقة بطرس لوصف یوم الرب كما لو كان انفجار نووي حراري؟  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ولنتأمل ما قالھ (كیف یمكنك أن تطبق شخصیا ومن ثم تعلم الطریقة التي بھا نعجل مجيء یوم الرب؟  -٥

   ).نجیل ینبغي أن یُبشر بھ في كل األمم أوالأن ھذا اإل ٢٤الرب في متى 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
اشرح .من سریري الخاص في المستشفى وبالعنایة اإللھیة قد تم تصمیم ھذه الدروس لتعجیل یوم الرب -٦

لتوصیلھا  MegaVoice  كیف یمكن أن نستخدم أجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولة واألجھزة السمعیة
  لغة،  ٢٦ب 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق
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  بوصلة الیقین
  ١٢الفصل 

  ٨٤لعھد الجدید الدرس الصوتي رقم ا

  لتقدیم رسائل یوحنا وبوصلة الیقین: الھدف

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

َرنَا ِمْن إِِن اْعتََرْفنَا بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغفَِر لََنا َخطَایَاَنا َویُطَھِّ ٩ ...اْبنِِھ یُطَھُِّرَنا ِمْن ُكلِّ َخِطیَّةٍ 
 )٩، ٧- ٥:١یوحنا ١(          .ُكلِّ إِْثمٍ 

َوھَُو الَ یَْحفَظُ َوَصاَیاهُ، فَھَُو َكاِذٌب » 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 
ھو یرید أن أولئك الذین یؤمنون عقلیا أن یؤمنوا بقلوبھم ویضمنوا . قراءه یعرفون أن لھم حیاة أبدیة

  .خالصھم

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

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

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

  .نحن نشارك معھ كل ما لدیھ وفي المقابل نحن نشارك كل ما لدینا معھشيء بل ھو كل شيء وھو معي، 
إذا اتبعنا یسوع سوف یجعلنا متأكدین من خالصنا، وسیجعلنا . ھي اإلتباع النقطة التالیة في بوصلة الیقین

فإن كنا نؤمن ونتبع كالمھ، سوف نعرف الحق والحق سوف : النقطة السادسة ھي الحریة. مشابھین لھ
  .یحررنا

یرة من النقطة الثامنة واألخ. النقطة السابعة ھي اإلمتالء، یوحنا كتب ھذه الكلمات حتى یكون فرحنا كامال
یسوع ھو الكرمة، ھل نحن على استعداد أن نكون فروع مثمرة منھ؟ الثمر . البوصلة ھي ضمان الثمر

  .  عالمة تأكد أن هللا یفعل عملھ فینا



47 
 

 
  أفضل إجابة اختر

 .نحن یمكن أن نكون في المسیح دون السیر معھ: صحیح أم خطأ -١
 .بدا في خالصكإذا كنت حقا مسیحیا، سوف ال تشك أ: صحیح أم خطأ -٢
. إن الغرض من رسالة یوحنا األولى ھي مساعدة المؤمنین على التأكد من خالصھم: صحیح أم خطأ -٣
  .وجود وقائع أمر غیر ضروري لإلیمان بالمسیح: صحیح أم خطأ -٤

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ما ھي الحقائق التي في اإلنجیل؟  -٥
 .جل خطایانا، وقام من بین األمواتمات المسیح على الصلیب من أ -أ

 .ولد السید المسیح في بیت لحم من عذراء -ب
 .تلمیذ ١٢فعل السید المسیح معجزات كثیرة، وكان لھ  -ج
 المسیح قادم مرة أخرى وسیحكم ویملك على كل األرض -د
  
 ما ھي بعض النقاط التي یمكن أن یكون تضمن خالصنا؟ -٦
 من خالل الشركة -أ

 إتباع یسوع من خالل -ب
 من خالل الثمر -ج
 كل ما سبق -د
  
 عن الخطیئة وضمان خالصنا؟ ١یوحنا ١ماذا یقول  -٧
 .إذا عرفناه، ال نسیر في الظلمة -أ

 . إن أخطأنا، فال بأس ألن هللا یعلم أننا لسنا كاملین -ب
 .هللا ال ینظر إلى خطیئة المسیحیین -ج
 .إال في المرة األولىالمسیحیون ال یجب أن یعترفوا بخطایاھم  -د
  
 لماذا الغفران مھم لضمان الخالص؟ -٨
 .ال یجب علینا أن نؤمن أن یسوع مات من أجل خطایانا لكي یغفرھا هللا لنا -أ

 .إن اعترفنا بخطایانا، فیمكننا أن نثق أنھ یغفر لنا -ب
 .مطلوب أن نسامح اآلخرین حتى نخلص -ج
 .لخالصمسامحة أنفسنا ھو كل ما نحتاج إلیھ ل -د
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 ماذا تعني الشركة مع یسوع ؟ -٩
 .ھو شریكي -أ

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

 لماذا من المھم لنا أن نتبع یسوع؟ - ١٠
 حتى نستطیع التمتع باالزدھار والنجاح -أ

 . حتى یتسنى لنا أیضا أن یكون لنا تالمیذ وأتباع كثیرین -ب
 نتمكن من إقناع اآلخرین بحیاتنا العظیمةحتى  -ج
 .لالستمتاع بالشركة مع مخلصنا عندما نسیر في طاعتھ -د
  

 شمل الحریة في نقاطھ حول ضمان الخالص؟ یوحنالماذا تعتقد أن  -١١
 .لیس من الممكن أن تكون خالیا من الخطیئة، حتى لو كنت ُمَخلص -أ

 .یسوع حرر شعبھ من عقوبة وقوة الخطیة -ب
 .ال یمكن أبدا أن تُحرر تماما من سلطة الخطیئة -ج
 .الناس لیسوا حقا في عبودیة الخطیئة -د
  

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

 .إذا أطعنا وصایا یسوع، فنحن نثق أننا نعرفھ -ب
 .هللا یحبنا بالفعل، لذلك ال یھم إذا كنا نطیعھ -ج
  .لیس من الضروري أن نطیع أي وصیة ألننا نعیش تحت النعمة، ولیس الناموس -د

ھل تؤمن في وقائع اإلنجیل؟ ھل تعترف : فكر في بوصلة الیقین، ھذه األسئلة قد تساعدك
بخطایاك إلى هللا وتنال الغفران؟ ھل لك شركة مع هللا ومع المؤمنین اآلخرین؟ ھل تتبع یسوع؟ ھل 

 ة؟ ھل تستمتع بالفرح بھ؟ ھل أنت مثمر بالنسبة لھ؟تستمتع بالحری
 
 

الَِّذي یَْثبُُت فِيَّ َوأَنَا فِیِھ ھَذا یَأْتِي بِثََمٍر َكثِیٍر، ألَنَُّكْم بُِدونِي الَ . أَنَا اْلَكْرَمةُ َوأَْنتُُم األَْغَصانُ ": قال یسوع
في أي المجاالت  .كن أن یساعدنا مع ضمان الخالصاإلثمار یم )٥:١٥یوحنا " (.تَْقِدُروَن أَْن تَْفَعلُوا َشْیئًا

 تحتاج أن تكون أكثر فائدة؟ من الذي یحتاج أن تخبره برسالة الخالص؟
 

أشكره على ضمان  .اسأل هللا أن یفتح عینیك إلى ما یریدك أن تتعلمھ منھ .أشكر هللا لكلمتھ 
والمسیح فیك، وأن تكون جریئ  أطلب منھ أن یساعدك على العیش في حقیقة أنك في المسیح. الخالص

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

  )٢٠؛ واآلیتین األخیرتین في یوحنا ١٣:٥یوحنا١خذ في اإلعتبار .  (جعلتھ یكتب رسالتھ األولى
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
  األولى من إنجیل یوحنا؟  ١٨یوحنا مع اآلیات ١األولى من  ١٦قارن بین اآلیات   -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
  كیف أنت شخصیا تطبق وتشرح لآلخرین الثماني نقاط من بوصلة الیقین؟  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
   )٤- ١:١٥كورنثوس ١أنظر (ما ھما حقائق اإلنجیل التي تشكل األساس لبوصلة الیقین؟   -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
كیف أنت شخصیا تطبق وتشرح لآلخرین أنھ إذا وضعت ثقتك في ھاتین الحقیقتین ستأخذ ضمان  -٥

 لخالصك؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
كنقطة مھمة في " متابعة للسفن"الذي وصفتھ بأنھ كیف تفسر لآلخرین وتطبق شخصیا المفھوم  -٦

 )١٧:٧و ١٧:١٧أنظر یوحنا (بوصلة الیقین؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
الحریة، واالمتالء : كیف تطبق شخصیا وتشرح لآلخرین النقاط الثالث األخیرة على البوصلة الروحیة -٧

  واإلثمار؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  
  

 
 

  الذھاب إلى العمق
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  مسحة التأكید
  
  ١٣الفصل 

 ٨٥العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  رسالة یوحنا األولىلنفھم اللبنات األساسیة لتأكید الخالص في : الھدف

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

  )١٥:٢یوحنا١(       .إِْن أََحبَّ أََحٌد الَْعالََم فَلَْیَسْت فِیِھ َمَحبَّةُ اآلبِ . َم َوالَ األَْشیَاَء الَّتِي فِي اْلَعالَمِ الَ تُِحبُّوا اْلَعالَ 
ُكلُّ ٢٣. آلَب َواالْبنَ َمْن ھَُو اْلَكذَّاُب، إِالَّ الَِّذي یُْنِكُر أَنَّ یَُسوَع ھَُو اْلَمِسیُح؟ ھَذا ھَُو ِضدُّ اْلَمِسیحِ، الَِّذي یُْنِكُر ا٢٢

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

األولى ھي أن نحب أخانا أو جیراننا، أمر یسوع أن نحب جارنا كأنفسنا، وقال لتالمیذه أن . للتأكید البناء
في ھذه الرسالة یقول یوحنا أن أي شخص یدعي أنھ . یحبوا بعضھم بعضا وبالتالي سیعرف العالم أنھم لھ
ھي أن نحب هللا أكثر من العالم، وقیمھ، لبنة ثانیة من التأكید . 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
. لمولودین من هللا ال یخطئون عادة، قد یقعون في الخطیة، لكن ھذه لیست طبیعتھماللبنة الرابعة ھي أن ا

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

  .   تمد على ما قام بھ ھو وإیماننا بھ، ولیس على عواطفنایع
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  أفضل إجابة اختر
 . یمكن أن نحب هللا دون محبة أخینا: صحیح أم خطأ -١
 .إذا شعرنا بالروح، فنحن مخلصون: صحیح أم خطأ  -٢
 . یمكن أن نحب اآلب والعالم في نفس الوقت: صحیح أم خطأ  -٣
  . ن یولدون من هللا غالبا ما یمارسون الخطیئةالناس الذی: صحیح أم خطأ -٤

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

 اإلرھاق البدني من الخدمة -ب
 الحرب الروحیة - ج
 كل ما سبق -د
  
 ؟ما ھي واحدة من اللبنات األساسیة للضمان  -٦
 الفطنة الروحیة -أ

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

 . یمكن أن یطمئننا . ب
 . یمكنك تجربة الشفاء الجسدي -ج
 . من المستحیل أن نتأكد -د

 
 ماذا یعني أن نحب هللا أكثر من العالم؟ -٨
 . لنتبع طرقھ ونعیش من أجلھ -أ

 أن ننفصل تماما عن العالم -ب
 . أن نحب هللا و نكره غیر المؤمنین - ج
 .ناجحین أن تعتبرنا الكنیسة - د

 
 لماذا ال یمكننا أن نحب هللا والعالم في نفس الوقت ؟  -٩
 . ل ھذا الحبنحن بشر و غیر قادرین على مث -أ

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

 كیف یمكننا أن نعرف إذا كان لدینا الروح القدس؟ - ١٠
 لم بألسنةعندما نتك -أ

 .عندما نرى معجزة -ب
 . عندما یكون ثمر الروح واضحا في حیاتنا -ج
  . الروح القدس یعلمنا الحقیقة الروحیة - د
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 ما الدور الذي تلعبھ مشاعرنا في ضمان الخالص؟ - ١١
 . إذا كنا نشعر أننا مخلصون، فھذا یضمن لنا الخالص -أ

 . ال یتغیر خالص هللا مع مشاعرنا -ب
 .أدانتنا قلوبنا، فا یفعل أیضاإذا  - ج
 .خالصنا یستند لیس على المشاعر ولكن على حقیقة إیماننا باإلنجیل - د
  

 كیف الخطیئة مؤشرا ھاما على خالصنا؟ - ١٢
 . نحن ال نعیش حیاة الخطیئة المعتادة -أ

 .نحن لن نخطئ مرة أخرى - ب
 . نحن ال نشغل أنفسنا بالخطیئة - ج
 . الخطایا الصغیرةنحن نرتكب فقط  - د
  

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 أي لبنة ضمان ھي األكثر فائدة بالنسبة لك؟ لماذا ؟ أي واحدة تجدھا األصعب في الفھم أو التصدیق؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

أطلب منھ أن یستخدم اللبنات األساسیة لضمان خالصك لینمو  .أشكر هللا على یقین الخالص
أشكر هللا   .أشكر هللا أن خالصك ال یعتمد على مشاعرك  .یمكنك مشاركتھ مع اآلخرینإیمانك بھ بحیث 

أطلب منھ أن . على الطریقة التي یعمل بھا روحھ في قلبك و حیاتك لیعلمك الحقیقة و للتأكد أنك لھ
 . یساعدك على تذكر ما تعلمتھ في ھذه الدراسة في أي وقت تشعر أنك غیر متأكد من خالصك
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یمكنك أن تطبق شخصیا وتشرح لآلخرین الطریقة التي یخبرنا بھا یوحنا أن المسحة التي في  كیف -١

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

 
  ٣:١٢و  ٢كورنثوس  ١اشرح وتطبق شخصیا كیف الرسول بولس یعلم نفس الشيء في  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
من الناس في ھذا العالم ،  أن ھناك نوعان ٣اشرح وطبق شخصیا ما یخبرنا بھ یوحنا في اإلصحاح  -٣

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

 
  كیف تطبق شخصیا و تشرح لآلخرین حقیقة أن أبناء هللا ال یخطئون؟  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
   . افعل نفس الشيء بالنسبة لتعلیم یوحنا أن أبناء هللا ال یمكن أن یخطئوا ألن نسلھ ال یزال في نفوسھم -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
أنھ، إذا كنا نشعر باالكتئاب، )  ٢٣- ١٨:  ٣في ( كیف تطبق و تشرح شخصیا لآلخرین تعلیم یوحنا  -٦

 فا أكبر من ما مشاعرنا؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتشرح لآلخرین الوصفة الطبیة التي یعطیھا یوحنا للتغلب على  -٧

  االكتئاب وإیجاد لبنة أخرى من التأكید في أن محبتنا بعضنا لبعض یجب أن تؤكد لنا الخالص؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق
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  اعترافات التثبیت
  ١٤الفصل 

 ٨٦العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  .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. (ِرِف هللاَ، ألَنَّ هللاَ َمَحبَّةٌ َوَمْن الَ یُِحبُّ لَْم یَعْ 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 ألَ ١٩. فَلَْم یَتََكمَّ َوأَْبَغَض أََخاهُ، فَھَُو » إِنِّي أُِحبُّ هللاَ «:إِْن قَاَل أََحدٌ ٢٠. نَّھُ ھَُو أََحبَّنَا أَوَّ

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

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

  .الحب ومؤھالتنا ھي، 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 . ب ھو أن یكون لنا الجراءة في الدینونة أمام كرسي المسیحسبب آخر یجعلنا یجب أن نح

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

". بحبك أنا ملتزم "ھو لك  لدي كل ما" :أن تقوللآلخرین، یمكنك  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 ویجب أیضا
  .نطیعھ ویجب علینا أن، اآلخرین نحب بأن أوصاناوسیدنا، 

، والمیاه، القدس فیناثمر وعمل الروح ال شاھد :ضمانا یعطونا تجربتنا في ثالثة شھود عن یكتب یوحنا
  .یسوع، ودم اإلیمانب اعتراف علني، األمر الذي یتطلب المعمودیة ھذه اشارة إلىوربما 

حقیقة التي ال على یؤكد، رسالتھ الثانیة والثالثة فيو . ناناالطمئ على یركز یوحنا، رسالة یوحنا األولى في
بوضوح یقول یوحنا و، في وقت مبكر تاریخ الكنیسة في بدعال بدأت .بھاالتزامنا الثابت و علمھا یسوع،

  .المھرتقین مع ال تكون لنا عالقة أن جدا
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  أفضل إجابة اختر
  .ھم لیسوا في الجسدمن المستحیل أن نختبر األرواح، ألن: صحیح أم خطأ -١
  .الروح القدس ، والماء ، و الدم: الشھود الثالثة لخالصنا ھم: صحیح أم خطأ -٢
  .معرفة یسوع شخصیا أكثر أھمیة من المعرفة عنھ: صحیح أم خطأ -  ٣
  .حث یوحنا قراءه لمحاولة جلب الھراطقة لیعودوا إلى اإلیمان : صحیح أم خطأ -  ٤

 .بقاختر جمیع اإلجابات التي تنط
  
  ماذا یعني یوحنا عن اختبار األرواح؟ -٥
  .ندعو روح العالم للحصول على إجابات على أسئلة الحیاة -أ

  .كل ما ھو روحي ھو جید - ب 
  .نرى ما إذا كان یتفق مع روح الحقیقة في كلمة هللا - ج 
 .وضع اآلخرین تحت اختبارات روحیة - د 
  
  ماذا طلب یسوع من تالمیذه أن یفعلوا؟ -٦
  .أن یصبحوا زعماء دینیین أقوى من كل وقت -أ

  .أن یحبوا بعضھم بعضا وبالتالي العالم سوف یؤمن أن هللا قد أرسلھ  - ب 
  .وقف النزاع فیما بینھم - ج 
 .یكونوا ناجحین في كل ما یفعلوه - د 
  
  وفقا لیوحنا، كیف یمكننا أن نعترف بالمسیح في حیاتنا؟ -٧
  بإتباع وصایاه -أ

  ضنا البعضبأن نحب بع - ب 
  من خالل وجود ثمر الروح - ج 
 .بأن نخطئ ثم یغفر لنا - د 
  
  ما ھو السبب الوحید الذي من أجلھ یجب على المسیحیین أن یحبوا اآلخرین؟.  -٨
  .بأغابينحن الوحیدون الذین یستطیعون الحب  -أ

  .الحب یجعلنا نشعر بشعور جید -ب
  .لنا حتى أن نحاولنحن لن نحب أبدا مثل هللا، لذلك ال ینبغي  - ج 
 .محبة اآلخرین یدل على أننا نفھم اإلنجیل - د 
  
  ؟األغابيما ھي بعض خصائص  -٩
  .شرطي، على أساس السلوك -أ

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

  خرین أن تعطینا ضمان للخالص؟كیف یمكن للطریقة التي نحب بھا اآل - ١٠
  .هللا محبة، لذلك إذا سكنا في الحب، نسكن في هللا و ھو یسكن فینا -أ

  .إذا كنا نحب ما یكفي من الناس، سوف نصبح صالحین بما یكفي للوصول إلى السماء -ب
  .عندما نحب، نصبح محبوبین و ونتأكد من محبة هللا - ج 
 .لوصول إلى السماءال ینبغي حقا أن نحب اآلخرین ل - د 
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  لماذا یمكن أن نواجھ الدینونة بثقة إذا أحببنا بطریقة كاملة في ھذه الحیاة؟ - ١١
  .یمكننا أن نكون فخورین بأنفسنا لتتمیم ھذه الوصیة -أ

  .سوف یكون واضحا أننا أفضل من المسیحیین الذین لم یحبوا اآلخرین  -ب
  .ھو نوع الحب الذي یتمم ناموس هللا أغابي -ج
  .نحن في النھایة سنحصل على المكافأة التي نستحقھا لطاعتنا -د

  

  لماذا یقول یوحنا أن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج؟ - ١٢
  .محبة هللا لنا تطرح خوفنا منھ إلى خارج -أ

  .فمن المستحیل أن یكون لنا الحب الكامل -ب
  .آلخرینال یمكن تحقیق الحب الكامل إال مع هللا، ولیس مع ا -ج
  .إذا كان لدینا الحب الكامل، نحن نتخلى عن كل ما لدینا حتى ال یتبقى شيء لنخسره -د

كیف یمكنك وضعھا . أذكر ثالثة أو أربعة أشیاء تعلمتھا من ھذه الدراسة حول محبة اآلخرین
  موضع التنفیذ ھذا األسبوع؟ كیف یمكنك جعلھا جزءا من حیاتك العادیة؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 وأنت؟ كما ھي بعض مخاوف) ١٨:٤یوحنا  ١" (تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرجٍ اْلَمَحبَّةُ اْلَكاِملَةُ  : "یوحنا یقول
 أن تحب هللاآلن  أن تتعھدیمكنك ھل . العطاءفقدان أو الكنت خائفا من إذا كل واحدة، حدد ما  إلى تنظر

في  القوة لفعل ذلك أن یعطیك هللا جلأ؟ إذا لم یكن كذلك، صلي من لھھذه المخاوف  وتسلمبما یكفي 
  .غضون الشھر المقبل

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

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

  ".خاللي و لتزل آالمھم من خاللي
. ، وھي تعطى بحریة من دون شروط أو انتظاراتغابيأنشكره أن محبتھ، ھي  . أشكر هللا ألنھ أحبنا أوال

. اسألھ عن قوة الحب ألولئك الذین ال یستحقون المحبة في نظرك. أطلب منھ أن حبك لھ ولآلخرین ینمو
أسأل هللا أن یساعدك على مواصلة النضال مع ما تعلمتھ في ھذه الدراسة، وخصوصا تلك األشیاء التي 

  .ھاتجد صعوبة في فھمھا أو تطبیق
  مالحظات
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، كیف تطبق شخصیا وتشرح لآلخرین طریقة الختبار األرواح لمعرفة ما إذا ٦-١: ٤یوحنا  ١وفقا ل  -١

  كانت ھي من هللا ؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
، كیف أنت شخصیا تطبق وتشرح لآلخرین طریقة روح االعتراف بالمسیح ٦-١: ٤یوحنا  ١وفقا ل  -٢

  إلى ھذا العالم ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
اذا یوحنا یخبرنا أننا یجب أن نحب ، أذكر وطبق شخصیا العشرة أسباب لم٢١-٧: ٤یوحنا  ١وفقا ل  -٣

  . بعضنا بعضا
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
التي تخبرنا أننا یمكن أن  ٤من االصحاح  ١٦كیف تفسر و تطبق شخصیا الطریقة التي في اآلیة  -٤

  نعرف هللا ونصبح قناة لمحبة هللا لتصبح لبنة أخرى من التأكیدات ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
التي تصف التالمیذ الذین یعترفون بیسوع المسیح في  ١٧كیف تفسر وتطبق شخصیا كلمات اآلیة  -٥

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

  
كیف تطبق شخصیا وتشرح لآلخرین طریقة الحب الكامل التي تقضي على الخوف، وتجعلنا نتقدم إلى  -٦

  الدینونة بجراءة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

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

  شخصیا و شرحھ لآلخرین؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

    

  الذھاب إلى العمق
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  عندما ینزع هللا الحجاب
  
  ١٥الفصل 

 ٨٧د الدرس الصوتي رقم العھد الجدی

  تقدیم رسالة یھوذا وسفر الرؤیا: الھدف

وحِ اْلقُدُ ٢٠ ا أَْنتُْم أَیُّھَا األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِیَمانُِكُم األَْقَدِس، ُمَصلِّیَن فِي الرُّ ِس، َوأَمَّ
  )٢١-٢٠یھوذا (        .ْحَمةَ َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ لِْلَحیَاِة األَبَِدیَّةِ َواْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم فِي َمَحبَِّة هللاِ، ُمْنتَِظِریَن رَ 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 ٢یُوَحنَّا،  َمالَِكِھ لَِعْبِدهِ 
رسالة یھوذا ھي واحدة من أقصر أسفار العھد الجدید، كتبھا یھوذا الذي یعتقد العلماء أنھ مثل یعقوب أحد 

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

   .ألوالده أن یفعلوا ما یریدون
وھو . جول متجھة إلى الظالمیھوذا یصف بوضوح المرتدین بأنھم أشرار، أشجار غیر مثمرة، نجوم تت

   .یشجع المؤمنین الستعادة ضحایا الردة، ویبقون أنفسھم أوفیاء لإلیمان، ویتعلمون الصالة بالروح القدس
. الكتاب األخیر من الكتاب المقدس، الرؤیا، وربما كان الكتاب األكثر صعوبة في الكتاب المقدس لفھمھ

إذا لم یُرفع لن نتمن أبدا تخمین ما كان ". رفع الحجاب"تي تعني كلمة الرؤیا تاتي من الكلمة الیونانیة ال
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 . رة بطمس بسبب إیمانھ بالمسیحسفر الرؤیا یبدأ بیوحنا على جزی

انھ لیس فقط یعلمنا األمور . المفتاح الرئیسي ھو الروح القدس. ونحن بحاجة إلى مفاتیح لكسر ھذه الرموز
والمفتاح اآلخر المفید لكسر الرموز ھو . الروحیة، ولكن یساعدنا على فھم وتطبیق كلمة هللا في حیاتنا

سفر الرؤیا جمیل، فھو لغة إشارات ورسالة من هللا . ة الرموز واإلشارات التي في الكتاب المقدسمعرف
  .لشعبھ
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  أفضل إجابة اختر
 . كان العلماء یعتقدون أن كاتب رسالة یھوذا ھو شقیق یسوع ویعقوب: صحیح أم خطأ -١
 .یھوذا یحذر قراءه من الذین یعلمون النعمة الرخیصة: صحیح أم خطأ -٢
 . المرتدون یعلمون أن هللا ال یؤدب أوالده: صحیح أم خطأ -٣
  . سفر الرؤیا معبأ بالرموز التي ال نستطیع أن نفھمھا: صحیح أم خطأ -٤

  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 لماذا لم یكتب یھوذا عن الخالص؟ -٥
 . كان یعلم أنھم فھموا كل شيء بالفعل -أ

 .ده للكتابةكان یبتعد بسھولة عن قص -ب
 . كان علیھ أن یكتب عن المرتدین الذین كانوا یسحبون الناس بعیدا عن اإلیمان -ج
  . أراد أن یتحدث عن یسوع -د
  
 كیف یصف یھوذا المرتدین؟ -٦
 نجوم تائھة -أ

 اإلخوة في المسیح -ب
 أشجار بال ثمر -ج
  المسیحیون الخطاة -د 
  
 بماذا یشجع یھوذا المؤمنین أن یفعلوا؟ -٧
 بناء إیمانھم و مساعدة أولئك الذین یھیمون على وجوھھم بعیدا -أ

 الذھاب إلى الكنیسة كل أسبوع، و یقدمون العشور -ب
 ال یكن لھم شركة مع المؤمنین الذین ضلوا الطریق -ج
  ترك الكنیسة و بدء واحدة جدیدة -د

 
 لماذا كان یوحنا على جزیرة بطمس؟ -٨
 . ت في سالمكان مسن وذھب إلى ھناك لیمو -أ

 . كان لدیھ عائلة و أصدقاء ھناك - ب
 .قال انھ كان في إجازة - ج
  . كان في المنفى ھناك إلیمانھ بالمسیح - د
  
 لماذا جاء سفر الرؤیا في نھایة الكتاب المقدس؟ -٩
 . نحن بحاجة إلى بقیة الكتاب المقدس لتفسیره -أ
 . ضعوا سفر الرؤیا في البدایةربما توقف الناس عن قراءة الكتاب المقدس لو و -ب 

 . إن صوره تخیف الناس وتبعدھم بعیدا عن بقیة الكتاب المقدس - ج
  .لم یكن یعرفون ماذا یجب القیام بھ معھ – د
  

 ما الحدثین الضخمین اللذان ال یمكن أن نعرف عنھما شيء إذا لم یرفع هللا الحجاب عنھما؟ - ١٠
 دخول أرض المیعاد -أ

 عمورةتدمیر سدوم و - ب
 بدایة و نھایة العالم - ج
  الطوفان والتابوت - د
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 ما ھو الشيء الواحد الذي یجب أن یكون موجودا لكسر شفرة سفر الرؤیا؟  - ١١
 الشجاعة -أ

 التعلیم - ب
 الذكاء - ج
  الروح القدس -د
  

 ما ھي مفاتیح أخرى مذكورة في ھذه الدراسة مطلوبة لفك رموز سفر الرؤیا؟ - ١٢
 الكتابیة عن الرموز المذكورة المعلومات -أ

 الرموز العلمیة المتقدمة في العقود الثالثة األخیرة - ب
 المعارف السریة حول األرقام - ج
  القس لتفسیره لنا - د
  

المرتدون في رسالة یھوذا یعتبرون أن ھبة هللا الخالص مضمونة لدرجة أنھم یعلمون أن هللا لن  
 لماذا تعلیم النعمة الرخیصة یعتبر بدعة؟ . انیؤدب أوالده عن الخطیئة أو العصی

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 

 . ارسم رسما بیانیا بھذه العناوین، و امأله ونحن نتعلم سفر الرؤیا
 تسجیل:  ١العمود 
 )أسأل هللا أن یظھر لك ما معني الرمز( الوحي الشخصي :  ٢العمود 
 ) ما ھي األماكن التي ظھر فیھا ھذا الرمز في الكتاب المقدس( الكلمة :  ٣العمود 
 )ما یقولھ العلماء في ھذا األمر( تفاسیر :  ٤العمود 
 ) أفكارك الخاصة حول ھذا الموضوع( االستنتاجات النھائیة :  ٥العمود 

 

أسأل   .أشكر هللا من أجل نعمتھ الغالیة واطلب الغفران إذا كنت قد اتخذتھا أمرا مفروغا منھ
 . اشكره ألنك ابنھ المحبوب .نهللا أن یساعدك على االقتراب من سفر الرؤیا بحرص، وتواضع، وإیما

  أطلب منھ أن یساعدك على معرفة أفضل لھ والتوكل علیھ، بغض النظر عن الظروف الخاصة بك
 . اشكره ألنھ أعطاك رجاء لتنال الحیاة األبدیة

  مالحظات
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ة یوحنا كیف ینبغي أن نطبق شخصیا ونشرح لآلخرین التركیز على النقاء العقائدي في ختام رسال -١

 وفي رسالة یھوذا؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
حب، یوحنا، كان متشددا جدا في وصیتھ عن كیفیة مكیف تفسر وتطبق شخصیا أن ھذا الرسول ال -٢

 التعامل مع أولئك الذین ال یعلمون الحقائق الصحیحة عن شخص یسوع المسیح؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
بنفس الطریقة، ماذا تعتقد وما ھو التطبیق الشخصي لما قالھ یھوذا في رسالتھ لیصف الناس الذین  -٣

 ؟  كانوا یعلمون عقیدة خاطئة
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
من سفر  ١٤یا تطبیق و شرح لآلخرین الطریقة التي یستخدمھا یھوذا لألصحاح كیف یمكنك شخص -٤

تتراوح ما بین  – العدد وعن سدوم وعمورة لیعلمنا عن مجموعة من صفات هللا التي ھي مثل قوس قزح
 الحب والغضب ؟ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
كیف یمكن للرسم البیاني لسفر الرؤیا أن یساعدك على فھم وشرح لآلخرین السفر األخیر من الكتاب  -٥

 المقدس؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ك رموز سفر الرؤیا؟ لماذا أولئك الذین نظموا الكتاب المقدس وضعوا ھذا السفر أي مفتاح یمكن أن یف -٦

  في آخر الكتاب المقدس؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
؟"كیف أنت شخصیا تطبق و تشرح لآلخرین رمز ال   -٧    " األرواح السبعة 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  لغة المخلص الرمزیة
  
  ١٦الفصل 

  ٨٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  .لنفھم لغة العالمات والرموز في سفر الرؤیا: الھدف

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

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

الروح القدس ھو المفتاح . اعدنا في فتح أسراره ورموزهعند دراسة سفر الرؤیا، نحن بحاجة لمفاتیح لتس
  . الرئیسي الذي یكشف لنا عن أشیاء آتیة

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

كذلك ھذا المقطع یشیر إلى المسیا القادم، یسوع، الذي . 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 . عة قرون، والتي تمثل القوة، وسبع أعین، التي تمثل الحكمةالخروف الذي یبدو وكأنھ مذبوح لھ سب

یسوع المسیح ھو الوحید الذي . الخروف، یسوع، ھو التعبیر المركب لروح هللا، بحكمة كاملة وقوة كاملة
  .دائما مملوء بالروح

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

  . البحر، وھذا یعني أنھ بسبب دم یسوع الذي طھرنا نح لسنا بحاجة إلى تطھیر مرة أخرى
عوث، الذي یحكي وھذا یرجع إلى سفر را. یوحنا یرى سفرا مختوما بسبعة أختام، وال أحد مؤھل لفتحھ

أن یدفع لھا عن طریق شراءھا أو التعویض  -المخلص –أن دیون المرأة كانت مغلقة حتى وافق الولي 
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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 ل إجابةأفض اختر
 .عندما نفك شفرة سفر الرؤیا، فإننا سوف نعرف بالضبط ما الذي سیحدث: صحیح أم خطأ -١
یسوع كثیرا ما أطلق على نفسھ ألفا وأومیغا، التي ھي الحروف األولى واألخیرة من : صحیح أم خطأ -٢

  األبجدیة الیونانیة
تكوین، ألنھما على حد سواء وحي من سفر الرؤیا یجب أن یأتي مباشرة بعد سفر ال: صحیح أم خطأ -٣

 . هللا
  . من الممكن أن تكون دائما مملوء بالروح: صحیح أم خطأ -٤
  

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

 . ااستخدام خیالن -ب
 . طلب المساعدة من الروح القدس -ج
  . مجرد قبول ما یراه اآلخرون من معني -د
  
 في رؤیا یوحنا، لماذا یسوع ھو التعبیر الكامل عن هللا ؟ -٦
 . لدیھ صوت بوق عظیم -أ

 .نحن ال نعرف مت یكفي عنھما جیدا -ب
 . یظھر فیھ تماما سبعة أرواح هللا -ج
 . هللا في السماء صفاتھ الجسدیة ھي نفس صفات -د

 
 أي من ھذه األرواح ھي من بین سبعة أرواح هللا؟ -٧
 مشیر -أ

 الحب -ب
 المغفرة -ج
  المعرفة -د
  
 أي من األرواح السبعة یمثل؟. كان الخروف الذي بدا وكأنھ مذبوح لھ سبعة قرون و سبع أعین -٨
 الحمایة والرؤیة -أ

 العناد والتبصر -ب
 القوة والحكمة - ج
  لحة و المعرفةاألس - د
  
 ما ھو الشخص المملوء بالروح؟ -٩
 شخص یتكلم بألسنة -أ

 شخص یظھر سبعة أرواح هللا -ب
 شخص یتصرف بطریقة روحیة للغایة -ج
  كل من یقول أنھ مسیحي -د
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 في ھذه الدراسة، ما ھي داللة البوق؟ - ١٠
 دعوة إلى العبادة -أ

 نشوة الطرب - ب
 صوت هللا - ج
  غضب من هللا - د
  

 ماذا یمثل البحر من الزجاج؟ - ١١
 جمال السماء -أ

 التذكیر بأننا لسنا في حاجة لتطھیر الروح في السماء - ب
 الماء الحي - ج
  بحر الجلیل - د
  

 لماذا یبكي یوحنا في البدایة على الكتاب ذي سبعة أختام؟ -١٢
 . ألنھ یرید أن یرى ما ھو في الداخل ولكن المالك لم یسمح لھ -أ

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

 من ُوجد مستحقا أن یفتح الكتاب بالسبعة األختام؟ لماذا؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
لدیھم عروشھم الخاصة،  .شیخ الذین یحیطون بعرش هللا یستحقون أن یكونوا بالقرب من العرش ٢٤ال 
 . یبدو أنھم في موقف الشرف .رتدون الجلباب األبیض والتیجان، ومعھم قیثارات وجامات من البخوروی

 ھل حیاتك تكرم هللا؟ ماذا یمكنك القیام بھ الیوم، ھذا األسبوع، لتكریمھ؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

نشكره ألن كلمتھ ممتلئة بالرموز التي تربط  .نشكر هللا على ھذه الرؤیة لمجده في السماء
صلي من أجل أن روحھ .  أن یعطیك شغفا لدراسة ومعرفة كلمتھاسأل هللا .العھدین القدیم والجدید معا

وصلي من أجل  .القدوس لكي یكشف لك ما یریده أن تعرف عن ھذا الكتاب وكیفیة تطبیقھ على حیاتك
 . التواضع وأنت تدرسھ وتشاركھ مع اآلخرین

  مالحظات
  
  
  
  
  
  
  



65 
 

  
  
 ٤في اآلیات االفتتاحیة من اإلصحاح  كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین طریقة الرموز -١

 التي تصف كیف هللا یوجھ كل العبادة التي تجري في السماء بعیدا عن نفسھ إلى ابنھ ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 كیف یمكن اإلشارة إلى العقیق، والیشب والزمرد والمجوھرات في ھذا السؤال؟ -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  كیف یمكن لھذه المصابیح السبع التي تمثل سبعة أرواح هللا أن تخرج إلى العالم ؟  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
سبعة أرواح هللا تنطبق على یسوع عندما كان ھنا كیف یمكن لك شخصیا تطبیق و تعلیم اآلخرین أن ال -٤

 على األرض وإلى أن صعد،  وكما یرید ھو أن یعیش حیاتھ من خاللنا الیوم ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ذا تخبرنا القیثارات، والتیجان من الذھب، والثیاب البیضاء والقارورة الملیئة بالبخور عن الشیوخ ماب -٥

 حول العرش الذین یمثلون قادة شعب هللا ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 لة غفراننا على األرض وفي السماء؟ ماذا یقول البحر من الزجاج البلوري عن حا  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  مكیف تقدم المخلوقات الحیة األربعة لمحة عامة عن عمل هللا في ھذا العالم ؟ -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 ِرْجَلْیِھ َكَمیٍِّت، فََوَضَع یََدهُ ١٧ الَ تََخْف، أَنَا ُھَو «: ْلیُْمنَى َعلَيَّ قَائِالً لِيا فَلَمَّ
ُل وَ ا . ْلَمْوتِ اْلھَاِویَِة واَولِي َمفَاتِیُح . آِمینَ . آلبِِدینَ اَوُكْنُت َمْیتاً َوَھا أَنَا َحيٌّ إِلَى أَبَِد . َواْلَحيُّ ١٨آلِخُر، األَوَّ

  )١٩-١٧:١رؤیا(                   . ھَُو َعتِیٌد أَْن یَُكوَن بَْعَد ھََذافَاْكتُْب َما َرأَْیَت، َوَما ھَُو َكائٌِن، َوَما ١٩
  

  . ْلبَاَب، أَْدُخُل إِلَْیِھ َوأَتََعشَّى َمَعھُ َوھَُو َمِعياإِْن َسِمَع أََحٌد َصْوتِي َوفَتََح . ْلبَاِب َوأَْقَرعُ اھَئَنََذا َواقٌِف َعلَى ٢٠
  )٢٠:٣رؤیا(

  
 قال. سفرالخطوط العریضة لل ھي بطمس على جزیرة یوحنا تلقاھا أن لمسیحا یسوع رؤیافھم أداة ھامة ل

التي األشیاء " أیضا كتب كذلك یوحنا. إلى الكنائس السبعأن یرسلھ و شاھده یسجل ما أنلیوحنا  یسوع
 في نقاط ثالثال ھذه. في المستقبل یمكن أن تحدث األشیاء التي وكذلك، في الكنائس ما یحدث أي "ھي

  .سفرالخطوط العریضة لل تشكلالمستقبل، و، والحاضرالماضي 
  

في  آسیا الصغرى التي كانت موجودة في السبع الكنائس یسوع یتناول، الثاني والثالث في اإلصحاحین
 النھایئیة لھذه تعلیقاتھ. ودكیةوال، فیالدلفیا، ساردس، ثیاتیرا، برغامس، سمیرنا، أفسس :ذلك الوقت

  .على التوبة معظمھا یحث، وھو "للكنائس ما یقولھ الروح فلیسمع أذنمن لھ "  :ھذه العبارة ھي الكنائس
ال  إذا كانوا  .یسوع، األول حبھا تخلت عن التي، أفسس عالجھا ھي أول كنیسة، على سبیل المثال

  . أي خدمتھا–سیزحزح منارتھا  انھ یسوع یقول، یتوبون
  

، إذا كان األمر كذلك .تاریخ الكنیسةالعریضة ل الخطوط تمثل ھذه الكنائس العلماء یعتقدون أن بعض
 على وشك أن یسوع، إیمانھا في فاترة ألنھا. الیوم تمثل الكنیسة، تحدث إلیھا الكنیسة، آخر الودكیة
  ، "وعاریة عمیاء، وفقیرة، لھایرثى ردیئة، "یدعوھا ، لكنھ أنھا غنیة كانت تعتقد .فمھ من یبصقھا

  .شركة معھلل الباب أمامھمفتح التوبة وی ویقودھم إلى حبھمالذین ی یؤدب بأنھویذكرھا 
  

 الجزء الثالث من التي تشكل، ١٩- ٦صحاحات التسلسل الزمني لإل ھو فھم الرؤیا لفھم الرابع المفتاح
، ولكن في السماء العبادة فحصت ٥و ٤ اإلصحاحات .تركز على المستقبلو للسفر الخطوط العریضة

المجيء  التي تشكل سلسلة من األحداث حیث یصف یوحنا. تفسیره لذي یصعبا المقطعب یبدأ ٦ اإلصحاح
  .المحنة العظیمة، والمسیح الثاني لیسوع

  
في المقطع التالي، األحكام الصادرة عن السبعة أختام، والسبعة أبواق والسبعة جامات صعبة ورھیبة 

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

  .كانت الكنیسة في ساردس ال حارة وال باردة: صحیح أم خطأ -١
  .ما قالھ یسوع للكنائس ال ینطبق علینا الیوم: صحیح أم خطأ -٢
  .فمن الممكن خطوط عرضة موجز لسفر الرؤیا: صحیح أم خطأ -٣
  .أن نفھم التعلیق بین األحكام لیس من السھل: صحیح أم خطأ -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
  ما ھو واجب یوحنا؟ -٥
  زیارة الكنائس -أ

  الھروب من المنفى -ب
  لقاء مع غیره من الرسل -ج
  كتابة ما یراه -د

  

  ما ھي األقسام الثالثة للخطوط العریضة لسفر الرؤیا؟ -٦
  األرض، السماء ، الجحیم -أ

  األبواق ، والجامات واألختام، و -ب
  الماضي والحاضر والمستقبل -ج
  یسوع ، هللا ، الروح القدس -د

  

  ماذا یفعل المسیح وھو في وسط المنایر السبع، التي تمثل الكنائس؟ -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
  

  ماذا تعني؟: ھي اآلیة الشھیرة ٢٠:٣رؤیا -٨
  .وسوف یكون یسوع شریكنا مرة أخرى إذا كنا ندعھ یدخل -أ

  .ال تكن فاترا روحیا -ب
  .في السماء ، سیكون لدینا بیوتا -ج
  .یجب أن غیر المؤمنین یدعونھ إلى زیارة حیاتھم -د
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  ھا یوحنا في الوحي؟ما ھي سلسلة األحداث التي سجل -٩
  كیف سیطلق سراحھ من المنفى-أ

  إنشاء الكنائس  -ب
  تدمیر الكنائس  -ج
  األیام األخیرة و المجيء الثاني للمسیح -د

  

  لماذا هللا سوف یقصر الضیقة العظیمة لسبع سنوات؟ - ١٠
  .انھ سیوقف عملیة المجيء الثاني حتى یتمكن الناس أن یخلصوا -أ

  .صدر أحكاما على غیر رجعةهللا ال یرید أن ی -ب
  .یسوع یتوسل إلیھ أن لیوقف ذلك -ج
  .ال شيء سوف یبقى على قید الحیاة على خالف ذلك -د

  

  ما داللة األختام، األبواق، والجامات؟ - ١١
  األرواح الكاملة من  -أ

  ھدایا من هللا للمالئكة -ب
  ھدایا من الشیوخ إلى هللا -ج
  الدینونة الرھیب  -د

  

  ھي المفاتیح الجدیدة المذكورة في ھذه الدراسة التي تساعد على فھم الرؤیا؟ما  - ١٢
  تعلیمات للكنائس -أ

  اللغة -ب
  الخطوط العریضة للسفر  -ج
  التسلسل الزمني -د

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

لتوبة من أي شيء الیوم؟ إذا كان األمر ھل أنت مثل كنیسة أفسس أم كنیسة الودكیة؟ ھل أنت بحاجة إلى ا
  .كذلك، أعترف وتب من ھذا اآلن

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

أطلب منھ أن یساعدك على . أشكر هللا ألنھ أعطانا ھذه الرسالة بحیث سنتعرف على أشیاء مقبلة
. صلي من أجل أن یساعدك على أن تكون مستعدا عندما یأتي. فھم وتطبیق ما تتعلمھ في سفر الرؤیا

أشكره انھ سوف في یوم سوف یجعل األمور في نصابھا . وقوتھأشكره على ھذه اللمحة عن مجده وجاللھ 
  .أشكره، أیضا، على حبھ وحمایتھ لك. الصحیح ویأخذ المجد كلھ لنفسھ

  مالحظات
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  . أن یعرض الخطوط العریضة لسفر الرؤیا ١٩: ١اشرح كیف یتعین على یوحنا في  -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  لماذا تم ذكر الدینونة كشيء یجب أن یحدث في اآلخرة؟  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
لھ عالقة بالفداء  ٥رین كیف أن السفر المختوم في اإلصحاح كیف یمكنك شخصیا تطبیق و شرح لآلخ -٣

  وسفر راعوث في العھد القدیم؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
كیف المفاتیح التي أشرنا إلیھا لفك رموز السفر تساعدك على فھم وتطبیق و تعلیم لآلخرین سفر  -٤

  الرؤیا؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك شخصیا تطبیق و شرح لآلخرین كیف تساعدك المفاتیح التي أشرنا إلیھا بخصوص  -٥

  من ھذا السفر؟ على فھم أصعب جزء ١٩-٦اإلصحاحات 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
، جنبا إلى )  ٨-٦:  ١انظر (ف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین أن سفر أعمال الرسل كی -٦

، یعلمك أن تكون متواضعا عند تفسیر ٣٦:  ٢٤جنب التصریحات التي أدلى بھا یسوع في إنجیل متى 
  الترتیب الزمني لألحداث التي نطلق علیھا المجيء الثاني لیسوع المسیح؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
نت تعلم اآلخرین حقیقة أن جمیع األسفار التي تعلم عن ما ھو تطبیقك الشخصي و منظورك الخاص وأ -٧

  األمور األخیرة لھا تطبیق عملي جدا عن ماذا ینبغي أن نكون، وكیف ینبغي أن نعیش في ھذا العالم؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  ب إلى العمقالذھا
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  القدیسون یرنمون والخطاة یحیِون
  
  ١٨الفصل 

  ٩٠العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  لنتعلم عن مفاتیح جدیدة لفھم سفر الرؤیا: الھدف

َة اْلِحْكَمةَ واْلِغنَى وَ اْلقُْدَرةَ وَ اْلَمْذبُوُح أَْن یَأُْخَذ اْلَحَمُل اُمْستَِحقٌّ ھَُو «: َن بَِصْوٍت َعِظیمٍ قَائِلِی١٢ ْلقُوَّ
  )١٢:٥رؤیا(                        .»ْلبََرَكةَ اْلَمْجَد وَ اْلَكَراَمةَ وَ اوَ 
ِة ھََذا . ھَا أََنا آتِي َسِریعاً «٧   )٧:٢٢رؤیا(        .»ِكتَابِ لْ اطُوبَى لَِمْن یَْحفَظُ أَْقَواَل نُبُوَّ
ألَْقَواَل َصاِدقَةٌ ااْكتُْب، فَإِنَّ ھَِذِه «: َوقَاَل لِيَ . »َھا أَنَا أَْصَنُع ُكلَّ َشْيٍء َجِدیداً «: ْ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   )٦-٥:٢١رؤیا(                         .ْلَحیَاِة َمجَّ

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

لقد غطینا أربعة . ن یعلمھ لكالدراسة، تدرس الكتاب المقدس بنفسك وتستمع إلى ما یریده الروح القدس أ
  . ١٩-٦الروح القدس، عالمات ورموز، أقسام السفر، والتسلسل الزمني لإلصحاحات : مفاتیح وھم

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

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

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

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

ففي العالم الكثیر . یخبرنا ھذا السفر عن أمور ینبغي أن تحدث. ثامنا، یجب علینا أن نحذر من التمنیات
  .من الظلم، لذلك یجب  أن یكون ھناك دینونة لوضع كل شيء في مساره

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

  . ولكن ھذا یعني أن كل مخلوق، حتى أولئك الذین في الجحیم سوف یعترفون بالمسیح رب. سیخلصون
غنیة القدیسون سیغنون أ. 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 : مفاتیح أخرى تساعدنا على فھم الرموز في سفر الرؤیا

الوقت، والتعلیق بین األحكام لیست في الترتیب الزمني، ویمكن أخیرا، مقارنة ھذا السفر مع غیره من 
  .تحدث عن الوقت األخیر لمساعدتك على فھمھ على نحو أفضلاألسفار التي ت
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 أفضل إجابة اختر

 . إذا عرفت رموز سفر الرؤیا، فلدیك الحق في أن تفخر: صحیح أم خطأ -١
 . ال احد ولكن اآلب یعلم متى سوف یعود یسوع: صحیح أم خطأ -٢
 . ، ولیس لفھم كل رمز من الرموزالسبب األكثر أھمیة لدراسة الرؤیا ھو عبادة هللا: صحیح أم خطأ -٣
التمنیات حول أوقات النھایة یمكن أن یؤدي بنا إلى خداع أنفسنا واآلخرین حول ما : صحیح أم خطأ -٤

 . سیحدث
  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق

 
 ما ھو قصد هللا من النبوة؟ -٥
 .لجعلنا نعرف ما یعنیھ -أ

 .لیجعلنا ندرس الكلمة -ب
 . لحقیقة من بعض الناسإلخفاء ا -ج
 . لتخبرنا عن یسوع -د 

 
 لماذا التواضع مفتاح لفھم رموز الرؤیا؟ -٦
 . التواضع یسمح لنا باالستجابة لتعلیم الروح القدس -أ
 . التواضع یغلق عقولنا لتفسیرات أخرى -ب 

 . التواضع یساعدنا فقط على أن نعتقد أننا قد نكون مخطئین -ج
  .نفھم أننا ال نستطیع أن نعرف كیف أو متى سینكشف كل شيء التواضع یظھر أننا -د

 
 ما ھي االستجابة الصحیحة للرؤیا؟ -٧
 القلق حول التفاصیل -أ

 مناظرات مع المسیحیین اآلخرین عن آرائھم - ب
 تجاھل أجزاء أخرى من الكتاب المقدس لدراسة الرؤیا فقط -ج
  عبادة هللا -د 
  
 یوحنا وسجد لھ؟ ماذا یقول المالك عندما سقط -٨
 " أنا أستحق العبادة" -أ

 . "أنا خادم هللا  . ال تسجد لي -ب
 ." أنت على حق لیعبدون -ج
  " . ال تسجد لي اآلن - د
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 لماذا هللا یخبرنا عن أوقات النھایة؟ -٩
 . ألنھ یریدنا أن نعرف ذلك وسوف نتابع خطتھ لحیاتنا -أ

 . ى صورتھانھ مدین لنا بالتفسیر، ألنھ خلقنا عل - ب
 . ألنھ یعلم أن العلم في یوم من األیام سیكشف األمر - ج
  . یریدنا أن نعیش حیاة كریمة ونحن ننتظر خططھ لتنكشف - د

 
 ووفقا للدراسة، ماذا سوف یعطینا هللا لنا حتى نتمكن من عبادتھ بطریقة أفضل؟ - ١٠

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

 
 ما ھي القصص التي تتكشف في الرؤیا؟ -١١

 قصة الكنائس -أ
 القصة الدنیویة -ب
 قصة الخلق -ج
  القصة السماویة - د

 
 ونحن نقرأ األشیاء الرھیبة، والفقرات الصعبة في الرؤیا، ماذا ینبغي لنا أن نأخذ في االعتبار؟ - ١٢

 . ابیسوع المسیح ھو ملك الملوك ورب األرب -أ
 . اللغة الرمزیة لذلك تلك األشیاء الفظیعة لن تحدث حقا -ب
 .وهللا سوف یغیر رأیھ في اللحظة األخیرة ولن ینفذ الدینونة -ج
  .لیس لدینا ما یدعو للقلق ألنھ األمر بعید المنال في المستقبل -د

 

هللا أن تفعل بتلك  ما ھي بعض األشیاء التي وضعتھا في قلبك أثناء دراستك للرؤیا؟ ماذا یریدك
 األشیاء ؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ھل كشف لك الروح القدس أي أمنیات خاصة بك أثناء ھذه الدراسة لسفر الرؤیا؟ أعترف بتلك األشیاء 
 . إلیھ اآلن، و اسألھ أن یغیر تفكیرك و یساعدك على الثقة بھ وبخطتھ

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

أطلب منھ أن یذكرك دائما بما  .أشكر هللا على ما أظھره لك و علمھ لك من خالل ھذه الدراسة
أطلب منھ أن یذكرك بأن  . تصبح الشخص الذي یعیش ویحب مثل یسوعأطلب منھ أن یشكلك ل .علمھ لك

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

 ! مجدا  .لمسیح ، الذي ذبحهللا یسوع ا
  مالحظات
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، ٩- ٨:٢٢و١٠:١٩كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین أھمیة واقع أنھ، في مناسبتین في   -١

عندما أراد یوحنا أن یسجد للمالك الذي جعلھ یفھم كل شيء في ھذه الرؤیا، وبخھ و قال لھ ال تعبدني 
 كن أعبد هللا؟ ول

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین عن أھمیة عدم االسترشاد بالتمني وأنت تنظر وراء  كیف -٢

 الحجاب في ھذه الرؤیا التي أعطانا إیاھا هللا؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین أھمیة الحقیقة أن بعضا من كل قبیلة و أمة سیكونون  -٣

 )كیف وصلوا إلى ھناك ؟(ھناك حول العرش في السماء؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

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

 السماء ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ما ھو تطبیقك الشخصي و إستراتیجیتك للتعلیم عندما یقف الكل أمام العرش إال الخطاة الذین یحیون  -٥

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

  
وینتھي " أین أنت؟ " : كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعلم اآلخرین أن الكتاب المقدس یبدأ بالسؤال -٦

 بواقع أنھ حیثما ستكون بعد ذلك یعتمد على أین أنت اآلن؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

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

 في ھذه الحیاة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

  الذھاب إلى العمق


