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   �ا�ت�ب�ع �ا�ل�ا�ق�ت�ر�ا�ح�ا�ت �ا�ل�ت�ا�ل�ي�ة �و�أ�ن�ت �ت�ح�ك�ي �ا�ل�ق�ص�ة �و�ت�ش�ا�ر�ك �ب�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة:
لــه قــصة أخــبار يــسوع الــسارة  1 – تــذكــر دائــمـاً أن تُــعامــل الــشخص بــاحــترام، وتــطلب مــنه إذنــاً حتى تحكي 

وأن تستمر كل أسبوع.
2 – تكلم بهدوء وبصوت حواري. V تعظ بصــورة فردية.

V – 3 تـجادل بـخصوص الـحقائـق. أعـط فـرصـة لـلروح الـقدس لـيقوم بـعمله في قـلب غـير اaؤمـن لـيبكته ويـقنعه 

بالحق.
V – 4 تـديـن اnشـخاص وV تـلومـهم على مـا يؤمـنون بـه. فـقط ادرس الـكتاب اaـقدس ودع الـروح الـقدس يـعمل 

.oل كلمة اpمن خ

5 – أبدأ كل اجتماع بصpة مختصرة طالبـاً من اo أن يعطي فهمـاً للقصص.

6 – اســـتخدم الـــطريقة اtتـــية حتى تحكي الـــقصة: اقـــرأ مـــن الـــكتيب جـــملة واحـــدة ثـــم قـــدم شـــرحـــاً aـــا قـــرأتـــه 

حسـب مـفهومـك وبـكلماتـك الـخاصـة. اسـتخدام هـذه الـطريـقة سيعطى الـشخص فـرصـة ليسمع الـقصة مـرتـu وأن 
لـــو كـــان لـــديـــك مجـــموعـــة مـــن النسخ لهـــذه الـــقصة يـــمكنك تـــوزيـــعها على اnفـــراد  تُشـــرح لـــه بـــطريـــقة بـــسيطة جـــداً. 
وتقرأها حتى يستطيع الكل اaتابعة واaشاركة معك.  

7 – يـجب أن يوجـه الـقائـد اnسـئلة الـشفوية في نـهايـة الـقصة. الهـدف مـن هـذه اnسـئلة هـو مـراجـعة الـقصة 

وتصحيح فهمها وليس التفسير أو اaناظرة.
 Vـناقـشة وفـحص كل حـق روحي. احـترس أaجـموعـة بـاaعضاء اn 8 – اقـرأ الـحقائـق الـروحية. اسمح بحـريـة

تــجادل أبــداً أو تــدخــل في مــناظــرة مع أي شــخص. لــيس مــن الــضروري في هــذه اaــرحــلة أن يــقبل اnعــضاء أو 
.oهم فقط هو أن يفهموا الحقائق كما هي معلنة في كلمة اaيوافقوا على الحقائق الروحية. ا

9 – بعد الحقائق الروحية، إعط وقتـاً لكل شخص حتى يشارك باحتياجاته وطلبات الصpة مع اaجموعة.

10 – ارفع صpة خـاصـة لـكل احـتياج وكـل شـخص في اaجـموعـة. بـينما تـتقدم اaجـموعـة ويـقبل الـناس الـرب 

اسمح ل�عضاء أن يصلي كل شخص ل�خر أًثناء فترة الصpة الشفاعية.
لهم. لـكن لو كـان هـناك شـخص  11 – في خاتمة الـدرس الـسابع سوف تـقدم لـهم الـدعوة لـقبول يـسوع كـرب 

مـا يـرغـب في أن يسلم حـياتـه لـيسوع في أي وقـت أثـناء اnسـابيع السبعة يـمكنك أن تـشارك مـعهم كـيف يـقبلون 
يسوع كرب لهم ويجب أن تعطيهم الفرصة ليفعلوا هذا اnمر.

�أ�خ�ب�ا�ر �ي�س�و�ع �ا�ل�س�ا�ر�ة
�ك�ر�س�ت�ى. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر



3

"�م�ي�ل�ا�د �ي�س�و�ع" �ا�ل�د�ر�س 1
�م�ت�ى1 -2

َوِمنْ   ًpَوِمْن َداُوَد إَِلى َسـبْيِ بَـاِبَل أَْربََعَة َعَشَر ِجـي  ًpَْجـيَاِل ِمْن إِبْـراِهـيَم إَِلى َداُودَ أَْربََعَة َعَشَر ِجـيnفََجِميعُ ا "
. )مت1: 17(. ًpَِسيحِ أَْربََعَة َعَشَر ِجيaَْسـبْيِ بَاِبَل إَِلى ا

 أصـبحت مـريـم، الـسيدة الـيهوديـة، حـامـpً دون أن يـكون لها أي عـpقات جـنسية مع أحـد nنـها كـانـت ُحبلى 
مـن الـروح الـقدس. وnن خـطيبها كـان رجـpً بـاراً، لم يرد أن يـتركـها على اaـ�، لـذلـك قـرر أن يفسخ ارتـباطـه بـها 
ســراً. لــكن في تــلك الــليلة، بــينما كــان يــفكر في عمل ذلك، ظهــر لــه مــpك الــرب في حــلم قــائــpً ": »يَــا يُوُسُف ابْنَ 
َوتَـْدُعــو اْسَمهُ  َك، nَن� ال�ـِذي ُحـِبَل ِبـِه ِفــيَها ُهَو ِمَن الر�وحِ اْلـُقُدِس، فََســـتَلِدُ ابْــنـاً  َم اْمـَرأَتَ َخْف أَْن تَـــأُْخــذَ َمـْريَ َداُوَد، Vَ تَ
ـــاُهـْم«. )مت1: 20-21(. كـــان Vبـــد أن يحـــدث هـــذا حتى تصبح مـــريـــم هي  ــُه يَُخـــل�ُص َشـْعـبَُه ِمـْن َخـــطَايَ ُسوَع، nَن� يَ
ـــــلِدُ ابْــــنـاً،  اaــــرأة التي تــــكلم وتــــنبأ عــــنها أشــــعياء النبي في العهــــد الــــقديــــم حــــينما قــــال: " ُهــَوذَا اْلــَعذَْراُء تَــْحـبَُل َوتَ
انُوِئيَل« )ال�ِذي تَفِْسيُرهُ: ا�oَُ َمَعـنَا(. )أش7: 14، مت1: 23(. َويَْدُعوَن اْسَمُه ِعم�

اسـتيقظ يوسـف مـن الحـلم وأطـاع اaـpك، تـزوج مـن مـريـم الـعذراء لـكن لـم يحـدث بـينهما أي عـpقـة جـنسية 
لــلتعليمات الــصادرة لــه مــن اaــpك.  حتى مــيpد الــطفل يــسوع. كــذلــك أطــلق يوســف اســم يسوع على الــطفل طــبقـاً 
واtن تــم مــيpد يــسوع في مــديــنة بــيت لحــم، الواقــعة في مــنطقة الــيهوديــة في دولــة إســرائــيل، وكــان مــلك الــيهوديــة 
في ذلك الوقت يُدعى هيرودس. 

لـدراسـتهم، فهـذا النجـم كـان يـشير إلى  جـاء مـجوس مـن اaشـرق إلى الـيهوديـة يـقودهـم نجـمـاً مشـرقــاً. ووفـقـاً 
أن اaــــلك اaــوعــود بــــه قــــد ُولــــد في الــــيهوديــــة. لــــم يــــعرفــوا أيــــن ُولــــد الــــطفل بــــالــــضبط؛ لــــذلــــك ذهــــبوا إلى قــــصر اaــــلك 
هيرودس، ملك اليهودية، وسألوه أين ُولد ملك اليهود الجديد.

انــزعج هـــيرودس جـــداً مـــن قـــصتهم، واجتمع ســـراً بجـــميع رؤســـاء الـــكهنة وكـــتبة الـــشعب وســـألـــهم أيـــن يُـولـــد 
د في بــــيت لحــــم. بــــعد ذلــــك، ذهــــب  لــــلنبوة الــــيهوديــــة. هــــنا أخــــبره الــــكهنة أنــــه حســــب اaــــكتوب ســــيُول اaسيح، وفــــقـاً 
. ســـألـــهم هـــذا nنـــه أراد أن يحـــدد تـــاريخ مـــيpد  ًVد أو هـــيرودس إلى اaـــجوس وســـألـــهم متى رأوا النجـــم بـــالتحدي
الطفل بالضبط ويحسب عمره.

أخـبر هـيرودس اaـجوس عـن اaدينة التي سـيُولد فـيها الـطفل. أيـضـاً قـال لـهم: "»اذَْهـبُوا َوافَْحُصوا ِبـالـت�ْدِقـيقِ 
ــأَْخِبُروِني لَِكيْ آِتيَ أَنَا أَيْضـاً َوأَْسُجَد َلُه«. )مت2: 8(. ِبي�، َوَمـتَى َوَجْدتُُموهُ فَ َعِن الص�

بــعد ذلــك، تــرك اaــجوس قــصر اaــلك وواصلوا الــسير وراء النجــم إلى بــيت لحم. كــان النجــم الــذي يــتبعونــه 
َ أمــامهم ووقــف فــوق اaــنزل الــذي كــان به الصبي. ثــم أتوا إلى اaــنزل ورأوا الــطفل مع أمــة مــريــم فــفرحوا  ســائــراً
َ ولبانـاً مراً.  جداً وخروا وسجدوا له، ثم قدموا له هدايا: ذهباً

 ً لـكن قـبل مـغادرتهم رأوا حـلماً فـيه تحـذيـرا غـادر اaجوس اaـكان لـيرجـعوا إلى وطـنهم وبـيوتـهم في اaشـرق. 
لهم بعدم العودة إلى هيرودس وإبpغه بمكان الطفل. لذلك عادوا من طريق آخر.

ه اo تحـــذيـــراً بـــأن هـــيرودس مـزمع أن يـــقتل  بعد أن رحـــلوا، رأى يـوســـف حـــلمـاً آخر. في هـــذا الحـــلم قـــدم ل
الصبي )يسوع( وأمره بـأن يهـرب بـالـطفل وأمـه إلى مـصر. لـذلـك، أيـقظ يوسـف عـائـلته في تـلك الـليلة وهـربوا في 
الـــــحال. عـــــاش الصبي وأســـــرتـــــه في مـــــصر حتى مـــــات هـــــيرودس، وكـــــان هـــــذا تـــــحقيقـاً لـــــلنبوة التي أعـــــلنها النبي 

"َوِمْن ِمْصَر َدَعْوُت ابِْني. )هو11: 1(. هوشع عندما قال:  
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أصبح هـيرودس غـاضـبـاً جـداً بـعد أن اكـتشف أن اaـجوس قد خـدعوه. ثـم أعـلن أنـه سـيقتل جـميع اnطـفال  
الذكور البالغu من العمر سنتu فما دون ذلك.

لــذلــك حــدثــت مــذبــحة رهــيبة لــ�طــفال في بــيت لحم واaدن اaــحيطة بــها. لــكن كــان هــناك نــبيـاً يــهوديـــاً اســمه 
ارميا قد تنبأ عن هذه اaأساة.

لـكن كـان يوسـف  لـه أن يـرجع إلى إسـرائـيل.   ًpلـيوسـف في حـلم آخـر، عندما مـات هـيرودس، قـائـ ظهـر اaـpك 
قـلقـاً إلى حـد ما من ابـن هـيرودس؛ لـذلك انـتقل مـن مـنطقة الجـليل إلى الـناصرة حيث قضى يـسوع طـفولـته في 
هذه اaدينة. كان هذا تحقيقـاً للنبوة القائلة: »إِن�ُه َسيُْدَعى نَاِصِريّـاً« )مت2: 23(.

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة
1 – من هي مريم؟

a – 2ن ظهر اpaك وأعلن عن اسم الصبي؟

a – 3اذا جاء اaجوس من اaشرق إلى اليهودية؟ 

a – 4اذا أراد هيرودس أن يعرف مكان الصبي )الطفل(؟ 
5 – �ك�ي�ف �ع�ر�ف �ا�ل�م�ج�و�س �أ�ن�ه�م �ل�ا�ب�د �أ�ن �ي�ر�ج�ع�و�ا �م�ن �ط�ر�ي�ق �آ�خ�ر �و�ل�ا �ي�ر�ج�ع�و�ن �إ�ل�ي 

�ه�ي�ر�و�د�س؟
6 – �ك�ي�ف �ح�ا�و�ل �ه�ي�ر�و�د�س �أ�ن �ي�ق�ت�ل �م�ل�ك �ا�ل�ي�ه�و�د �ا�ل�م�و�ع�و�د �ب�ه؟
7 – �ك�ي�ف �ع�ر�ف �ي�و�س�ف �أ�ن�ه �ي�ن�ب�غ�ي �أ�ن �ي�ه�ر�ب �م�ن �و�ط�ن�ه �و�ي�ذ�ه�ب �إ�ل�ى �م�ص�ر؟
8 – �ك�ي�ف �ع�ر�ف �ي�و�س�ف �أ�ن �ا�ل�و�ق�ت �أ�ص�ب�ح �آ�م�ن�اً �ل�ي�ر�ج�ع �إ�ل�ي �و�ط�ن�ه؟
9 – �ل�م�ا�ذ�ا �أ�خ�ذ �ي�و�س�ف �ا�ل�ع�ا�ئ�ل�ة �إ�ل�ى �م�ن�ط�ق�ة �ا�ل�ج�ل�ي�ل �ا�ل�م�ج�ا�و�ر�ة �ب�د�ل�اً �م�ن 

�ا�ل�ي�ه�و�د�ي�ة؟
10 – �م�ا �ا�س�م �ا�ل�م�د�ي�ن�ة �ا�ل�ت�ي �ق�ض�ى �ف�ي�ه�ا �ي�س�و�ع �أ�ي�ا�م �ط�ف�و�ل�ت�ه؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة – �ا�ل�د�ر�س 1
�م�ت�ى 2-1

�و�ع�و�د�ه: �م�ن�ذ �خ�ل�ق �أ�و�ل �ر�ج�ل �و�ا�م�ر�أ�ة٬،  �ف�ظ �ع�ل�ى  1 – �ا�ل�ل�ه �د�ا�ئ�م�اًَ �أ�م�ي�ن �و�ي�ح�ا
�و�ع�د �ا�ل�ل�ه �ب�أ�ن�ه �س�ي�ر�س�ل �م�خ�ل�ص�اً �ل�ل�أ�ر�ض. �ل�ق�د �ك�ر�ر �ه�ذ�ا �ا�ل�و�ع�د �م�ر�ا�ر�اً �ع�ب�ر �ا�ل�س�ن�ي�ن 
�ل�ك�ث�ي�ر �م�ن �ا�ل�ن�ا�س �و�ب�ت�ف�ص�ي�ل �أ�ك�ث�ر �ع�ن �ك�ي�ف�ي�ة �ح�د�و�ث �ذ�ل�ك. �أ�ت�ي �ي�س�و�ع �إ�ل�ى 
�ا�ل�أ�ر�ض �ك�م�ا �ج�اء �ف�ي �ا�ل�ن�ب�و�ة �ت�م�ا�م�اً. �د�ع�ن�ا �ن�ت�ذ�ك�ر �ف�ي �ه�ذ�ه �ا�ل�ق�ص�ة �ن�ب�و�ة �و�ا�ح�د�ة �ع�ل�ى 
�ا�ل�أ�ق�ل �ت�م�ت �م�ن �خ�ل�ا�ل �م�ي�ل�ا�د �ي�س�و�ع. 

�ا�ل�ل�ه �أ�م�ي�ن �م�ع�ن�ا �ب�ن�ف�س �ا�ل�ط�ر�ي�ق�ة. �ي�و�ج�د �ك�ث�ي�ر �م�ن �ا�ل�و�ع�و�د �ا�ل�ه�ا�م�ة  _ �ف�ي 
�ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س ـ �ع�ن �خ�ط�ة �ا�ل�ل�ه �ل�ح�ي�ا�ت�ن�ا. �س�ي�ح�ق�ق �ا�ل�ل�ه �ك�ل �ه�ذ�ه �ا�ل�و�ع�و�د 
�و�ا�ل�ن�ب�و�ا�ت. �م�ن �ا�ل�م�ه�م �ل�ن�ا �أ�ن �ن�ق�ر�أ �ا�ل�م�ك�ت�و�ب �و�ن�ك�ت�ش�ف �م�و�ا�ع�ي�د �ا�ل�ل�ه �ل�ح�ي�ا�ت�ن�ا.

�ح�ق. �أ�ع�ل�ن �ا�ل�ل�ه  �ه�و  �ف�ي�ه  �و�ك�ل �م�ا  �ك�ل�م�ة �ا�ل�ل�ه  2 – �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �ه�و 
�م�ن �خ�ل�ا�ل �أ�ن�ب�ي�ا�ئ�ه �م�ن�ذ �آ�ل�ا�ف �ا�ل�س�ن�ي�ن �ت�ف�ا�ص�ي�ل �د�ق�ي�ق�ة �ج�د�اً �ع�ن �م�ي�ل�ا�د �و�ح�ي�ا�ة 
�ي�س�و�ع �م�ق�د�م�اً. �ك�ل �ش�يء �ج�اء �ف�ي �ه�ذ�ه �ا�ل�ن�ب�و�ا�ت �ح�د�ث �و�ت�ح�ق�ق �ب�ا�ل�ض�ب�ط. 

�ش�ي�اء٬، �ل�ذ�ل�ك �ف�ه�و �ي�ج�ع�ل  �ه�و �ا�ل�م�س�ي�ط�ر �ع�ل�ي �ج�م�ي�ع �ا�ل�أ 3 – �ا�ل�ل�ه 
�ا�ل�أ�ش�ي�اء �ا�ل�خ�ا�ر�ق�ة �ل�ل�ط�ب�ي�ع�ة �أ�و �ا�ل�م�ع�ج�ز�ي�ة �ت�ح�د�ث. �ي�و�ج�د �ك�ث�ي�ر �م�ن �ا�ل�أ�ش�ي�اء 
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�ا�ل�خ�ا�ر�ق�ة �ل�ل�ط�ب�ي�ع�ة �أ�و �ا�ل�م�ع�ج�ز�ي�ة �ف�ي �ه�ذ�ه �ا�ل�ق�ص�ة. �أ�ذ�ك�ر �ع�ل�ى �ا�ل�أ�ق�ل �ش�ي�ئ�اً �و�ا�ح�د�اً 
�م�ن �ه�ذ�ه �ا�ل�أ�ش�ي�اء.

�ص�ل �م�ع �ا�ل�ن�ا�س. �ي�ؤ�م�ن �ا�ل�ب�ع�ض �ب�أ�ن �ا�ل�ل�ه  �ي�ت�و�ا �ي�س�ت�ط�ي�ع �ا�ل�ل�ه �أ�ن   – 4
�خ�ل�ق �ا�ل�ع�ا�ل�م �ل�ك�ن�ه �ل�م �ي�ه�ت�م �ب�م�ا �ي�ح�د�ث �ف�ي�ه. �ب�أ�ي �ط�ر�ي�ق�ة �ح�د�ث �ا�ل�ت�و�ا�ص�ل 
�ب�ي�ن �ا�ل�ل�ه �و�ا�ل�ن�ا�س �ف�ي �ه�ذ�ه �ا�ل�ق�ص�ة؟ �م�ا �ز�ا�ل �ا�ل�ل�ه �ي�ت�و�ا�ص�ل �م�ع�ن�ا �ه�ذ�ه �ا�ل�أ�ي�ا�م. 
�ن�ت�ع�ل�م �م�ن �خ�ل�ا�ل �ه�ذ�ه �ا�ل�د�ر�ا�س�ة �ك�ي�ف �ي�ك�و�ن �ل�ن�ا �ع�ل�ا�ق�ة �ح�ق�ي�ق�ي�ة �م�ع �ا�ل�ل�ه.

5 – �ا�ل�ل�ه �ي�ع�ر�ف �ك�ل �ش�يء �س�ي�ح�د�ث. �ل�ك�ن �أ�ح�ي�ا�ن�ا٬ً، �ف�ي �ح�ك�م�ت�ه 
�ش�ي�اء �م�ر�ع�ب�ة �و�ف�ظ�ي�ع�ة. �أ�ر�ا�د �ه�ي�ر�و�د�س �أ�ن �ي�ق�ت�ل  �ي�س�م�ح �ب�ح�د�و�ث �أ �ل�إ�ل�ه�ي�ة٬،  �ا
�ا�ل�م�ل�ك �ا�ل�ذ�ي �و�ع�د �ب�ه �ا�ل�ل�ه �ل�أ�ن�ه �ش�ع�ر �ب�أ�ن�ه �م�ه�د�د �ب�و�ا�س�ط�ة �ه�ذ�ا �ا�ل�م�ل�ك ) �ي�س�و�ع(. 
�ل�ق�د �ع�ر�ف �ا�ل�ل�ه �ا�ل�ش�ر �ا�ل�ك�ا�م�ن �ب�د�ا�خ�ل �ق�ل�ب �ه�ي�ر�و�د�س. �ك�ذ�ل�ك �ع�ر�ف �أ�ن�ه �س�ي�ق�ت�ل 
�م�ئ�ا�ت �ا�ل�أ�ط�ف�ا�ل �ا�ل�ص�غ�ا�ر �ا�ل�ذ�ي�ن �ل�ا �ق�و�ة �ل�ه�م . �ل�ق�د �ح�د�ث �ر�ع�ب �و�ف�ز�ع �ع�ظ�ي�م �ب�س�ب�ب 
�ا�ل�م�ع�ص�ي�ة �و�ا�ل�ت�م�ر�د �ا�ل�ذ�ي �ك�ا�ن �ب�د�ا�خ�ل �ق�ل�ب�ه. ً �ت�ح�د�ث �أ�ح�ي�ا�ن�ا �ك�ث�ي�ر �م�ن �ا�ل�أ�ش�ي�اء 
�ا�ل�ف�ظ�ي�ع�ة �ا�ل�ي�و�م �ب�س�ب�ب �ا�ل�م�ع�ص�ي�ة �و�ا�ل�ت�م�ر�د �ف�ي �ح�ي�ا�ت�ن�ا. �ه�ل �ت�ع�ر�ف �م�ث�ا�ل�اً 
�ح�د�ي�ث�اً �ف�ي�ه �ج�ُر�ح �ش�خ�ص �م�ا �ب�س�ب�ب �ش�ر �ش�خ�ص �آ�خ�ر؟

6 – �ل�ا �ي�م�ك�ن �ل�ل�إ�ن�س�ا�ن �أ�ب�د�اً �أ�ن �ي�ث�و�ر �و�ي�ن�ق�ل�ب �ض�د �ا�ل�ل�ه 
�و�ي�ك�س�ب. �ل�م �ي�س�ت�ط�ع �ه�ي�ر�و�د�س �ق�ت�ل �ا�ل�ط�ف�ل �ي�س�و�ع. �ا�ل�ش�يء �ا�ل�و�ح�ي�د �ا�ل�ذ�ي 
�ا�س�ت�ط�ا�ع �أ�ن �ي�ح�ق�ق�ه �ه�و �خ�ل�ق �م�أ�س�ا�ة �ع�ظ�ي�م�ة �ف�ي �ح�ي�ا�ة �ك�ث�ي�ر �م�ن �ا�ل�ع�ا�ئ�ل�ا�ت. 
�ي�و�ج�د �ا�ل�ي�و�م �ك�ث�ي�ر �م�ن �ا�ل�أ�و�ق�ا�ت �ا�ل�ت�ي �ف�ي�ه�ا �ن�ت�ح�د�ى �و�ن�ع�ص�ى �ق�و�ا�ن�ي�ن �ا�ل�ل�ه 
�و�م�ش�ي�ئ�ت�ه. �و�ه�ذ�ا �ب�د�و�ر�ه �ي�ت�س�ب�ب �ف�ي �م�أ�س�ا�ة٬، �إ�ن �ل�م �ت�ك�ن �ا�ل�م�أ�س�ا�ة �ل�ن�ا 
�ف�ل�ل�ذ�ي�ن �ه�م �ح�و�ل�ن�ا �ف�ن�ت�س�ب�ب �ف�ي �أ�ذ�ي�ت�ه�م. �ه�ل �ت�ت�ذ�ك�ر �و�ق�ت�اً �م�ا �ح�ي�ن�م�ا �ف�ع�ل�ت 
�ش�ي�ئ�اً �م�ا �خ�ط�أ �و�ت�س�ب�ب�ت �ف�ي �م�أ�س�ا�ة �ل�ن�ف�س�ك؟ �ه�ل �ت�ت�ذ�ك�ر �م�ر�ة �ج�ُر�ح�ت �ف�ي�ه�ا 
�ب�س�ب�ب �ت�م�ر�د �ش�خ�ص �آ�خ�ر؟ 

7 – �ع�ر�ف �ا�ل�ك�ه�ن�ة �و�ا�ل�ك�ت�ب�ة �و�ر�ج�ا�ل �ا�ل�د�ي�ن �ك�ل �م�ا �ه�و �م�ك�ت�و�ب �ع�ن 
�ا�ل�ط�ف�ل �ا�ل�ذ�ي �س�ي�ص�ب�ح �م�ل�ك�ا٬ً، �ل�ك�ن �ل�م �ي�ذ�ه�ب�و�ا �ل�م�ق�ا�ب�ل�ة �ا�ل�ط�ف�ل 
�ا�ل�م�ل�ك )�ي�س�و�ع(. �ه�ل �م�ن �ا�ل�م�م�ك�ن �أ�ن �ت�ك�و�ن �م�ت�د�ي�ن�اً �ج�د�ا٬ً، �و�أ�ن �ت�ع�ر�ف �ا�ل�ك�ث�ي�ر �ع�ن 
�ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س٬، �و�أ�ن �ت�ع�ر�ف �ا�ل�ك�ث�ي�ر �ع�ن �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح٬، �ل�ك�ن �ل�ا �ت�ع�ر�ف�ه 
�ب�ط�ر�ي�ق�ة �ش�خ�ص�ي�ة �ف�ي �ق�ل�ب �ش�خ�ص �م�ا؟

"�ع�م�ا�ن�و�ئ�ي�ل". �أ�ع�ل�ن �ا�ل�م�ل�ا�ك �ه�ذ�ه �ا�ل�ك�ل�م�ا�ت  �و  " �أ "�ا�ل�ل�ه �م�ع�ن�ا �ي�س�و�ع   –  8
�ل�ي�و�س�ف٬، �و�ك�ا�ن�ت �ه�ذ�ه �ا�ل�ك�ل�م�ا�ت �م�س�ج�ل�ة �ف�ي �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �ع�ن �ط�ر�ي�ق 
�ا�ل�ن�ب�ي �أ�ش�ع�ي�اء. �ي�ق�و�ل �ك�ث�ي�ر �م�ن �ا�ل�ن�ا�س �أ�ن �ي�س�و�ع �ه�و �ن�ب�ي٬، �ب�ي�ن�م�ا �ي�ق�و�ل 
�ا�ل�ب�ع�ض �ا�ل�آ�خ�ر �أ�ن�ه �م�ل�ا�ك �أ�و �ش�خ�ص �ص�ا�ل�ح. �ل�ك�ن �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �ي�ع�ل�م�ن�ا �ب�أ�ن�ه 
"�ا�ل�ل�ه �م�ع�ن�ا".

�ف�ي �ا�ل�أ�س�ا�ب�ي�ع �ا�ل�س�ت�ة �ا�ل�ق�ا�د�م�ة �س�ن�ح�ا�و�ل �أ�ن �ن�ك�ت�ش�ف �م�ن �ه�و �ح�ق�اً �ي�س�و�ع 
�ا�ل�م�س�ي�ح٬، �و�م�ا �ه�ي �ا�ل�أ�خ�ب�ا�ر �ا�ل�س�ا�ر�ة �ا�ل�ت�ي �ج�اء �ب�ه�ا �إ�ل�ى �ا�ل�ك�ر�ة �ا�ل�أ�ر�ض�ي�ة.
�أ�خ�ب�ا�ر �ي�س�و�ع �ا�ل�س�ا�ر�ة
�ك�ر�س�ت�ي .�آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر
�م�ع�م�و�د�ي�ة �ي�س�و�ع. �ا�ل�د�ر�س 2
�م�ت�ى3 -4
ماَواِت.)مت3: 2(. "»تُوبُوا nَن�ُه َقِد اْقـتََرَب َمَلُكوُت الس�
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�م�ر�ا�ج�ع�ة:
1 – كان اسم أم يسوع هو ........

2 – إحدى اaعجزات في ميpد يسوع هي ميpده من ............

3 – أعــلن العهــد الــقديــم عــن أشــياء كــثيرة بــخصوص مــيpد يــسوع اaسيح: مــن بــu هــذه اnشــياء أنــه كــان 

سيُدعى عمانوئيل، الذي معناه "...............................".
4 – كــان هــيرودس ........... الــيهوديــة وحــاول قــتل يــسوع. لذلك ........ جــميع اnطــفال الــذيــن كــانـوا تــحت 

عمر السنتu في بيت لحم واnماكن اaجاورة لها.
5 – كــان اaــجوس ـ الذين ذهــبوا aــعرفــة مــكان يــسوع ـ يتبعون .............  بعد ذلك انــصرفـوا في طــريــق 

آخر ورجعوا إلى كــورتهم nن اo قد حذرهم في........ بأن هيرودس أراد أن ...... يسوع.
6 – رحـل يوسف في منتصف الـليل مع أسـرته إلى مصر nن اo أعـلن له في .......... أن هـيرودس كـان 

مزمعـاً أن يطلب الصبي ...........
لـــم يـــرجع إلى بـــيت  7 – عـــرف يـوســـف أن الـــجو أصبح آمـــنـاً لـــلعودة إلى إســـرائـــيل عـــن طـــريق ......... لـــكنه 

لحم، بل أخذ أسرته إلى مدينة أخرى تُسمى ........................
8 – كما فعل اo عبر التاريخ، ما زال يحقق ........ حتى يومنا هذا.

9 – يعرف اo ما يوجد بداخل ....... حتى لو كان هناك شر كثير.

10 – مــن اaــمكن أن تــكون مــتديــنـاً، وتعرف الــكثير عن الــكتاب اaــقدس، لــكن V يــمكن أبــداً أن .... بــطريــقة 

شخصية في إنسان آخر.
              �ك�ا�ن�ت �ه�ذ�ه �ا�ل�ك�ل�م�ا�ت �ا�ل�ت�ي �و�ع�ظ �ب�ه�ا �ش�خ�ص�اً �م�ا �ف�ي �ب�ر�ي�ة �ا�ل�ي�ه�و�د�ي�ة. 
                �ك�ا�ن �ه�ذ�ا �ا�ل�إ�ن�س�ا�ن �ل�ب�ا�س�ه �م�ن �و�ب�ر �ا�ل�إ�ب�ل �و�ع�ل�ى �ح�ق�و�ي�ه �م�ن�ط�ق�ة �م�ن �ج�ل�د 
               �و�ك�ا�ن �ط�ع�ا�م�ه �ج�ر�ا�د�اً �و�ع�س�ل�اً �ب�ر�ي�اً. �ه�ذ�ا �ا�ل�ش�خ�ص 
                             �ه�و �ي�و�ح�ن�ا �ا�ل�م�ع�م�د�ا�ن.     
خرج كـثير مـن الـناس اaـحيطu بـمنطقة نهـر اnردن إلى الـبريـة ليسـتمعوا إلى كـلمات يوحـنا. وبـعد سـماع 

 uبخـــــطايـــــاهـــــم. كـــــذلـــــك خـــــرج عـــــديـــــد مـــــن الـــــصديـــــقي uردن مـــــعترفـــــnصـــوتـــــه وكـــــلماتـــــه كـــــانـــوا يـــــعتمدون في نهـــــر ا
والــفريــسيu لــيسمعوا كــpمــه ويــروا مــا يحــدث في الــبريــة. لــقد أطــلق عــليهم يوحــنا اaــعمدان لــقب "أوVد اnفــاعي" 
nنهم كانوا يؤمنون بأنهم متدينون جداً لدرجة أنهم V يحتاجون إلى توبة عن خطاياهم.

بينما كان يوحنا يكرز، جاء يسوع وطلب منه أن يعمده.
لـكن طـلب يـسوع بـإصـرار أن يـعتمد مـنه.  لـم يـقبل يوحـنا هـذا الـطلب أوn ًVنه اعـتقد أنه V يسـتحق ذلك، 

 oـاء، انـفتحت الـسماوات فـرأى روح اaردن، وعـندمـا صـعد يـسوع مـن اnثـنان إلى داخـل مـياه نهـر اVا pلـقد دخـ
نازVً عليه مثل حمامة وسمع صوتـاً قائpً: »َهذَا ُهَو ابِْني اْلَحِبيُب ال�ِذي ِبِه ُسِرْرُت« )مت3: 17(.

بعد ذلك، أخذ الــروح الــقدس يــسوع إلى البرية ليجــربه الــشيطان. صــام يــسوع عن الــطعام واaــاء aــدة 
أربعu يومـاً وليلة، وجاع أخيراً. وجاء إبليس في ذلك الوقت ليجربه.

لـــيسوع. في التجـــربـــة اnولى، حـــاول  يحكي لـــنا الـــكتاب اaـــقدس عـــن ثـــpث تـــجارب حـــدثت في التجـــربـــة 
لـكن كـانـت دائـمـاً إجـابـة   . oإبـليس أن يـجعل يـسوع يـحول بـعض الـحجارة إلى خـبز مـعلنا أن هـذا سـيثبت أنه ا
يــسوع ورده عــليه مــن خــpل اaــكتوب, التجــربــة الــثانــية، أخذ إبــليس يــسوع إلى جناح الــهيكل وطــلب مــنه أن يلقى 
بـنفسه إلى أسـفل حتى يـثبت أنـه اo. لـكن جـاوبـه يـسوع من خـpل كـلمة اo اaـكتوبـة. أخـيراً أخـذه أيـضـاً إبـليس 
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إلى جـــبٍل عـــاٍل جـــداً وأراه جـــميع مـــمالـــك الـــعالـــم ومجـــدهـــا وقـــال لـــه: »أُْعـِطيَك َهـــِذِه َجــِميَعَها إِْن َخـــَرْرَت َوَسَجـــْدتَ 
ْعـبُُد« )مــت4: 10(. بــعد ذلــك تــركــه  َوْحــَدهُ تَ إِي�ــاهُ  َو ــلر�ب� إَِلـِهَك تَْسُجــدُ  لِي« )مــت4: 9(. كــانت إجابة يسوع هي : "لِ
إبليس فجاءت اpaئكة وصارت تخدمه.

بــعد الــعودة مــن البرية سمع يــسوع أن يـوحــنا اaــعمدان ُوضع في الــسجن. ثــم ذهــب يــسوع إلى الجــليل 
لَِكيْ يَِتم� َمـا ِقـيَل ِبِإَشْعيَاءَ  وهي مـقاطـعة شـمال الـيهوديـة وتـرك مـديـنة طـفولـته، الـناصـرة، وانـتقل إلى كـفر نـاحوم. " 
ْعُب اْلَجالُِس ِفي ظُـْلَمٍة أَبَْصرَ  الـن�ِبي�: »أَْرُض زَبُوُلـوَن َوأَْرُض نَـفْـتَالِـيَم، طَِريُق اْلـبَْحِر َعــبُْر اnُْرُدن� َجــلِيُل اnَُمــمِ- الش�
ِة اaَْْوِت َوِظpَلِِه أَْشَرَق َعَليِْهْم نُوٌر«. )مت4: 16-14(. نُــوراً َعِظيمـاً، َواْلَجالُِسوَن ِفي ُكورَ

يــخبرنــا الــكتاب اaــقدس أن مــن تــلك اaــديــنة بــدأ يــسوع خــدمــته بu الــناس. وكــانــت الــرسالة التي يــكرز بــها 
َماَواِت«. )مت4: 17(. هي   : »تُوبُوا nَن�ُه َقِد اْقـتََرَب َمَلُكوُت الس�

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة
1 – صف يوحنا اaعمدان.

2 – ماذا كانت رسالة يوحنا اaعمدان؟

3 – ماذا كان يفعل يوحنا اaعمدان مع الذين يعترفون بخطاياهم؟

a – 4اذا لم يرغب يوحنا اaعمدان أن يقوم بتعميد يسوع؟

5 – كيف تمت معمودية يسوع؟

6 – ماذا حدث حينما صعد يسوع من اaاء؟

a – 7اذا ذهب يسوع إلى البرية؟

8 – ما الذي فعله يسوع aدة أربعu يومـاً وأربعu ليلة؟

9 – أذكر تجربة من تجارب إبليس.

10 – بعد التجارب من الذي جاء لخدمة يسوع؟

11 – أين ذهب يسوع بعد أن عرف بسجن يوحنا اaعمدان؟

12 – ماذا كانت رسالة يسوع؟ من هو الذي قدم نفس الرسالة؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 2
�م�ت�ى 4-3

ـــُه َقــــِد اْقــــــتََربَ  ـــــوبُــــوا nَنـ� " : »تُ  !"# $%& '(# "  )%&# * # + , "- ,&.$'$%& &,!("  )%&# * /,&0 – 1

َماَواِت«. )مت4: 17(. َمَلُكوُت الس�
. �أ�ن �ت�ت�و�ب �ي�ع�ن�ي �أ�ن �ت�غ�ي�ر �ط�ر�ي�ق�ك �ب�ع�ي�د�اً �ع�ن �ا�ل�خ�ط�ي�ة. �يُ�ع�ن�ى �أ�ي�ض�اً �أ�ن �ت�س�ل�م �ا�ل�ق�ي�ا�د�ة 

�ا�ل�ك�ا�م�ل�ة �و�ا�ل�ك�ل�ي�ة �ف�ي �ح�ي�ا�ت�ك �ل�ش�خ�ص �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح.
. �ا�ل�خ�ط�ي�ة �ه�ي �م�ع�ص�ي�ة �ا�ل�ل�ه �و�ن�ا�م�و�س�ه.
�ه�ل �ا�ل�ت�و�ب�ة �ع�م�ل �ص�ع�ب �ج�د�اً �ع�ل�ى �ا�ل�ش�خ�ص؟ �م�ا �ا�ل�ذ�ي �ت�ع�ن�ي�ه �ه�ذ�ه �ا�ل�ك�ل�م�ة �ب�ا�ل�ن�س�ب�ة �ل�ك؟
ناقش هذا اaفهوم بu كل أعضاء اaجموعة؛ إعط  فرصة لكل شخص ليعبر عن رأيه. 
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#11 ."&,/-$. لـــــــــقد  1  $-&"&23  ,'  )1(/  4%5 ,(6&/!"  &% $-,7 ,"",".%& ).&8%& .8/'& – 2

لــقب "أوVد اnفــاعي". هــل يـوجد أي شــخص  اعــتقدوا أنــهم صــالــحu بما يكفي. لــكن أعطاهم يـوحــنا اaــعمدان 
في العالم متدين لدرجة تكفي بأنه V يحتاج إلى التوبة عن خطاياه؟

." �ي�ق�و�ل �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �ف�ي �ر�و�م�ي�ة3: 23 " �إ�ِذِ \�لْ�جَ�م�ِي�عُ �أَ�خْ�ط�َأُ�و�ا �و�َأَ�عْ�و�َز�َهُ�مْ �مَ�ج�ْدُ \�ل�ل�هِ
هــل يوجــد أي شــخص في الــعالــم لــم يــفعل خــطية في حــياتــه؟ هــل يوجــد مــن لــم يــقم بــعصيان اo ويتحــدى 

مـــعيار ســـلوك أو اتـــجاه اo؟ إجـــابـــة الـــكتاب اaـــقدس هي "كـــp". هـــل تـــنفق مع الـــكتاب اaـــقدس في الـــقول بـــأنـــنا 
لـيشارك بـكلمة اo في  لـكل شـخص بـفرصـة  جـميعـاً قـد أخـطأنـا في حـياتـنا؟ مـرة أخـرى، مـن اaـهم جـداً أن نسمح 
هــذا اaوضوع. كــقائد، V تــجادل أو تسمح nي شــخص آخــر بــاaــجادلــة، لــكن ينبغي أن تــقود الــناس في الــتعبير 
عن آرائهم ومشاعرهم.  

3 – �ت�م�ت �م�ع�م�و�د�ي�ة �ي�س�و�ع٬، �ل�ك�ن�ه �ل�م �ي�خ�ط�أ �أ�ب�د�اً �ل�أ�ن�ه �ا�ل�ل�ه.
لـو كـان هـدف   هـذا يـخبرنا بأن اaـعموديـة  ليسـت طـقسا ديـنيـاً يـمكنه أن يرفع  الخـطايـا عـن حـياة الـشخص. 

.oنه اn ًا كان اعتمد يسوع حيث أنه لم يخطأ أبداa ،عمودية هو تطهير حياة الشخص من الخطيةaا
  : ًpب مـن الـسماء قـائـtا oـاء هـبط الـروح الـقدس عـليه مـثل حـمامـة وأعلن اa4 – عـندمـا صـعد يـسوع مـن ا

»َهذَا ُهَو ابِْني اْلَحِبيُب ال�ِذي ِبِه ُسِرْرُت« )مت3: 17(. هنا نرى اnقانيم الثpثة للثالوث. ما هي هذه اnقانيم؟
�ا�ل�ل�ه �ا�ل�آ�ب٬، �ا�ل�ل�ه �ا�ل�ا�ب�ن٬، �ا�ل�ل�ه �ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س.
ليجــــــربــــــه إبــــــليس. �إ�ب�ل�ي�س �ك�ا�ئ�ن �ح�ق�ي�ق�ي. �إ�ن�ه �ر�و�ح  5 – لــــــقد أُصــــــعد يــــــسوع إلى الــــــبريــــــة مــــــن الــــــروح 

�م�و�ج�و�د �ب�ا�ل�ع�ا�ل�م٬، �و�م�ع�ه �ك�ث�ي�ر �م�ن �أ�ت�ب�ا�ع�ه �ن�ط�ل�ق �ع�ل�ي�ه�م �أ�ر�و�ا�ح �ش�ر�ي�ر�ة �و�ي�م�ك�ن �أ�ن �ي�د�م�ر�و�ا �ح�ي�ا�ت�ن�ا �م�ن 
9"( &%%-. كــــما ُجــــرب يــــسوع تــــمامــــاً يجــــربــــنا أيــــضا إبــــليس. مجــــربــــu مــــن الشــــر  '$ "+  &,% $-/.&"8  %&%3

الساكن أو اaوجود في قلوبنا بأن نفعل أشياء تغضب اo أي تفعل الخطية.
لـــلجالســـu في الـــظلمة وفي ظـــpل  لـــقد تـــنبأ أشـــعياء بـــأن يـــسوع ســـيحيا في طـــريـــق الـــحق وســـيكون نــــوراً 

اaوت. 
كـلنا، بـدون اaسيح، نعيش في الـظلمة، لـكن ربـما تـكون أنـت أو شـخص مـا تـحبه يـعيش في ظـpل اaوت. 

يـرى البعض أنـفسهم أنـهم موجوديـن هـناك بسـبب اaخدرات، والـبعض بسـبب الـعpقات غـير اnخـpقـية، وV يزال 
اtخرون ضحايا لـلعنف. تـخبرنا هـذه اtيـة بـأن �ي�س�و�ع �ق�د �ج�اء �ل�ي�ع�ط�ي �ن�و�ر�اً �ل�ل�ذ�ي�ن �ف�ي �ا�ل�ظ�ل�م�ة �و�ي�م�ك�ن�ه 
�أ�ن �ي�ع�ط�ى �ح�ر�ي�ة �ل�ل�ذ�ي�ن �ي�ع�ي�ش�و�ن �ف�ي �ظ�ل�ا�ل �ا�ل�م�و�ت. 

 oوت. نـرجـو مـن اaل اpء الـذيـن نـحبهم ويـعيشون في ظـVجـل هؤn تـنا الـيوم، دعنا نصليpفي وقـت صـ
أن ينالوا حرية ونور في يسوع اaسيح.

�أ�خ�ب�ا�ر �ي�س�و�ع �ا�ل�س�ا�ر�ة
�ك�ر�س�ت�ي .�آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر.
"�م�ع�ج�ز�ا�ت �ي�س�و�ع" - �ا�ل�د�ر�س3
�م�ت�ى 4- 9
ــأَْجَعُلُكَما َصي�اَدِي الـن�اِس« )مت 4: 19(. اِئي فَ "ََقاَل َلُهَما: »َهُلم� َورَ
�م�ر�ا�ج�ع�ة:
1 – مـن الـذي أخـبر يوسـف عـن مجيء يـسوع، ومـن الـذي طـلب مـنه أن يـدعـو الطفل بـاسـم "عـمانوئـيل"، 

أو "اo معنا"؟ هذا يعنى أن يسوع هو ...... معنا.



9

2 – من الذي أراد أن يقتل الطفل الصغير يسوع؟ aاذا؟ لقد هرب يسوع nنهم فروا إلى ..........

ليسـت تـطهيرنـا  د يـسوع؟ حقيقة ضـرورة مـعموديـة يـسوع تـخبرنـا بـأن وظـيفة اaـعموديـة  3 – مـن الـذي عم�

من .................
4 – عـندما صعد يـسوع مـن اaـاء، هـبط عـليه شيء مـا مـن الـسماء مـثل حـمامـة، وجـاء صوت مـن الـسماء. 

من هو الحمامة، وصوت من الذي جاء من السماء؟
5 – اعــتقد الــفريــسيون أنــهم لــم يــحتاجوا إلى تــوبــة عــن خــطاياهم nنــهم أتــقياء جــداً. هــل مــن اaــمكن أن 

يوجد شخص ما تقي لدرجة أنه V يحتاج إلى توبة nن هذه التقوى يمكن أن تخلصه من خطاياه؟ 
6 – ماذا تعنى كلمة "توبة"؟

7 – ما هي الخطية؟

8 – من الذي جر�ب يسوع في البرية؟

9 – أين ذهب يسوع بعد أن غادر البرية؟

لــهما الــدعوة قــائــpً: "»َهـُلم�  بــينما كــان يــسوع مــاشــيـاً عــند بحــر الجــليل تــقابــل مع أخــويــن صــياديــن، فوجــه 
ـــأَْجَعُلُكَما َصــي�اَدِي الــن�اِس«.  لــقد تــركــا الشــباك في الــحال وتــبعاه . في ذلــك الــيوم دعــا يــسوع أول أربــعة  اِئي فَ َورَ
من تpميذه: بطرس، وأندراوس، ويعقوب، ويوحنا، وكان جميعهم من صيادي السمك.

ثــــم عــــبر يــــسوع وطاف في كــــل الجــــليل وكــــان يــــعلم في مــــجامــــعهم، ويــــكرز بــــبشارة اaــــلكوت ويشفي كــــل 
َوَسَجــدَ َلــهُ  َجـــاءَ  إِذَا أَبْــَرُص َقــدْ  مـــرض وكل ضعف في الـــشعب. لـــذلـــك تـــبعته جـــموع كـــثيرة حـــيثما كـــان يـــذهـــب." َو

َرِني«. فََمد� يَُسوُع يََدهُ َوaَََسُه َقاِئpً: »أُِريُد فَاطُْهْر«. َولِْلَوْقِت طَُهَر بََرُصُه.    َقاِئpً: »يَا َسي�ُد، إِْن أََرْدَت تَْقِدْر أَْن تُطَه�
لـــيطلب مـــنه أن يشفى غـــpمـــه )عـــبده( الـــذي كـــان مـــفلوجـــاً  لـــيسوع. هـــذا الـــرجـــل جـــاء  كـــذلـــك جـــاء قـــائـــد مـــئة 

لقائد اaـئة أن كـثيريـن سـيأتـون  ويـتعذب جـداً. حـقـاً، كان هـذا الـرجـل يؤمـن بقوة يـسوع لـشفاء غـpمـه. قـال يسوع 
من اaشارق واaغارب ويتكئون في ملكوت السماوات، ثم برأ الغpم في تلك الساعة.

 ً مـــرة أخـــرى، وعلى الـــجانـــب اtخـــر مـــن البحـــر، كـــان هـــناك شـــخصان مـــجنونـــان. لـــقد كـــانـــا هـــائـــجان جـــدا
لـدرجـة أنـه لـم يسـتطع أحد أن يـجتاز مـن تـلك الـطريـق. لـقد كـانـا يـعيشان في الـقبور. وعندما قـابـp يـسوع صـرخـا 
لِــتَُعذ�بَــنَا؟« )منت8: 29(. كـان هـناك قطيع مـن  قـائـلu : »َمـا َلــنَا َوَلَك يَـا يَُسوُع ابَْن ا�oِ؟ أَِجــئَْت إَِلى ُهــنَا َقـبَْل اْلَوْقِت 
َب إَِلى َقِطيعِ  َلــــنَا أَْن نَـــذَْه الـــخنازيـــر التي تـــرعى، فـــطلب الـــشياطـــu مـــن يـــسوع قـــائـــلu: »إِْن ُكــــنَْت تُْخــِرُجــــنَا فَــــأْذَنْ 
إِذَا َقِطيعُ اْلَخـنَاِزيِر ُكـل�ُه َقِد انْـَدفَعَ ِمنْ  اْلَخـنَاِزيِر«. فَـَقاَل َلُهُم: »اْمُضوا«. فََخَرُجوا َوَمَضْوا إَِلى َقِطيعِ اْلَخـنَاِزيِر، َو
َوَمــــاَت ِفي اaْـِـــيَاِه. ) مــــت 8: 31-32(. هــــرب الــــرعــــاة ومــــضوا إلى اaــــديــــنة وأخــــبروا أهــــل  َعَلى اْلُجـــْرِف إَِلى اْلـبَْحـــرِ 
اaــــديــــنة بــــما فــــعله يــــسوع مع اnرواح والــــرجــــلu والــــخنازيــــر؛ لــــذلــــك خــــرج كــــل أهــــل اaــــديــــنة وطــــلبوا مــــن يــــسوع أن 
ينصرف عن مدينتهم.

أخـــذ يـــسوع الـــسفينة وعـــاد إلى مـــديـــنته، وبـــعد ذلـــك قـــابـــل إنـــسانـــاً يُـــدعى متى وكـــان متى يـــعمل في جـــمع 
له يسوع »اتْـبَْعِني«. فَـَقاَم َوتَـِبَعُه" )مت9: 9(. في ذلـك اaـساء جـاء يـسوع وأتـباعـه لـتناول الـعشاء  الـضرائب. قـال 
مع هــذا الــشخص الــذي يجــمع الضرائب ومع الخــطاة والــعشاريــن. عــندمــا رأى الــفريــسيون وقــادة الــشعب هــذا 
اِريَن َواْلُخطَاِة؟« )مت9: 11(. ــأُْكُل ُمَعل�ُمُكْم َمعَ اْلَعش� اnمر قالوا لتpميذ يسوع :»aَِاذَا يَ



10

ـــِل اaْـَـــْرَضى.  اُء إَِلى طَــــِبيٍب بَ ــْحـتَاُج اnَِصــح� كذا: " Vَ يَ عـــــندمـــــا سمع يـــــسوع هـــــذا الـــــكpم، كـــــان رده على ه
ــِة«. )مـــت9:  ْل ُخـــطَاةً إَِلى الــــت�ْوبَ َراراً بَ ْم آِت nَْدُعـَو أَبْ ذَِبـــيَحًة، nَن�ي َل  َV َمًة ا ُهـَو: إِن�ي أُِريـــُد َرْح ـــاذَْهـــبُوا َوتَـَعل�ُموا َم فَ
.)13-12

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة
1 – ما هي اaهنة اnولى لتpميذ اaسيح ؟

2 – ما الذي فعلوه حينما طلب منهم يسوع أن يتبعوه؟

3 – كان يطوف يسوع في كل الجليل وكانت الجموع تتبعه. ما الذي كان يفعله حتى يجذب انتباههم له؟

4 – ما هي أول معجزة شفاء ُسجلت في إنجيل متى؟

5 – ماذا كانت مشكلة غpم قائد اaئة الروماني؟

7 – ما الذي فعلته اnرواح النجسة حينما رأت يسوع؟

8 – ما الذي حدث ل�رواح حينما تركوا الرجلu؟

9 – ما الذي حدث للخنازير؟

10 – ماذا كان رد فعل الرعاة؟

11 – ماذا كانت وظيفة متى؟

12 – هل تناول يسوع العشاء مع هذا النوع من الناس؟

13 – ماذا كان رأي الفريسيu في هذا اnمر؟

14 – ما هي ا§جابة التي أعطاها يسوع لهم؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 3
�م�ت�ى 9-4
1 – �ل�م �ي�ف�ر�ق �ي�س�و�ع �أ�ب�د�اً �ب�ي�ن �ا�ل�ن�ا�س. 
كان تpميذه اnوائل بسطاء ومن صيادين السمك ولم يكن لديهم تعليم رسمي.
. – كان اnبرص شخصـاً منبوذاً من اaجتمع بسبب اaرض الجلدي الذي جعله منبوذاً ومحتقراً.

( وليس لديه أموال  أو مكانة في اaجتمع. ًVئة شخصـاً مفلوجـاً )مشلوaم قائد اpكان غ .

. – كان متى إنسانـاً يعمل في جمع الضرائب. ربما كان غنيـاً جداً، لكنه كان لصـاً فاسداً.

. كـان اaـجنونان مـحتقران مـن رجـال مـدينتهم الـذيـن فـضلوا عنهما الـخنازيـر. لـقد عـاش اaـجنونـان بـالـفعل 

في القبور.
�ل�ك�ن٬، �ك�ا�ن  �ك�ل �ه�ؤ�ل�اء �م�ه�م�ي�ن �ب�ا�ل�ن�س�ب�ة �ل�ي�س�و�ع �و�ك�ا�ن �ل�ه�م �ق�ي�م�ة �ع�ظ�ي�م�ة �و�غ�ا�ل�ي�ة �ج�د�اً �ف�ي �ن�ظ�ر�ه. 

�إ�ن�ك �ش�خ�ص �ذ�و �ق�ي�م�ة �ف�ي �ع�ي�ن �ا�ل�ل�ه. �م�ا�ض�ي�ك٬، �أ�و �و�ض�ع�ك �ا�ل�م�ا�د�ي٬، �أ�و �م�ك�ا�ن�ت�ك �ف�ي �ا�ل�م�ج�ت�م�ع٬، �أ�و 
�م�ظ�ه�ر�ك٬، �ك�ل �ه�ذ�ا �ل�ا �ي�ع�ن�ى �أ�ي �ش�يء �ب�ا�ل�ن�س�ب�ة �ل�ل�ه.

:,&. ما هي اnمثلة في قصة أولئك الناس الذي تم شفائهم؟ &*$7 4+ ; "% )(8  -".% '(# "  – 2

;"2&,. هـــناك الـــكثير مـــن الـــذي يـــتــورطـــون مع اnرواح أو   (7 !(* %0 4%'  ,&2%#  -".% '(# "  – 3

لــهم،  الشياطu في كــثير مــن اnوقات nنــهم يــحاولــون عــمل أشــياء جــيدة. لــكن قــبل أن يــعرفوا مــا الــذي قــد حــدث 
تستولي هـذه اnرواح علي حـياتـهم. يـملك يـسوع قوة وسـلطان على كل شـيطان وروح في الـعالـم, يـمكننا أن نـنال 
حرية من اnرواح الشريرة من خpل يسوع اaسيح فقط.
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4- يــسوع يــحب جــميع اnشــرار. إنــه يــقبلهم جــميعـاً. V يــديــن يــسوع أي إنــسان اtن، لــكنه يــتوق بــأن يــأتي 
بالجميع إلى التوبة والغفران.

5 – لــم يــتب الــفريــسيون ورؤســاء الــشعب عــن خــطايــاهــم واعــتقدوا أنــهم أتــقياء وأفضل من الخــطاة الــذيــن 

لــديــه خــطايــا قــليلة  ُغــفرت خــطاياه، أم شــخصـاً  كــانـوا يــتكئون مع يــسوع. أيــهما أفــضل: أن أكــون خــاطــئـاً كــبيراً 
لكنه يرفض أن يتوب؟

�م�ن �ا�ل�أ�ف�ض�ل �أ�ن �أ�ك�و�ن �خ�ا�ط�ئ�اً �ك�ب�ي�ر�اً �غ�ُف�ر�ت �ل�ه �خ�ط�ا�ي�ا�ه.
يــسوع يــقبلنا ويــحبنا كــما نــحن وبــطريــقتنا هــذه ولــيس مــهمـاً أن نــكون خــطاة أشــداء في الشر أم ضــعفاء، 

لــديــنا كــثير مــن اaــشاكــل، أو كــان لــديــنا أمــراض جســديــة. إنــنا  ولــيس مــهما إذا كــنا فــقراء، أو غــير مــتعلمu، أو 
متساوون في نظره. أهم شيء بالنسبة لنا هو أن نتوب ونتبعه.

�أ�خ�ب�ا�ر �ي�س�و�ع �ا�ل�س�ا�ر�ة
�ك�ر�س�ت�ى. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر

"�ت�ع�ا�ل�ي�م �ي�س�و�ع" ـ �ا�ل�د�ر�س 4
�م�ت10 – 16

 إِن�ي أُِريُد َرْحَمًة Vَ ذَِبيَحًة aََا َحَكْمـتُْم َعَلى اnَبِْريَاِء!« )مت 12 :7 (.
�م�ر�ا�ج�ع�ة
1 – ولد يسوع من امرأة يهودية تُدعى ..................

2 – استطاع اaجوس الذين جاءوا من اaشرق أن يعرفون مكان يسوع nنهم كانوا يتبعون ...............

3 – لم يـرجع اaـجوس إلى قـصر هـيرودس nن اo حـذرهم في .......... أن يـرجـعوا إلى وطـنهم مـن طـريـق 

آخر.
4 – عاش يوحنا اaعمدان في البرية يكرز و .............. كل من يعترف بخطاياه.

5 – ما معني كلمة "يتوب"؟

6 – عــندمــا تــمت مــعموديــة يــسوع، نــزل ............. مــن الــسماء على هــيئة حــمامــة وجــاء صوت مــن الــسماء. 

وهــــذا يــــبu لــــنا اnقــــانــــيم الــــثpثــــة o: اo .............، واo ................، واo ...................... ويسمى كــــل هــــذا 
بالثالوث.  

7 – لقد ُجرب يسوع في البرية من .............

8 – كان التpميذ اnوائل ليسوع يعملون بمهنة ..........................

9 – تقابل يسوع مع مجنونu. كيف ساعدهما؟ وما هو رد فعل أهل اaدينة تجاه ما فعله يسوع؟

10 – هل نقد الفريسيون يسوع nنه كان متكئـاً مع خطاة وعشارين؟

لــديــه خــطايــا قــليلة  وتُــغفر خــطايــاي أم أكــون شــخصـاً  خــاطــئـاً كــبيراً   ًpفــضل أن أكــون رجــn11 – هل من ا

وقلبه غير تائب.
لـقد أعـطاهـم قوة  لـيكونوا تـpمـيذه، هـذا يُعنى أن يـكونوا مـقربu إليه جـداً.  دعـا يـسوع أثني عشـر شـخصـاً 

وسـلطاناً على اnرواح الشـريـرة، كـما أعـطاهـم سـلطاناً لـشفاء جـميع اnمـراض. أمـرهـم بأن يـعطوا مـجانــاً nنـهم 
أخذوا مجانـاً. وكان يهوذا اVسخريوطي بu هؤVء التpميذ الذين أرسلهم.
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لـقد أرسلهم يـسوع إلى جـميع إنـحاء إسـرائـيل لـينادوا لـلشعب الـيهودي بـالـتوبـة وأن يؤمـنوا بـيسوع اaسيح. 
أعطى يـسوع أولـئك الـتpمـيذ رسـالـة: " فَُكل� َمْن يَْعـتَِرُف ِبي ُقد�اَم الـن�اِس أَْعـتَِرُف أَنَـا أَيْـضـاً ِبِه ُقد�اَم أَِبي ال�ِذي ِفي 
َماَواِت. )مت10: 33-32(. َماَواِت، َوَلِكْن َمْن يُـنِْكُرِني ُقد�اَم الـن�اِس أُنِْكُرهُ أَنَا أَيْضـاً ُقد�اَم أَِبي ال�ِذي ِفي الس� الس�

وقـــد طـــاف يـــسوع بـــنفسه في كـــل الجـــليل يـــعلم ويـــكرز ويشفى جميع أنـواع اnمـــراض. لـــكن شـــعب الجـــليل 
الذي قضى مـعه مـعظم أيـام حـياتـه قد رفـض رسـالته. مـديـنة كـفر نـاحوم ـ حـيث بدأ خـدمته فـيها ـ رفـضته أيـضـاً. 
َك أَْخــفَيْتَ  َماِء َواnَْرِض، nَن� َها اtُب َرب� الس� لــيتكلم مع اtب وكــانــت هــذه كــلماته:" »أَْحَمُدَك أَي� لــذلــك مضى يــسوع 
ُدِفعَ  ةُ أََمـاَمَك. ُكل� َشيٍْء َقدْ  َهِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلـفَُهَماِء َوأَْعَلـنْـتََها لِــ�َطْـفَاِل. نََعْم أَي�َها اtُب، nَْن َهَكذَا َصـاَرِت اaََْسر�
ْعـلَِن َلُه. تََعاَلْوا  إَِلي� ِمْن أَِبي، َوَلـيَْس أََحـٌد يَْعِرُف اVِبَْن إ�Vِ اtُب، وVََ أََحـٌد يَْعِرُف اtَب إ�Vِ اVِبُْن َوَمْن أََرادَ اVِبُْن أَْن يُ
َعل�ُموا ِمـن�ي، nَن�ي َوِديعٌ َوُمــتََواِضعُ  إَِلي� يَــا َجِميعَ اaُْــتَْعِبuَ َوالـث�ِقيـلِي اnَْحَماِل، َوأَنَــا أُِريُحُكْم. اِْحِمُلوا ِنــيِري َعـَليُْكْم َوتَ
ٌ َوِحْمـلِي َخِفيٌف«. )مت11: 30-25(. �uَن� ِنيِري َهn .اْلَقْلِب، فَـتـَـجُِدوا َراَحًة لِـنُفُوِسُكْم

بــعد هــذا، ذهــب يــسوع مع تــpمــيذه بــu الـزروع وكــان هذا في يوم ســبت، وكــان تــpمــيذه جــياع، لــذلــك بــدأوا 
يــقطفون ســنابل ويــأكــلون. aــا نــظر الــفريــسيون ـ وهــم الــقادة الــديــنيون ـ الــتpمــيذ يــفعلون هــكذا قــالوا أنه V يحــل 
فعل هذا nنــه ضــد الــنامـوس وذلــك nن الــنامـوس يمنع الــعمل يوم الســبت. لــكن أعــلن لهم يسوع أنــهم V يــفهموا 
ناموس اn oن الكتاب اaقدس يقول، ": إِن�ي أُِريُد َرْحَمًة Vَ ذَِبيَحًة! )مت12: 7(.

انصرف يـسوع وتـpمـيذه من بu الزروع إلى اaجـمع، وهـناك تـقابـل مع إنـسان يده يـابـسة. طـلب يـسوع مـن 
هذا ا§نـــسان أن يـــمد يـــده. فـــمدهـــا. فـــعادت صـــحيحة كـــاnخـــرى. هـــنا تـــم الـــشفاء في اaجـــمع وأمـــام الجـــميع يـوم 
السبت.

لــذلــك انــصرف مــن هــناك،  خــرج الــفريــسيون في غــضب شــديــد وتــشاوروا عــليه ليهــلكوه. عــلم يــسوع بــذلــك؛ 
وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعـاً وأوصاهم أن V يظهروه.

ـــعلم الـــناس ويشفى أمـــراضـــهم. تـــبعت الجـــموع  وواصـــل يـــسوع الـــعمل في هـــذه اaـــنطقة aـــدة أطـــول وكـــان يُ
 uمـــعه لـــيسمعوه دون أن يـــأكـــلوا أي شيء، لـــذلـــك أخـــذ يـــسوع مـــرتـــ ًpفي الـــبريـــة وقـــضوا وقـــتـاً طـــويـــ uيـــسوع مـــرتـــ
أيضـاً أقل من 7 خبزات وقليل من السمك وأشبع أكثر من 4 آVف شخص.

ان V يـــزال يــــعمل في الجــــليل، شــــرح يــــسوع لــــتpمــــيذه بــوضــوح أنــــه Vبــــد أن يــــذهــــب إلى أورشــــليم  ينما ك ب
وسـتحدث هـناك أشـياء مـرهـبة وفـظيعة. أعـلن أنـه ينبغي أن يتألم ويـعاني الـكثير على أيـدى قـادة الـيهود والـشيوخ 
ورؤساء الكهنة ويُقتل وفي اليوم الثالث يقوم.

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة
1 – ما اaهمة التي وضعها يسوع على عاتق تpميذه؟

2 – ما الذي سيفعله يسوع لهؤVء الذين اعترفوا به أمام الناس، وماذا عن الذين أنكروه أمام الناس؟ 

3 – كــــيف تــــفاعــــل ســــكان كــــفر نــــاحـــوم، وكــــثير مــــن اaــــدن اnخــــرى في الجــــليل حــــيث أجــــرى يــــسوع مــــعظم 

معجزاته، مع رسالة يسوع؟
4 – طــلب يــسوع مــن جــميع اaــتعبu وثقيلي اnحــمال أن يــأتوا إلــيه. مــا الــذي وعــد بــه يــسوع بــأن يــفعله مع 

هؤVء الناس؟
a – 5اذا توقف يسوع مع تpميذه بu الزروع؟

a – 6اذا انتقد الفريسيون يسوع بخصوص التقاط سنابل الحنطة؟
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a – 7اذا اعترض الفريسيون على شفاء يسوع للرجل الذي كانت يده يابسة؟

8 – ما الهدف من تشاور شيوخ اليهود؟

9 – أخبر يسوع أتباعه، أن أشياءاً معينة كانت ينبغي أن تحدث له. ماذا كانت نبوته؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 4
�م�ت�ى 16-10

1 – �ا�ل�ذ�ي�ن �ي�ع�ت�ر�ف�و�ن �ب�ا�س�م �ي�س�و�ع �ق�د�ا�م �ا�ل�ن�ا�س٬، �س�و�ف �ي�ع�ت�ر�ف �ب�ه�م �ا�ل�م�س�ي�ح �ق�د�ا�م �ا�ل�ل�ه 
&%>1. أما الذين ينكرونه أمام الناس ، سوف ينكرهم أمام اtب في السماء.

2 – �ك�ث�ي�ر �م�ن �ا�ل�ن�ا�س �ا�ت�ب�ع�و�ا �ي�س�و�ع �ل�أ�ن�ه�م �ك�ا�ن�و�ا �ل�ا �ي�ر�ي�د�و�ن �م�ن�ه �م�ع�ج�ز�ة �م�ا �ف�ق�ط٬، �ب�ل �ل�أ�ن�ه�م �ل�م 
�ي�ر�ي�د�و�ا �ع�ل�ا�ق�ة �م�ع�ه٬، �إ�ن�ه�م �ل�م �ي�ر�ي�د�و�ا �أ�ن �ي�ط�ي�ع�و�ا �ك�ل�م�ا�ت�ه.

إنـــهم V يـــريـــدوا أن يـــتوبـوا عـــن خـــطايـــاهـــم. لـــقد أرادوا فـــقط أن يـــحصلوا على امـــتياز رحـــمة اo. هـــل يـوجـــد 
اليوم كثير من الناس مثل هؤVء؟ هل تعرف أي أحد منهم؟

3 – الــشخص الوحــيد الــذي له حق الــدخــول إلى اtب هــو يــسوع اaسيح وأولــئك الــذيــن يــأتوا إلى اtب مــن 

خـpل يـسوع اaسيح. �ل�ا �ي�و�ج�د �ش�ف�ي�ع �آ�خ�ر �ل�ن�ا �ع�ن�د �ا�ل�ل�ه �غ�ي�ر �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح. �ي�و�ج�د �إ�ل�ه �و�ا�ح�د٬، �و�ه�ن�ا�ك 
�ط�ر�ي�ق �و�ا�ح�د �إ�ل�ى �ا�ل�ل�ه٬، �و�ي�ع�ل�م�ن�ا �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �أ�ن �ه�ذ�ا �ا�ل�ط�ر�ي�ق �ه�و �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح. 

* �ر�ب�م�ا �ت�ك�و�ن �ق�د �ت�ع�ل�م�ت �أ�ن �ت�ص�ل�ي �ل�ل�آ�ب �م�ن �خ�ل�ا�ل �ش�ف�ع�اء �آ�خ�ر�ي�ن �ب�ج�ا�ن�ب �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح. 
�م�ن �ه�م �ه�ؤ�ل�اء �ا�ل�ش�ف�ع�اء �ا�ل�آ�خ�ر�ي�ن: �ه�ل �ه�م �آ�ل�ه�ة٬، �أ�م �أ�ن�ب�ي�اء٬، �أ�م �أ�ن�ا�س �ص�ا�ل�ح�و�ن �م�ن �ا�ل�م�ا�ض�ي؟ �ي�ع�ل�ن �ل�ن�ا 
�ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �ق�د �ي�ك�و�ن�و�ا �أ�ن�ا�س �أ�ت�ق�ي�اء �ل�ك�ن�ه�م �ل�ي�س�و�ا �آ�ل�ه�ة. �ه�ل �ت�ت�ف�ق �م�ع �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �ف�ي 
�ق�و�ل�ه �أ�ن�ه �ي�و�ج�د �ش�ف�ي�ع �و�ا�ح�د �ب�ي�ن �ا�ل�ل�ه �و�ا�ل�ن�ا�س٬، �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح؟

:' &%8%1. إنـــــــه يـــــــريـــــــد أن  &(/$( $"='  -,5 ,&,1&'/7( &,>&1'7 &,' %$!"  ,7 '(# "  ."*"  – 4

لـــنفوســـنا عـــندمـــا نـــقبل نـــيره، بمعنى آخر إذا قـــبلنا  يـــخفف مـــن اnثـــقال التي نحـــملها. يـــمكننا أن نجـــد فـــيه راحـــة 
ربوبيته أو قيادته في حياتنا.

5 – يهـتم يـسوع بـاحـتياجـاتـنا اaادية. كـان الـتpمـيذ جـائـعu، وأعـطاهـم يـسوع طـعام لـيأكـلوا، وكـان يـعرف 

أن هـــــــذا Vبـــــــد أن يـــــــثير غـــــــضب الـــــــفريـــــــسيون واضـــــــطهادهـــــــم. �ا�ل�ل�ه �ا�ل�خ�ا�ل�ق �ل�ل�ك�و�ن �ك�ل�ه �ي�ه�ت�م �ب�ا�ل�ا�ح�ت�ي�ا�ج�ا�ت 
�ا�ل�م�ا�د�ي�ة �ل�ك�ل �و�ا�ح�د �م�ن�ا.

" مــا الــذي تــعنيه كــلمة "ذبــيحة" بــالنســبة لــك؟ هــل تــعلمت عــن طــريــق الــقادة  :)!"1? &% )$!* ."*7 ",5"

لخــطايــاك؟ هــل صــعب عــليك أن  الــدينيu أن تــقدم ذبــائح o، ربــما يــكون الهــدف هــو أن تــنال مــعروفـــاً أو غــفرانـــاً 
لــه أي شيء عــن طــريــق ذبــائــحك؟ كــانــت هــذه اaــرة الــثانية التي حــاول فــيها  تــصدق أن اV o يــريــد مــنك أن تــثبت 
لــلفريــسيu أن اV o يُســر بــالــذبــائح البشــريــة. بــالنســبة لــرجــال الدين والــرؤســاء مــن الــصعب  اaسيح أن يشــرح 
جــداً أن يــقبلوا هذه الــحقيقة. كل الــديــانــات تــحثنا على عــمل شيء مــا لــنتجنب غضب اo أو لنكســب اســتحسان 
اo. يــــمر كــــثير مــــن الــــناس بــــكثير مــــن الــــظروف الــــصعبة ويــــحاولــــون أن يــــدفــــعوا o مــــا وعــــدوا بــــه، يــــدفــــعون ثــــمن 
خـطايـاهـم، أو على اnقل يـبينوا وVئـهم o. لـكن هـذا V يـساوي شيء بـالنسـبة o, إنـه يـريـد عـpقـة مـعنا. إنـه يـريـدنـا 
أن نـــقدم رحـــمة؛ إنـــه V يـــريـــد ذبـــائـــحنا. �ل�ق�د �ع�ر�ف �ي�س�و�ع �إ�ن�ه �ي�ن�ب�غ�ي �أ�ن �ي�ت�أ�ل�م �ك�ث�ي�ر�اً �ث�م �ي�م�و�ت. �ل�ك�ن�ه 
@%&@( 7"&$. كــل هــذا كــان جـزءاً مــن خــطة اo. حــاول يــسوع أن يشــرح هــذا   .'1  /&($7%& ,"1  ,$ $(8"#

لتpميذه، لكنهم لم يستطيعوا فهم ضرورة موته ثم قيامته.
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+ في الــدروس الــثpثــة اnخــيرة مــن هــذه الــدراســة، ســنحاول فــهم أهمية موت يــسوع وقــيامته. هــذا الحــدث 
يود الخـــطية ويـــنقل حـــياتـــنا  د. هذا الحـــدث لـــه قـوة لكســـر ق الـــفريـــد قـــد أدى بـــالـــفعل إلى تـــغيير تـــاريخ الـــعالـــم لــ�ب
ويحولها.  

�أ�خ�ب�ا�ر �ي�س�و�ع �ا�ل�س�ا�ر�ة
�ك�ر�س�ت�ي. �آ. �ب�ر�و�ا�ن�ر

"�ت�س�ل�ي�م �ي�س�و�ع" ـ �ا�ل�د�ر�س 5
�م�ت�ى 20 - 26

ــِفَراٍد ِفي الـــط�ِريـِق َوَقـــاَل َلـُهْم:  َشـــلِيَم أََخـــذَ اVِثْـنَيْ َعَشــَر ِتــْلِميذاً َعَلى انْ ُسوُع َصـــاِعـــداً إَِلى أُورُ " َوِفـــيَما َكـــاَن يَ

َواْلــَكـتَـبَِة، فَــــيَْحُكُموَن َعـــَليِْه ِبــــاaْـَـْوِت،  َساِن يَُســـل�ُم إَِلى ُرؤََســــاِء اْلــَكَهـنَةِ  ُن اِ§نْ َشــــلِيَم َوابْ »َهــــا نَـْحُن َصــــاِعـــُدوَن إَِلى أُورُ

َويَُسل�ُمونَُه إَِلى اnَُمـمِ لَِكيْ يَْهزَأُوا ِبِه َويَْجـلُِدوهُ َويَْصـلِـبُوهُ، َوِفي اْليَْومِ الـث�الِِث يَُقوُم«. )مت20: 19-17(.
�م�ر�ا�ج�ع�ة
1 – وُلد يسوع من عذراء اسمها ........................

2 – حلم .............، والده، بأن يهرب إلى مصر nن اaلك هيرودس مزمع أن .............. يسوع.

3 – عاش يوحنا اaعمدان في البرية يكرز ويعمد كل الذين ......... بخطاياهم.

4 – لم يكن في يسوع أي ............، لكنه طلب من يوحنا اaعمدان أن يعمده.

5 – ماذا تعني كلمة "يتوب"؟

": هـــــذا  ًpزل ............. ، على هـــــيئة حـــــمامـــــة وجـــــاء صـــوت مـــــن الـــــسماء قـــــائـــــ 6 – أثـــــناء مـــــعموديـــــة يـــــسوع ن

هو ........ الذي به ســررت.
7 – ُحرب يسوع في البرية بواسطة ............

سكنا ............ وأخــــرج اnرواح الشــــريــــرة مــــنهما، وهــــذا يــــثبت أن  ا ي ان 8 – تــــقابــــل يــــسوع مع مجنونu ك

ليسوع سلطانـاً على اnرواح الشريرة.
 V9 – أيـهما أفـضل، أن تـكون خـاطـئـاً كـبيراً له خـطايـا كـثيرة لـكنه يتوب أم تـكون شـخصـاً لـه خـطايـا قـليلة و

يتوب أبداً.
10 – قال يسوع أنك لو اعترفت به قدام الناس، سوف .......... بك قدام .......... في السماء.

11 – كثير من الجـليليu بما فـيهم أهـل كـفر ناحوم، .......... كـلمة اo، وتـبعوا يـسوع فـقط بسـبب اaعجزات 

الكثيرة التي صنعها.
12 – لم يريدوا أن يتوبوا عن خطاياهم. مرة أخرى ماذا تعني كلمة "يتوب"؟

13 – أعلن يسوع أنه سيمنح ........... لكل اaتعبu وثقيلي اnحمال nن نيره .............

14 – لـــم يـــرغـــب الـــفريـــسيون أن يـــقوم يـــسوع بـــشفاء الـــرجـــل الـــذي كـــانـــت يـــده يـــابـــسة nن هـــذا الـــيوم كـــان 

يوم ........... وكان الناموس يمنع العمل في ذلك اليوم.
15 – تشاور الفريسيون على يسوع لكي ...................

16 – عـلم يـسوع بـتشاورهـم لـكنه اسـتمر في عمل معجزات كـثيرة مـنها إشـباع أكـثر من 5 آVف نـفس عـن 

طريق ........... أرغفة و .............
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قـام يـسوع مع تـpمـيذ بـالـرحـلة من الجـليل إلى أورشـليم. وaـا قـربوا مـن أورشـليم طلب يـسوع مـن تـلميذيـن 
أن يــذهــبا أمــامــهم إلى قــريــة ويــحضران أتــان وجــحش ابــن أتــان كــان مــحتاجـــاً الــرب لــهما. لــقد اســتخدم يــسوع 
اnتان والجحش في رحلته إلى أورشليم.

ومــنتصراً. واجــتمعت جــموع كــثيرة مــن حـولــه في الــشارع. قــام كــثير مــن  دخل يسوع إلى اaــديــنة ممجــداً 
لـتكون ثـيابـهم مثل سـجاده أثناء دخول يـسوع إلى أورشـليم. الـبعض اtخـر  الناس وفـرشوا ثـيابـهم في الـطريـق 
لـتكريمه. وكـانـت الجموع التي تـبعته وسـارت أمـامـه،  قـطعوا أغـصانــاً مـن الشجـر وفرشوها في الـطريـق كطريقة 
! أُوَصـن�ا ِفي اnََعالِي!«. )مت21: 9(. تصرخ قائلة " »أُوَصـن�ا Vِبِْن َداُوَد! ُمـبَاَرٌك اtِتي ِباْسـمِ الر�ب�

لــقد ارتــجت اaــديــنة كلها بســبب هــذا الحدث. كــان الجــميع في اaــديــنة يــسألــون "مــن هــذا؟ وقــالــت الجــموع 
"»َهذَا يَُسوُع الـن�ِبي� ال�ِذي ِمْن نَاِصَرِة اْلَجـلِيِل«. )مت21: 11(.

لـذلـك دخـل يـسوع إلى اaـديـنة وذهـب إلى الـهيكل وأخـرج جـميع الـذيـن كـانوا يـبتاعـون ويشـترون، وقـلب موائـد 
ــــــتُْم َجـــَعْلـتُُموهُ َمـــــَغاَرةَ  pَِة يُـــــْدَعى. َوأَنْ ص� ـــــيَْت ال ْكتُوٌب: بَيِْتي بَ هم:" »َم ال ل الـــــصيارفـــــة وكـــــراسي بـــــاعـــــة الحـــــمام وق
ُلُصوٍص!«. )مت21: 13(.

عجائب في الـــهيكل فـــاجتمع رؤســـاء  بـــعد أن عـــل�م يـــسوع الـــناس أشـــياء كـــثيرة وصنع كـــثيراً مـــن اtيـــات وال
الكهنة والكتبة معا ليتشاورا على قتله، لكنهم قالوا ليس في العيد لئp يكون شغب في الشعب.

ــْدَعى يَـُهوذَا اِ§ْسَخــْريُـوِطي� إَِلى ُرؤََســـاِء اْلـَكَهـنَِة،  َب َواِحــٌد ِمـَن اVِثْـنَيْ َعَشــَر ال�ــِذي يُ "ِحـــيـنَِئٍذ ذََه
كَ  ِة. َوِمـْن ذَلِ uَ ِمـَن اْلــِفض� َجَعُلوا َلــُه ثَـــpَِث َوَقـــاَل: »َمـــاذَا تُــِريــُدوَن أَْن تُـْعطُوِني َوأَنَـــا أَُســل�ُمُه إَِلـــيُْكْم؟«. فَ
اْلَوْقِت َكـاَن يَـطُْلُب فُْرَصًة لِيَُسـل�َمُه. )مت26: 14-16(. وnنـه كـان أسـبوع عـيد الـفطير )الفصح(، قـام الـتpمـيذ 
بـــإعـــداد الـــعشاء حســـب تـــعليمات يـــسوع. وعـــندمـــا كـــان اaـــساء وجـــاء وقـــت اVحـــتفال اتـــكأ يـــسوع مع اVثنى عشـــر 
َلُكْم إِن� َواِحـداً ِمــنُْكْم يَُسـل�ُمِني«. فََحزِنُوا ِجـّداً، َوابْــتََدأَ ُكل� َواِحٍد ِمــنُْهْم يَـُقوُل َلُه: »َهْل أَنَـا  وقال لهم: " »اْلَحق� أَُقـوُل 
َساِن َمــــاٍض َكـَما ُهــوَ  ــَن اِ§نْ َو يَُســـل�ُمِني. إِن� ابْ ْحفَِة ُه ص� ـــِذي يَـــْغِمُس يَـــَدهُ َمِعي ِفي ال ؟«. فَـــــأََجــــاَب: »ال� ــــا َرب� ُهــَو يَ
لِـذَلَِك الر�ُجِل َلْو َلْم يُوَلْد«. فََســأََل يَُهوذَا  َمْكتُوٌب َعـنُْه، َوَلِكْن َويٌْل لِـذَلَِك الر�ُجِل ال�ِذي ِبِه يَُسل�ُم ابُْن اِ§نَْساِن. َكـاَن َخـيْراً 
ُمَسل�ُمُه: »َهْل أَنَا ُهَو يَا َسي�ِدي؟«. َقاَل َلُه: »أَنَْت ُقْلَت«. )مت26: 25-21(.

لــــذلــــك بــــينما كــــانــوا يــــأكــــلون الــــعشاء مــــعـاً، أخــــذ يــــسوع الــــخبز وبــــارك وكســــر وقــــال:" »ُخــــذُوا ُكـــُلوا. َهــــذَا ُهــوَ 
لِْلَعْهِد اْلَجِديِد ال�ِذي  َجَسِدي«. َوأََخـذَ اْلَكــأَْس َوَشَكَر َوأَْعـطَاُهْم َقـاِئـpً: »اْشَربُوا ِمـنَْها ُكل�ُكْم، nَن� َهـذَا ُهَو َدِمي ال�ِذي 
يُْسفَُك ِمْن أَْجِل َكِثيِريَن aَِْغِفَرِة اْلَخطَايَا" )مت26: 28-26(.

عد أن انــــتهوا مــــن تــــناول الــــعشاء ذهــــبوا مــــعـاً إلى جــــبل يسمى جــــبل الــــزيــــتون. هــــناك اســــتمر يــــسوع في  ب
تعليمهم أشياء كثيرة تتعلق باnمور التي كان من اaزمع أن تحدث.

لـــقد أخـــذ يـــسوع مـــعه  ثـــم جـــاء بـــهم يـــسوع إلى جـــثسيماني حـــيث كـــان ينبغي أن يصلي مـــعهم طـوال الـــليل. 
بــطرس ويــعقوب ويوحــنا وابــتدأ يحــزن ويــكتئب وطــلب مــنهم أن يسهــروا مــعه ويــصلوا. ثــم تــقدم قــليpً ليصلي إلى 
اtب الـسماوي. كـان يصلي ذلـك اaـساء بـخصوص اnشـياء التي كـانـت سوف تُعلن. كـانـت كـلمات يـسوع مسجـلة 
كاtتي:_

                    " »يَا أَبَـتَاهُ، إِْن أَْمَكَن فَْلـتَْعـبُْر َعـن�ي َهِذِه اْلَكــأُْس.

                      َوَلِكْن َليَْس َكَما أُِريُد أَنَا بَْل َكَما تُِريُد أَنَْت«. )مت26: 39(.
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لـقد رفع يـسوع هذه الـصpة نـفسها ثpث مرات وكـانـت نـفسه حـزيـنة جـداً حتى اaوت. لـم يسـتطع الـتpمـيذ 
ــنْطَـلِْق.  أن يسهــروا مــعه aــدة ســاعــة واحــدة. لــقد وجــدهــم يــسوع نــيامــاً عــندمــا رجع؛ فــجاء وأيــقظهم قــائــpً:" ُقوُموا نَ
ُهَوذَا ال�ِذي يَُسل�ُمِني َقِد اْقـتََرَب«.)مت26: 46(.

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة
1 – على أي نوع من الحيوانات دخل يسوع إلى أورشليم؟

2 – ما الذي فعله الناس عند دخول يسوع أورشليم؟

3 – ماذا فعل يهوذا ا§سخريوطي حتى يسلم يسوع؟

5 – كيف حذر يسوع يهوذا وأعلن له أنه يعلم بأنه سيسلمه؟

6 – ما الذي قاله يسوع حينما أخذ الكأس أثناء العشاء؟

7 – طبقـاً ليسوع، aاذا يعتبر سفك الدم عمpً ضروريـاً؟

8 – أخـذ يـسوع تـpمـيذه إلى جـثسماني ليقضى الـليل في الـصpة. كـم عـدد تـpمـيذه الـذيـن اسـتطاعوا أن 

يسهروا معه ويصلوا الليل كله؟ 
9 -  ما هي الصpة التي كان يصليها يسوع في الليلة التي أسلم فيها؟
�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 5
�م�ت�ى26-20
;"&A. كــان الــفريــسيون يــتآمــرون حتى يــمسكوا يــسوع فــجأة. لــكن  7%& %0  4%' *2"# $%& (- -%%& – 1

كــان اo يســتخدمــهم حتى يــتمم مــشيئته الــكامــلة على اnرض. كــانــت مــشيئة اo الــدائــمة هي مـوت يــسوع على 
الصليب.

"'%$- &%>3*", ـ عـرف اo بـالـضبط الوقـت الـذي فـيه يـهوذا   &% &$( &,1(%8  %3&.1  &$ $%'"  -%%& – 2

ـ تلميذه ـ سوف يسلمه.
:-. كـــــان يـــــسوع يـــــعامـــــل يـــــهوذا  + *, &,0  (% 4/! )1!$%& # + ,1  &,%$&'"( &,1!"  '(# "  – 3

مــعامــلة حــسنة جــداً لــدرجــة أن الــتpمــيذ لــم يــصدقوا أنــه الخائن. بنفس الــطريــقة، يــحبنا يــسوع ويــعامــلنا بــمحبة 
حتى ولو كنا نخونه مرات كثيرة ونرفض مشيئته لحياتنا.

+*( 23&"&,&. لـم يـفهم الـتpمـيذ، في ذلـك الوقـت، حـقيقة أن يـسوع  B$ %67 ,$ '(# "  $. 0+ #  $/  – 4

كـان Vبـد أن يـموت. لـم يـفهموا أن اo كـان يـطلب مـن كـل شخص أن يـدفع ثمن خـطايـاه وأن هـذا الـثمن هـو سـفك 
لــكنهم كــانـوا يــحتاجــون مــزيــداً من الـوقــت حتى يــفهمون  الدم, لــقد فــهموا أن يسوع يحبهم وقــد غــفر خــطايــاهــم. 
الثمن الذي كان علي يسوع أن يدفعه حتى يتم غفران خطاياهم.

!"&/-$. بــــــعض الــــــناس ربــــــما يــــــكونـــــوا قــــــد ســــــمعوا   "+  &"&23  $-".% ,7 # &,%& ,$ *"@0 + *'"  +

قـصة يـسوع وأنـه يـحبهم. لـكن الـقليل جـداً هم الـذيـن فـهموا أن اo يـطلب دمــاً كـثمن لخـطيتهم. يـسوع هـو الوحـيد 
 .oنـــــه اn رض - دون أن تـــــكون في حـــــياتـــــه خـــــطية واحـــــدة؛ وذلـــــكnالـــــذي عـــــاش – وكـــــان يـــــمكنه أن يـــــعيش على ا
وبســبب حــبه غــير اaــعقول لــنا، اخــتار أن يــقدم حــياتــه كــذبــيحة لــيدفع ثــمن خــطايــانــا وليس لخــطايــانــا فــقط بــل مــن 
لخــطايــانــا ونــكون في ســpم مع  أجــل خــطايــا الــعالــم كــله. بســبب ذبــيحته، صــار لــنا اtن فرصة لكي نــنال غــفرانــاً 
.oا

اnسبوع القادم، سوف نري تفاصيل صلب اaسيح.
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�أ�خ�ب�ا�ر �ي�س�و�ع �ا�ل�س�ا�ر�ة
�ك�ر�س�ت�ي . �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر

"�ص�ل�ب �ي�س�و�ع" �ا�ل�د�ر�س 6
�م�ت�ى27-26

َعْن يَِمuِ اْلـُقو�ِة، َوآِتـيـاً  َقـاَل َلُه يَُسوُع: »أَنَْت ُقْلَت! َوأَيْـضـاً أَُقـوُل َلُكْم: ِمَن اtَن تُـبِْصُروَن ابَْن اِ§نَْساِن َجـالِـسـاً 
َماِء« )مت26: 64(. َعَلى َسَحاِب الس�

�م�ر�ا�ج�ع�ة: 
1 – ُولد يسوع من عذراء اسمها .....................

2 – تماما وكما جاء في الكتب، ُولد يسوع في مدينة ...............

3 – تــــمامــــا وكــــما جــــاء في الــــكتب أيــــضـاً، أن يــــسوع جــــاء مــــن أرض ........... nنــــه كــــان هــــاربـــــاً مــــن اaــــلك 

هيرودس.
4 – لـــقد ظهـــر مـــpك الـــرب في حـــلم ".........." ونـــصحه  بـــأن يـــرجع إلى إســـرائـــيل nن هـــيرودس اaـــلك قـــد 

مات. كان يوسف مازال خائفـاً من ابن هيرودس؛ فأخذ أسرته إلى منطقة.......... وإلى مدينة........
5 – بدأ يسوع خدمته بعد أن تمم معمودية على يد ....................

6 – بمجرد أن صـعد يـسوع من اaاء نزل ........... على هـيئة حـمامـة وجـاء صوت مـن الـسماء قـائـpً، "هـذا 

هو ابني الحبيب الذي به ســررت".
7 – شفى يسوع كثير من الناس وغفر للكثير ............

8 –بـــعد كـــثير مـــن اaعجــزات، نجد أن كـــثيراً مـــن  الـــذيـــن كـــانـوا يـــعيشون في منطقة الجليل ....... رســـالـــة 

يسوع، لكنهم لم يريدوا أن يتوبوا عن خطاياهم.
9 – ما الذي تعنيه كلمة "يتوب"؟

10 – عندما كـان يـسوع داخـpً إلى مـديـنة أورشـليم، كـان هـناك موكـب مـن الـناس، وكـان يـسوع راكـبـاً في 

هذا اaوكب على .......................
لـتpمـيذه أن واحداً مـنهم سوف ............. في ذلـك الوقت لـم يـعرف  11 – في لـيلة عـيد الفصح، قـال يـسوع 

التpميذ من هو هذا الشخص.
12 – تــــــكلم يــــــسوع مع الــــــتpمــــــيذ عــــــن الــــــكأاس التي كــــــان يشــــــربــــونــــــها فــــــقال أنــــــها تــــــرمــــــز إلى دمــــــه الــــــذي 

يسفك ........... الخطايا.
13 – سمع التpميذ هذه الكلمات لكنهم لم يفهموا أن يسوع كان سوف ............ من أجل خطاياهم.

14 – بــعد الــعشاء ذهــب جــميعهم إلى جيل الــزيتون ثم إلى جــثسيماني. هــناك قــام يــسوع بــالــصpة طوال 

الليل أما التpميذ فكانوا ................



18

15 – صلى يـــــسوع " يـــــا أبـــــتاه إن أمـــــكن فـــــلتعبر عنى هـــــذه الـــــكأس. ولـــــكن لـــــيس كـــــما أريـــــد أنـــــا بـــــل كـــــما 

تريد .......
عـندمـا كـان يـسوع يـحاول إيـقاظ تـpمـيذه، جاء يـهوذا الـذي كـان واحـداً مـن الـتpمـيذ اnثنى عشـر ومـعه جـمع 

وعصى. تـقدم يـهوذا إلى يـسوع وقـال السـpم  كـثير ـ ومـعهم رؤسـاء الـكهنة وشـيوخ الـشعب وكـانوا يحـملون سـيوفــاً 
يا سيدي، وقبله. فقال يسوع " يا صاحب aاذا جئت؟"

فـجأة اسـتل واحـد مـن الـذيـن كـانوا مع يـسوع سـيفه وضـرب عـبد رئـيس الـكهنة فقطع أذنه. ثـم أخـبر يـسوع 
هـــذا الـــتلميذ أن أبـــيه لـــديـــه أثنى عشـــر جـــيشـاً من اaـــpئـــكة مســـتعدة لـــلقيام بـــاaـــعركـــة مـــن أجـــله. لـــكن كـــل مـــا كـــان 
.oيحدث كان من أجل تتميم مشيئة ا

َعَلى لِص¬ َخَرْجـتُْم ِبُسيُوٍف َوِعِصي¬ لِـتـَـأُْخـذُوِني!  ثـم الـتفت يـسوع إلى اaجـموعة التي جاءت إلـيه وقـال: »َكــأَن�هُ 
ــِبيَاِء«.  َل ُكـــتُُب اnَنْ اَن لَِكيْ تُـَكم� ــَقْد َك ـــا َهـــذَا ُكــل�ُه فَ ْمِسُكوِني. َوأَم� ل� يَـْومٍ ُكـــنُْت أَْجـــلُِس َمـَعُكْم أَُعــل�ُم ِفي اْلـَهيَْكِل َوَلـْم تُ ُك
ِحيـنَِئٍذ تََرَكُه الـت�pَِميذُ ُكل�ُهْم َوَهَربُوا )مت26: 56-55(.

ا حيث اجتمع الـــكتبة والـــشيوخ aـــحاكـــمة  ثـــم أخـــذه الـــذيـــن أمـــسكوه وذهـــبوا بـــه إلى بـــيت رئـــيس الـــكهنة قـــياف
زوراً كــثيريــن حتى يــحكمون عــليه بــاaوت، ومع ذلــك لــم يــنجحوا في خــطتهم إلى أن  يسوع. لــقد أعــدوا لــه شــهوداً 
لـه ": »أَْسـتَْحـلِفَُك ِبـا�oِ اْلَحي� أَْن تَُقوَل َلـنَا: َهلْ  جـاء واحـداً وشهـد بـالـزور. بـعد ذلـك سـأل رئـيس الـكهنة يـسوع وقـال 
َعنْ  أَنَْت اaَِْسيحُ ابُْن ا�oِ؟«. َقـاَل َلُه يَُسوُع: »أَنَْت ُقْلَت! َوأَيْـضـاً أَُقـوُل َلُكْم: ِمَن اtَن تُـبِْصُروَن ابَْن اِ§نَْساِن َجـالِـسـاً 
َماِء« )مــت26: 63-64(. عــندمــا سمع رئــيس الــكهنة هــذا صــرخ ومــزق ثــيابــه  يَـِمuِ اْلــُقو�ِة، َوآِتــيـاً َعَلى َسَحاِب الس�
َصُقوا ِفي َوْجــِهِه َوَلـَكُموهُ، َوآَخــُرونَ  وقـــال عـــن يـــسوع أنـــه يجـــدف. لـــقد أخـــذه الـــذيـــن كـــانـوا مـــجتمعu هـــناك ثـــم " بَ
َلطَُموه".َقاِئـلuَِ: »تَـنَـب�ــأْ َلـنَا أَي�َها اaَِْسيحُ َمْن َضَربََك؟« )مت26: 68-67(.

في الـصباح تـشاور جـميع رؤسـاء الكهنة وشيوخ الـشعب على يـسوع وأخـذوه إلى بـيpطـس البنطي الوالي 
َت َمـــلُِك اْلــيَُهوِد؟«. فَــَقاَل َلـهُ  َوالِي: »أَأَنْ َســأََلـُه اْل َوالِي. فَ ُسوُع أََمــاَم اْل َوَقَف يَ وقــالـوا أنــه يــدعى بــأنــه مــلك الــيهود ": فَ
يَُسوُع: »أَنَْت تَُقوُل« )مت27: 11(.

عد اaـــسائـــلة والـــتحقيقات التي قـــام بـــها بـــيpطـــس البنطي لـــم يجـــد أي عـــيب في يـــسوع حتى يـــحكم عـــليه  ب
زوجـة بـيpطـس البنطي تـأaـت كـثيراً في حـلم بسـبب يـسوع فـأرسلت إلى زوجـها أV يـصلبه. لـقد  بـالـصلب، أيـضـاً 
عــرف بــيpطس أن رؤساء الــكهنة وشــيوخ الــشعب قــد حــرضـوا الــشعب ضــد يــسوع، ولــم يــعرف مــاذا يــفعل nنــه 
شعر بأنه سيحدث شغب.

واحــداً يــريــدونــه أثــناء عــيد الفصح. هــذا الــعام كان يوجــد لــص  كــان الوالي مــعتاداً أن يــطلق للجــمع أسيراً 
 ِuَِْثْـنVطـس كـل مـن بـارابـاس ويـسوع أمـام الـشعب وقـال لـهم " َمْن ِمَن اpلـذلـك أحـضر بـي مـشهور اسـمه بـارابـاس، 
َعُل ِبــيَُسوَع ال�ـِذي يُــْدَعى اaَِْسيحَ؟«. َماذَا أَفْ ُهْم ِبــيpَطُُس: »فَ ــاَرابَــاَس«. َقــاَل َل وا: »بَ َقاُل ُكْم؟« فَ تُـِريــُدوَن أَْن أُطْــلَِق َل
ْل ِبـاْلَحِري� يَْحـُدُث َشـَغٌب، أََخـذَ َمـاءً َوَغَسَل يَـَديْـِه ُقـد�امَ  ا َرأَى ِبـيpَطُُس أَنـ�ُه Vَ يَـنْفَعُ َشـيْئـاً، بَ )مت27: 21-22(. "فَـَلم�

ـــتُْم«.)مت27: 24(. حــينئذ أُطــلق بــاراباس وأمــا يــسوع  ِصُروا أَنْ . أَبْ : »إِن�ي بَـِريٌء ِمـْن َدمِ َهــذَا اْلـــبَار� ًpاْلَجْمعِ َقــاِئــ
فجلدوه.

أخــــذ عــــسكر الــوالي يــــسوع إلى دار الــوVيــــة وهــــناك عــــذبــوه واســــتهزؤا بــــه. لــــقد اجــــتمعوا مــــن حــولــــه وعــــروه 
وألـــبسوه رداًء قـــرمـــزيــــاً. وضـــفروا إكـــليpً مـــن شـوك ووضـــعوه على رأســـه وقـــصبة في يـــمينه وكـــانـوا يـــجثون أمـــامـــه 
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ـpَُم يَـا َمــلَِك اْلـيَُهوِد!«. َوبََصُقوا َعـَليِْه، َوأََخـذُوا اْلـَقَصـبََة َوَضَربُوهُ َعَلى َرأِْسِه. )مـت27:  ويسـتهزئـون بـه قائلu " الس�
.)30-29

حــينما وصــلوا إلى الجــلجثة وهــو مــكان يُــعرف بــاســم موضع الجــمجمة. هــناك ُصــلب يــسوع ووضع الــجنود 
اِن، َواِحــدٌ َعنِ  ص� لِ يَُهوِد«. ِحـــيـنَِئٍذ ُصـــلَِب َمـَعهُ  لُِك اْل ُسوُع َم الـــرومـــان  فوق رأسه Vفـــته مـــكتوبـــة عـــليها : َهـــذَا ُهـَو يَ
اْليَِمuِ َوَواِحٌد َعِن اْليََساِر.)مت27: 38-37(.

لـــقد غطت اnرض ظـــلمة كـــبيرة أثـــناء الـــفترة التي ُعـــلق فـــيها يـــسوع على الـــصليب مـــن الـــساعـــة الـــسادســـة 
: " »إِيـلِي إِيـلِي، aَـَــا َشـــبَْقـتَِني« )أَْي: إَِلِهي  ًp وحتى الـــساعـــة الـــتاســـعة. نـــحو الـــساعـــة الـــتاســـعة صـــرخ يـــسوع قـــائ
إَِلِهي، aَِاذَا تََرْكـتَِني؟( )مت27: 46(. بعد ذلك بفترة قليلة صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح.

ْوُق إَِلى  َشق� إَِلى اثْـــنuَِْ ِمْن فَ َهيَْكِل َقـِد انْ إِذَا ِحَجاُب اْل عــندمــا أســلم الــروح، حــدثــت أشــياء كــثيرة تــلقائــية." َو
اِقـــِديــنَ  ـــِقد�يِســــuَ الـــر� َساِد اْل ــــفَـت�َحْت، َوَقــــاَم َكـــِثيٌر ِمــْن أَْج َشق�َقْت، َواْلــــُقـبُوُر تَ ُخوُر تَ ص� ــــزََلـْت، َوال ــــزَْل أَْســــفَُل، َواnَْرُض تَ
َوَخَرُجوا ِمَن اْلُقـبُوِر بَْعَد ِقيَاَمِتِه َوَدَخُلوا اaَِْديـنََة اaَُْقد�َسَة َوظََهُروا لَِكِثيِريَن. )27: 53-51(.

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة
1 – كيف أُسلم يسوع؟

2 – قام أحد تpميذ يسوع بعمل شيء ما حتى يدافع عن يسوع. ماذا فعل وماذا كان رد فعل يسوع؟

3 – ما الذي فعله تpميذ يسوع في لحظة تسليمه؟

4 – من أين جاء الذين أخذوا يسوع من بستان جثسيماني؟

5 – بالرغم من وجود الكثير من الشهود الزور، كيف اتهموا يسوع أخيراً بأنه كان يجدف؟

6 – أين أخذ القادة اليهود يسوع بمجرد ظهور الصباح؟

7 – بــعد الــتحقيق الذي اجــراة بــيpطــس مع يــسوع وجــد أنــه بــريء ولــكن لــخوفــه مــن الشعب أعــطاهــم حــق 

اVختيار. ما العرض الذي قدمه للشعب وماذا كان اختيار الشعب؟
8 – كيف كانت معاملة العسكر ليسوع؟

9 – بعد ثpث ساعات من الظpم ، صرخ يسوع إلى اo. ما هي ترجمة هذه الصرخة؟

10 – ما هي بعض اnشياء التي حدثت حينما أسلم يسوع الروح؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 6
�م�ت�ى26 – 27

َماِء«. )مـــــت26:  َعَلى َســَحاِب الـس� "CD)EF(G8H%& D,"D$F َوآِتـــــيـاً   H,F' I&# D%&F6 D,&F# H,D5%& F,H1& سوع؟ و ي ن ه 1 – م

64(. كــــانــــت هــــذه هي إجــــابــــة يــــسوع التي قــــدمــــها لــــرئــــيس الــــكهنة وكــــانــــت هــــذه ا§جــــابــــة هي التي أدت بــــيسوع 

لـكن يـجب أن يـصارع كـل شـخص مع هـذا الـسؤال أيـضـاً.  لـقد كـانـت إجـابـة لـم يستطع الـبعض قـبولـها.  لـلصلب. 
على ســحاب الــسماء، ينبغي أن  مــن هــو حــقـاً يــسوع؟ nنــه إذا كــان يــسوع جــالــسـاً بــالــفعل على يــمu الــقوة وآتــيـاً 
نقرر جميعـاً كيف سنتجاوب معه؟ 

2 – ُصلب يسوع بدVً من باراباس، مجرم محتقر، وفي اaقابل تم إطpق سراح باراباس وتحريره.

خـطيراً مثل بـارابـاس، لكنني خـاطـئ وأمام اo اسـتحق عـقاب اaوت. يـقول الـكتاب  * ربـما V أكـون مجـرمـاً 

اaقدس " أُْجــَرةَ \ْلَخـِطي�ِة ِهيَ َمـْوٌت" )رو6: 23(. هـــذا يعني أنـــنا جـــميعـاً نســـتحق اaــوت بســـبب اnشـــياء الـــسيئة 
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التي فـعلناهـا في حـياتـنا. لـيس مـن اaـهم أن يـكون في حـياتـنا خـطايـا كـثيرة، كـما في حـالـة بـارابـاس، ولـيس مـهم 
أن أكون شخصـاً صالحـاً كما كان تpميذه.

3 – �ك�ا�ن �ت�ع�ذ�ي�ب �ي�س�و�ع �و�ا�ل�ح�ك�م �ع�ل�ي�ه �و�م�و�ت�ه �ح�ت�ى �ي�د�ف�ع �ث�م�ن �و�ع�ق�ا�ب �ا�ل�خ�ط�ا�ي�ا �ا�ل�ت�ي 
+" !"&/,&. هـــــذا هـــــو ســـــبب مجيء يـــــسوع إلى اnرض. إنـــــه يـــــريـــــد أن نـــــقف أمـــــام اo وخـــــطايـــــانـــــا   &-&,%'+

مــغفورة. يــقول بــعض الناس أن يــسوع نبي أو شــهيد. لــكن لــيس هذا حقيقي طــبقـاً Vعــتراف يــسوع نــفسه. لــقد 
أعلن أنه اo وأنه جاء إلى أرضنا ليموت من أجل خطايانا.

#%$ *)!-. كــــان يــــسوع يســــتطيع أن يــــنزل مــــن على الــــصليب في أي لحــــظة. أيــــضـاً كــــان  7 '(# "  – 4

لــكن، وبــاخــتياره هو، احــتمل الــذل وظــل على الــصليب حتى جــاءت  يــمكنه قــتل كــل مــن اســتهزأ بــه بــكلمة واحــدة. 
الــساعــة اaــعينة. ثــم أســلم الــروح، في وقــته. لــقد اخــتار أن يــموت nنــه أراد أن يــدفع ثــمن خــطايــانــا. يــقول الــكتاب 
َحيَاةُ  َلــُه \ْل ْل تَـُكونُ  ل� َمـْن يُـؤِْمـُن ِبــِه بَ لَِكيْ Vَ يَْهـــلَِك ُك َوِحــيدَ  ـــنَُه \ْل َعاَلـَم َحـت�ى بَــذََل \بْ ب� \�oُ \ْل اaــقدس:" nَن�ــُه َهـَكذَا أََح
\nَبَِدي�ُة" )يو3: 16(.

في الدرس الـقادم، سـندرس قـيامـة يـسوع. في الـحقيقة يـسوع لـيس مـيتاً، لـكنه حي ويـريد أن يـدخـل إلى 
حياتك اليوم. إنه يريد أن ينقى قلبك من جميع خطاياك ويغير حياتك بالكامل.

�أ�خ�ب�ا�ر �ي�س�و�ع �ا�ل�س�ا�ر�ة
�ك�ر�س�ت�ي. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر

"�ق�ي�ا�م�ة �ي�س�و�ع" �ا�ل�د�ر�س 7
�م�ت�ى28-27

َما َقـــاَل )مـــت28:  ــُه َقـــاَم َك َلـــيَْس ُهـَو َهـُهـنَا nَن� ْصُلوَب.  َaُْسوَع ا َلُم أَنـ�ُكَما تَـــطُْلـبَاِن يَ ا أَنْــــتَُما، فَــِإن�ي أَْع َخافَ »Vَ تَ
.)6-5

�م�ر�ا�ج�ع�ة
1 – ُولد يسوع من عذراء تسمى ............

2 – بدأ يسوع خدمته الفعلية بu الناس بعد أن قام ......... بتعميده.

3 – أثــناء مــعموديته، نزل ......... على يــسوع مــثل حــمامــة وجــاء صوت مــن الــسماء قــائــpً هــذا هــو ......... 

....................oوا ...........oوا ....... oثة: "اpقانيم الثnالحبيب الذي به ســررت". هذا يوضح لنا ا
4 – قام يسوع بشفاء كثيرين من أمراض مختلفة وغفر للكثيرين ....................

5 –بـعد كـثير مـن اaعجزات رفـض كـثير مـن الـذيـن كانوا يـعيشون في الجـليل كـpمه ولـم يـريـدوا أن .......... 

لهم خطاياهم.
6 – ماذا تعني كلمة "يتوب"

7 – قال يسوع أن الكأس يرمز إلى دمه الذي ..........كثيرين .......... الخطايا. 
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8 – ألقى الــفريــسيون الــقبض على يــسوع في بســتان جــثسيماني حــيث كــان يصلي، وأخــذوه إلى مــنزل 

رئيس .... الذي كان يُدعى قيافا.    
9 – سأل رئيس الـكهنة يسوع هل هو ........... وكـانـت إجـابـة يـسوع أنت قـلت. في هـذا الوقـت جـاء الـناس 

إلى يسوع .............. في وجهه و .......وآخرون ................
10 – لم يجد بيpطس أي علة في يسوع، لكنه سمح بصلب يسوع nنه كان يخشى ........ بu الشعب.

12 – قـام الـعسكر الـرومـان بـتعذيـب يـسوع. لـقد وضـعوا إكـليpً من .......... على رأسـه، كـذلـك ضـربوه على 

رأسه بواسطة .....................
13 – على الصليب، حينما كان يسوع معلقـاً، كانت هناك Vفتة مكتوبة عليها "هذا هو ........ اليهود".

14 – من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة، كان هناك ......... على اnرض.

كان هـناك رجـل غنى اسـمه يوسـف الـرامي، وكـان أيـضـاً تـلميذاً مـن تـpمـيذ يـسوع. هـذا ا§نـسان طـلب مـن 
بــيpطــس أن يأخذ جســد يــسوع لــيدفــنه في مــقبرتــه الــخاصــة ، وقــد وافــق بــيpطــس على هــذا الــطلب. وهــكذا ُدفــن 
يسوع في قبر جديد. بعد أن ُدفن يسوع في القبر قام العسكر بوضع صخرة كبيرة على باب القبر.

 uم يـسوع حـينما قـال أنـه سـيقوم مـن بـpنـهم تـذكـروا كـn طـسpفي الـيوم التالي، اجتمع الـفريـسيون مع بـي
لذلك طـلبوا من بـيpطس أن يـضبط الـقبر إلى الـيوم الـثالـث لـئp يحـدث شـيئـاً مـا للجسـد. لـقد أعطى لـهم  اnموات. 
بيpطس تصريحـاً بأن يضبطوا القبر كما يروا فذهبوا إلى القبر ووضعوا عليه حراسـاً وختموا الحجر.

في اليوم اnول مـن اnسـبوع، ذهـبت مـريـم اaجـدلـية ومـريـم اnخـرى إلى الـقبر الـذي ُدفـن فـيه يـسوع وعـندمـا 
وصــلتا إلى هــناك حــدثــت زلزلــة عــظيمة، وُدحــرج الحجــر، وجــلس عــليه مــpك الــرب. لــقد ارتعد الحــراس مــما حــدث 
ومن مpك الرب وصاروا كاnموات.

لكن تكلم مـpك الرب مع اaـرأتـu وقال:" »Vَ تََخافَـا أَنـْـتَُما، فَِإن�ي أَْعَلُم أَن�ُكَما تَـطُْلـبَاِن يَُسوَع اaَْْصُلوَب. َلـيَْس 
لِــتpََِمـيِذِه إِن�هُ   َVَْوِضعَ ال�ِذي َكـاَن الر�ب� ُمْضطَــجِعـاً ِفـيِه. َواذَْهـبَا َسِريـعـاً ُقوaْا انْظَُرا ا ُهَو َهُهـنَا nَن�ُه َقـاَم َكَما َقـاَل. َهُلم�
َقْد َقاَم ِمَن اnَْمَواِت. َها ُهَو يَْسِبُقُكْم إَِلى اْلَجـلِيِل. ُهـنَاَك تََرْونَُه. َها أَنَا َقْد ُقْلُت َلُكَما«. )مت28: 7-5 (.

لــــكن بــــينما كــــانــــتا في طــــريــــقهما  لــــيخبرا الــــتpمــــيذ بــــما حــــدث.  ركــــضت اaــــرآتــــان مســــرعــــتان بــــخوف وفــــرح 
َوَسَجَدتَـا َلُه." )مت28: 9( لـقد  لـلتpميذ تقابل يـسوع مـعهما وقـال لهما : »َسـpٌَم َلُكَما«. فَـتََقد�َمـتَا َوأَْمَسَكـتَا ِبَقَدَمـيْهِ 
طلب أن يخبرا التpميذ بأنه سوف يقابلهم في الجليل.

لــــلقبر.  ذهــــب الحــــراس الــــذيــــن كــــانــوا يحــــرســــون الــــقبر إلى اaــــديــــنة وأخــــبروا رؤســــاء الــــكهنة بــــكل مــــا حــــدث 
فـاجتمع رؤسـاء الـكهنة والـشيوخ وتـشاوروا وأعـطوا الـعسكر فـضة حتى يـعلنوا في اaـديـنة أن الـتpمـيذ قـد سـرقوا 
الجســـد حـــينما كان الحـــراس نـــيام. "اnكـــثر مـــن ذلـــك وعـــدوهـــم بـــأنـــه إذا وصـــل هـــذا الـــكpم إلى بـــيpطـــس سـوف 
لـــذلـــك أخذ الحـــراس الـــفضة وقـــالـوا كـــل مـــا طـــلب مـــنهم فـــانتشـــرت هـــذه اnخـــبار  يـــدافـــعون عـــنهم أمـــام بـــيpطـــس. 
الكاذبة في اaدينة aدة سنوات عديدة.

ً إلى الجليل إلى الـجبل حـيث أمـرهـم يسوع. هـناك سجـدوا لـيسوع عـندمـا رأوه  انـطلق ا§حـدى عشـر تـلميذاَ
َماِء َوَعَلى  س� ل� ُســْلطَاٍن ِفي ال "  »ُدِفعَ إَِلي� ُك ًpخـــيرة قـــائـــnلـــذلـــك تـــكلم يـــسوع إلـــيهم لـــلمرة ا ولـــكن بـــعضهم شـــكوا. 
ُدوُهْم ِبـاْســمِ اtِب َواVِبِْن َوالر�وحِ اْلـُقُدِس. َوَعـل�ُموُهْم أَْن يَْحفَظُوا َجِميعَ  اnَْرِض، فَـاذَْهــبُوا َوتَـْلِمذُوا َجِميعَ اnَُمــمِ، َوَعم�
َما أَْوَصيْـتُُكْم ِبِه. َوَها أَنَا َمَعُكْم ُكل� اnَي�امِ إَِلى انِْقَضاِء الد�ْهِر«. آِمuَ. )مت28: 20-18(.
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�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة
1 – ماذا طلب يوسف الرامي من بيpطس؟

2 – خاف الفريسيون من أن شيئـاً قد يحدث لجسد يسوع في اليوم الثالث. aاذا؟

3 – من الذي ذهب ليرى يسوع في اليوم اnول، وما الذي وجدته اaرآتان عندما وصلتا للقبر؟

 4 – عندا رجعتا لكي يخبرا التpميذ بما اكتشفتا، مع من تقابلتا؟

5 – طلب يسوع من تpميذه أن يقابلونه في مكان ما بجوار أورشليم. أين؟

لــتpمــيذه. حــاول أن تــم� الــفراغــات بــكلمات  6 – كــان لــدى يــسوع على الجبل وصــية مــهمة جــداً لــيعطيها 

يسوع: " أذهبوا و ........ جـــميع اnمـــم ..........بـــاســـم اtب واVبن و.............. وعلموهم أن يـــحفظوا جـــميع مـــا 
أوصيتكم به. وها أنا معكم كل اnيام إلى انقضاء الدهر".   

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 7
�م�ت�ى28-27

+-) بـp بـدايـة    ".17 -%5 -,5 .%/8G"( ,6# J"  I&"*; 1  I&,>&0 '(# "  # 1 – يـسوع حي الـيوم. %"

وV نــهايــة. كــانــت خــطة اo منذ الــبدء أن يأتي في شــكل إنــسان وكــعبد مــتألــم. إنــها مــشيئته أن يُــصلب في ذلــك 
الـيوم وبهـذه الـطريـقة. V يـمكن أن تفشل خططه وV يـمكن nحـد أن يـنتصر عـليه. إنـه ما زال وسـيظل ا§لـه الوحـيد 
الحقيقي والحي.

على الــقبر بــعد موتــه nنــه وعــد بــأنــه ســيقوم مــرة  2 – صدق الــفريــسيون كــpم يــسوع لذلك وضــعوا حــراساً 

أخــــرى. أيــــضـاً صــــدقــوا كــــpم الحـــراس حــــينما أخــــبروهــــم بــــما حــــدث. أيــــضـاً دفــــعوا فــــضة للحـــراس حتى يــــكذبــوا 
ويـروجـون أخـباراً كـاذبـة ضـد الحدث. هؤVء الـقادة هـم أنـفسهم الـذيـن كـانوا حـاضـريـن عـندما قـام يوحـنا اaـعمدان 
بــتعميد يــسوع في نهــر اnردن وجاء صوت اo مــن الــسماء مؤكــداً على هــويــة يــسوع مــن هــو. هؤVء اnشــخاص 
على كــثير من اaعجزات التي أجــراهــا يــسوع. لــقد غــضبوا حــينما شفى يــسوع رجــpً كــانــت  أيــضـاً كــانوا شــهوداً 
يــده يــابــسة يوم الســبت. إنــهم شــاهــدوه يــطرد ويخــرج كثيراً من اnرواح الشــريــرة مــن اaــعذبــu، وكــذلــك شــاهــدوه 
وهـــو يـــغفر خـــطايـــا الـــكثيريـــن. V يـوجـــد شـــخص واحـــد يـــعرف الـــكثير عـــن حـــياة يـــسوع ورســـالـــته أكـــثر مـــن هـؤVء 
لـــحياتـــهم. لـــم يـــتوبـوا عـــن  الـــفريـــسيu. لـــكن هـــذه اaجـــموعـــة مـــن الـــجنس البشـــري لـــم تـــقبل مـــحبة اo التي قـــدمـــها 
خـطايـاهـم ولم يضعوا قـيادة حـياتهم تـحت سـلطان يـسوع اaسيح. �أ�ن �ي�ك�و�ن �ل�ن�ا �ع�ل�ا�ق�ة �م�ع �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح 
�أ�ك�ث�ر �م�ن �أ�ن �ن�ت�ع�ل�م �و�ن�ؤ�م�ن �ب�ا�ل�ح�ق�ا�ًئ�ق �ا�ل�خ�ا�ص�ة �ب�ح�ي�ا�ت�ه �ف�ق�ط. �إ�ن�ه�ا �ل�ي�س�ت �م�ج�ر�د �د�ي�ا�ن�ة �ج�د�ي�د�ة 
�و�م�خ�ت�ل�ف�ة �ب�ل �أ�ك�ث�ر �م�ن �ذ�ل�ك. �إ�ن �ر�غ�ب�ة �ي�س�و�ع �ل�ن�ا �ه�ي �أ�ن �ن�ت�و�ب �ع�ن �خ�ط�ا�ي�ا�ن�ا٬، �و�أ�ن �ن�ؤ�م�ن �ب�ه٬، �و�ن�س�ل�م 
�ل�ه �ح�ي�ا�ت�ن�ا. �إ�ن�ه �ي�ر�ي�د �أ�ن �ي�ص�ب�ح �ا�ل�س�ي�د �و�ا�ل�ق�ا�ئ�د �ل�ح�ي�ا�ت�ن�ا. �و�ه�و �ي�ر�ي�د �أ�ن �ي�س�و�د �ع�ل�ى �ك�ل �ي�و�م 
�ف�ي �ح�ي�ا�ت�ن�ا.

3 – من هو يسوع؟  

. ُولد يسوع من عذراء.
  .oأُعلن يسوع أنه ا .
. أجرى يسوع كثيراً من اaعجزات وغفر لكل الذين تابوا عن خطاياهم.  
. مات يسوع على الصليب ودفع أجرة خطايانا أمام اo العادل.
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. قام يسوع من بu اnموات وهو حي اليوم.
. يريدني يسوع أيضـاً أن أتوب عن خطاياي وأن أسلم له حياتي. 
لـم يـمت حتى يـكون مـثاVً أو قـدوة، أنـه مـات بـدVً منى ومـنك nنـنا نسـتحق  يـعلمنا الـكتاب اaـقدس أن يـسوع 

أن نواجه دينونة اo بسبب اnعمال الخاطئة التي فعلناها في حياتنا.
يقول الكتاب اaقدس: "nَن� ُكل� َمْن يَْدُعو ِباْسـمِ \لر�ب� يَْخُلُص.)رو10: 13(.
. يعنى هـذا أنـه بـغض الـنظر عـن اaـاضي الـخاص بي، يمكنني أن أطـلب من يـسوع أن يـأتي ويـدخـل إلى 

حياتي وسوف يغفر لي كل خطاياي وسوف يحيا في�.
. بعني هـــذا أيـــضـاً أنـــه من اللحـــظة التي يـــدخـــل فـــيها يسوع إلى قلبي، كـــل خـــطايـــا اaـــاضي، والـــحاضـــر، 

رجع إلى أي شيء فــــعلته. وهــــذا V يــــرجع إلى أنني اخــــترت  واaســــتقبل تــــم بــــالــــفعل غــــفرانــــها أمــــام اo. هــــذا V ي
ديــــانــــة مــــمتازة. ولــــيس بسبب إنني أصــــبحت شــــخصـاً يتمتع بــــأخــــpق. ولــــيس nن أســــرتي مــــن مجــــموعــــة عــــرقــــية 
مـتميزة أو من طـبقة اجـتماعية مـعينة. يـرجع السـبب فـقط إلى أنني قد قبلت الـذبـيحة التي قـدمـها يـسوع بـالـفعل 
عندما مات على الصليب.

. يعنى هـذا، أن مـن هـذه اللحـظة فـصاعـداً، أصـبحت شخصاً طـاهـراً مـرة أخـرى في عيني الـرب، بـريء. 
جـديـداً، لـو  يـعلمنا الـكتاب اaقدس أن أجـرة الخـطية هي موت، لـكن موت اaسيح عـمpً كـافـيـاً حتى أكـون مخـلوقــاً 
أنني اخترت أن أتبعه.

للمسيح، يـمكنك أن تـطلب مـنه  إذا كـنت تـريـد غـفران اo اtن في حـياتـك، وإذا كـنت تـريـد أن تصبح تـابـعـاً 
أن يـأتي إلى قـلبك اtن وفي هـذه اللحظة. لـيس مـن اaـهم أن تـكون في مـكانـة خـاصـة مـتديـنة، ولـيس مـن اaـهم أن 
تـقول كـلمات سحـريـة أو أي كـلمات خـاصـة. اaـهم فـقط أن تـأتي أمـام اo وتـعلن أنـك تؤمـن بـأن يـسوع هـو اo وأنـك 
تريد أن يكون السيد هو اaسيطر على حياتك.

ربما تصلي شيء ما مثل هذا.
" أيــها اtب الــسماوي، أعرف أنني خــاطئ. أؤمــن بــأن يــسوع مــات على الــصليب وقــام مــن بــu اnمـوات 

ليخـلصني مـن خـطايـاي. إنني أتوب عـن خـطايـاي. يـا رب أدخـل حـياتي وأغـفر لي كـل خـطايـاي. إنني أسـلم لـك 
."uحياتي. أشكرك من أجل محبتك لي. في اسم يسوع. آم

4 – �و�َه�َا �أَ�ن�َا �مَ�عَ�كُ�مْ �كُ�لَّ �ا�ل�أ�َي�َّا�مِ �إِ�ل�َى �ا�نْ�ق�ِض�َاءِ �ا�ل�د�َّه�ْرِ«. �آ�م�ِي�نَ. " )�م�ت28: 20(
ـــِإن�ي ُكــــنُْت َقـــْد ُقـــْلُت َلــُكْم. أَنَــــا أَْمِضي nُِِعـــد� َلــُكمْ  إ�Vِ فَ يــــقول الــــكتاب اaــــقدس " ِفي بَــــيِْت أَِبي َمــــنَاِزُل َكـــِثيَرةٌ َو

َوآُخـذُُكْم إَِلي� َحـت�ى َحـيُْث أَُكـوُن أَنَـا تَُكونُـوَن أَنْــتُْم أَيْـضـاً )يـو14:  إِْن َمَضيُْت َوأَْعـَدْدُت َلُكْم َمَكانــاً آِتي أَيْضاً  َو َمَكانــاً 
.)3-2

وعـدنا يسوع بـأن كـل مـن يـقدم حـياتـه لـه سوف يقضى اnبـديـة مـعه في مـكان يُـدعى الـسماء. الـسماء هي 
:4 &%17."( $'-. هــــــــــــــــــذا يـعـنى أن يــــــــــــــــــسوع  8,#  C&,/&"! "+  '(# "  %18, ,7 .*6$1 نزل اtب.  م
سيكون معنا هنا على اnرض، لكن عندما نموت سنقضى أبديتنا معه في السماء.

�ح�ق�اً! �ا�ل�م�ح�ب�ة �ا�ل�م�و�ج�و�د�ة �ف�ي �ق�ل�ب �ي�س�و�ع �ل�ن�ا �ت�ع�ي�ش �ل�ل�أ�ب�د!

�ت�ق�د�ي�م �ا�ل�إ�ن�ج�ي�ل
1 – �ه�د�ف �ا�ل�ل�ه �ل�ح�ي�ا�ت�ك
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ْعَلُموا أَن� َلُكْم َحـيَاةً أَبَـِديـ�ًة،  لَِكيْ تَ  ِo\ ِن ــتُُم \aُْؤِْمـِنuَ ِبـاْســمِ \بْ يـقول لـنا الـكتاب اaـقدس:" َكــتَـبُْت َهذَا إَِلـيُْكْم أَنْ
. )1يو5: 13(. ِo\ َولَِكيْ تُؤِْمـنُوا ِباْسـمِ \بِْن

+ &%>"(: توضح لنا أن اo يريد أن يعطي لنا تأكيداً ويقينـاً للحياة اnبدية بسبب محبته ل®نسان. .-
:uبدية عبارة عن شيئnالحياة ا :)"<%& !*;
أ – أن تعرف يسوع اaسيح وأن يكون سpمه في قلبك اtن وأنت تعيش في هذه الحياة )يو17: 3(.  
ب – أن تعيش مع يسوع في السماء إلى اnبد بعد اaوت )يو14: 3-1(.
/12"8 &%>"(: هل تريد أن يكون لديك يقu أن لك حياة أبدية؟
�ل�ا�ح�ظ: �ف�ي �ا�ل�ث�ق�ا�ف�ا�ت �ا�ل�م�ب�ن�ي�ة �ع�ل�ى �أ�س�ا�س �م�س�ي�ح�ي �و�ا�ل�ث�ق�ا�ف�ا�ت �ا�ل�م�ب�ن�ي�ة �ع�ل�ى �أ�س�ا�س �غ�ي�ر 

�م�س�ي�ح�ي٬، �ه�ذ�ه �ا�ل�م�ص�ط�ل�ح�ا�ت �ت�ح�ت�ا�ج �إ�ل�ى �ت�ح�د�ي�د �و�ا�ض�ح �و�ق�د �ي�س�ت�غ�ر�ق �ه�ذ�ا �و�ق�ت�اً �ط�و�ي�ل�اً.
2 – �ا�ح�ت�ي�ا�ج�ك.
يقول الكتاب اaقدس :" �إ�ِذِ \�لْ�جَ�م�ِي�عُ �أَ�خْ�ط�َأُ�و�ا �و�َأَ�عْ�و�َز�َهُ�مْ �مَ�ج�ْدُ \�ل�ل�هِ " )�ر�و3: 23(.
+ &%>"(: توضح أن جميعنا خطاة. .-
;*! &%>"(: مـــــا هي الخـــــطية؟ هي عـــــصيان اo. على ســـــبيل اaـــــثال، كـــــلنا فـــــعلنا خـــــطايـــــا مـــــثل الـــــكذب، 

والغضب، واaرارة، والطمع، والشهوة، والكبرياء.
/12"8 &%>"(: هل تعترف بأنك أخطأت، ما هي عاقبة الخطية؟

يقول الكتاب اaقدس: "nَن� أُْجَرةَ \ْلَخِطي�ِة ِهيَ َمْوٌت" )رو6: 23(.  
+ &%>"(: توضح أن الجميع يستحقون اaوت بسبب الخطية. .-
 :uبطريقت oوت أن ننفصل عن اaوت؟ يعنى اaما هو ا :)"<%& !*;

أوVً: اaـوت هـــو اVنـــفصال عـــن اo اtن وفي هـــذه الـــحياة على اnرض. إنـــه حـــياة بـــدون فـــرح أو ســـpم في 
الـنفس. كـذلـك هو حـياة بـدون يـقu الـحياة اnبـديـة وبـدون يـسوع في قـلبك. اVنـفصال عـن اo يـترك ا§نـسان بـقلب 
فارغ ومملوء بالخوف.

لــلكتاب  ثــانــيـاً: اaوت هو اVنــفصال عن اo لـ�بد في الــجحيم. إنــه حــياة بــدون اaسيح طــول اnبــديــة. طــبقـاًٍ 
اaقدس كلنا نستحق اaوت، اVنفصال عن اo، بسبب خطايانا.

/12"8 &%>"(: هل تفهم أنك تستحق اaوت، اVنفصال عن اo، بسبب خطاياك
3 – �ا�ل�ت�د�ب�ي�ر �ا�ل�إ�ل�ه�ي:
يـقول الـكتاب اaـقدس: " �وَ�لَ�كِ�نَّ \�ل�ل�هَ �ب�َيَّ�نَ �مَ�حَ�بَّ�ت�َهُ �لَ�ن�َا �ل�أَ�ن�َّهُ �وَ�نَ�حْ�نُ �بَ�ع�ْدُ �خُ�ط�َا�ةٌ �م�َا�تَ \�لْ�مَ�س�ِي�حُ �ل�أَ�جْ�لِ�ن�َا 

)�ر�و5: 8(.
+ &%>"(: توضح أن اo يحبنا جداً لدرجة أنه أسلم ابنه يسوع اaسيح ليموت عن خطايانا. .-
;*! &%>"(: الــثمن الوحــيد للخــطية هــو اaوت. لــقد تــمت مــعاقبة ومــحاكــمة يــسوع ُوحــكم عــليه بــاaوت على 

الصليب حتى يدفع عقاب وثمن الخطية بدVً منا.
كان موت يسوع هو الـذبـيحة الوحـيدة الـكافـية لتحـريـر ا§نـسان مـن ذنـب الخـطية. يـحاول كـثير مـن الـناس 

الوصــول إلى اo بــطرق مــختلفة معتمدين على حــياتــهم وأعــمالهم الــصالحة. ربــما أيــضـاً يــحاولــون الوصــول إلى 
اo بـواســـطة الـــقديســـu، أو اnصـــنام، أو الـــصور أو اnرواح أو التجســـد الجـــديـــد )يــؤمـــن الـــبعض بـــأن بـــعد مـوت 
ا§نسان تُولد روحه من جديد في جسد آخر(.  
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 oقــة مع اpلــنا عــ كــل جــهود ا§نــسان بــدون قوة وV يــمكن أن تطهــره مــن خــطايــاه. الــطريــقة الوحــيدة لــيكون 
هي مــــن خــــpل يــــسوع اaسيح. بــــعد مـــوت يــــسوع  اaسيح على الــــصليب مــــن أجــــل خــــطايــــانــــا، قــــام مــــن اnمـــوات 
منتصراً على اaوت. إنه حي وهو يريد أن يحيا في قلبك.

/12"8 &%>"(: هل تؤمن بأن يسوع اaسيح هو ربك ومخلصك والوسيط الوحيد لك؟
4 – �ا�س�ت�ج�ا�ب�ت�ك
يـــــــقول الـــــــكتاب اaـــــــقدس: " �ل�أَ�نَّ�كَ �إِ�نِ \�عْ�ت�َر�َفْ�تَ �ب�ِفَ�مِ�كَ �ب�ِا�ل�رَّ�بِّ �يَ�سُ�و�عَ �وَ�آ�مَ�نْ�تَ �بِ�قَ�لْ�بِ�كَ �أَ�نَّ \�ل�ل�هَ �أَ�ق�َا�م�َهُ 

�مِ�نَ \�ل�أَ�مْ�و�َا�تِ �خَ�ل�َصْ�تَ " )�ر�و10: 9(.
+ &%>"(: توضح ما الذي يجب أن تفعله حتى تأخذ يسوع كرب لك.  .-
:uبد من عمل شيئV حتى تقبل يسوع :)"<%& !*;

أ – أوVً، حتى تــقبل يــسوع Vبــد أن تــعترف بــفمك " بــالــرب يــسوع" كــرب لــك. ينبغي أن تــتوب عــن خــطايــاك 
وترجع إلى يسوع وتتبعه. هذا يعني أنك تعطي قيادة حياتك والسيطرة عليها للمسيح. وهذه هي التوبة.

ب – ثـانـيـاً، أن تـقبل يـسوع يجب أن تؤمن في قـلبك أن اaسيح قـام مـن بـu اnموات وأنـه مخـلصك الوحـيد. 
هــذا يعنى أنــك Vبــد أن تــتوقــف عــن أن تضع إيــمانــك في اnشــياء اnخــرى مــثل اnخــpقــيات، واnعــمال الــصالــحة، 
واnصنام والصور، والقديسu، والتجسد الجديد وأن تضع ثقتك في يسوع اaسيح كمخلصك الوحيد.

/12"8 &%>"(: هـل أنـت مسـتعد لكي تـعترف بـيسوع كـرب وأن تسـلم حـياتـك لـه كـربـك الوحـيد؟ هـل أنـت 

مستعد لتتوقف عن وضع إيمانك في أشياء أخرى وأن تسلم حياتك للمسيح اtن كربك ومخلصك الوحيد؟

يقول الكتاب اaقدس : �ل�أَ�نَّ �كُ�لَّ �مَ�نْ �ي�َدْ�عُ�و �ب�ِا�سْ�مِ \�ل�رَّ�بِّ �يَ�خْ�ل�ُصُ. )�ر�و10: 13(.

+ &%>"(: توضح أن أي شخص يدعو باسم يسوع سوف يخلص. .-

;*! &%>"(: هذا يعني أنه يمكنك أن تقبل يسوع في قلبك اtن با§يمان.

/12"8 &%>"(: هــل أنــت مســتعد لتســلم حــياتــك لــيسوع وأن تــطلب مــنه أن يــدخــل حــياتــك اtن؟ لــو كــنت 

مستعداً اtن قل معي هذه الصpة o من كل قلبك.
" يـا رب، أعـلن أنني خـاطـئ، إنني أثـق فـيك، يـا رب، أنـت ربي، ومخـلصي، أنـت الوسـيط الوحـيد. غـيرني 

."uولتكن لك السيادة الكاملة على حياتي آم
هل تؤمن بأن يسوع استجاب لصpتك؟ أين يسوع اtن؟ هل أنت خلصت؟             


