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�ك�ي�ف �ت�س�ت�خ�د�م" �ب�دء �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ا�ل�م�س�ي�ح"؟
�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  ــعامــل الــشخص بــاحــترام، وتــطلب مــنه إذناً حتى تحكي  1 – تــذكــر دائــمـاً أن تُ

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

لـيبكته  للروح القدس لـيقوم بـعمله في قلب غـير ا`ؤمـن  W – 3 تـجادل بـخصوص الـحقائـق. أعـط فرصة 

ويقنعه بالحق.
W – 4 تــــديــــن اnشــــخاص وW تــــلومــــهم على مــــا يـــؤمــــنون بــــه. فــــقط ادرس الــــكتاب ا`ــــقدس ودع الــــروح 

.oل كلمة اpالقدس يعمل من خ

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

ـــا   ̀ ية حتى تحكي الـــقصة: اقـــرأ مـــن الـــكتيب جملة واحـــدة ثـــم قـــدم شـــرحـــاً 6 – اســـتخدم الـــطريـــقة اtت

قـــرأتـــه حســـب مـــفهومـــك وبـــكلماتـــك الـــخاصـــة. اســـتخدام هـــذه الـــطريـــقة سيعطى الـــشخص فـــرصـــة ليسمع 
الــقصة مــرتــ} وأن تُشــرح لــه بــطريــقة بــسيطة جــداً. لــو كــان لــديــك مجــموعــة مــن النسخ لهــذه الــقصة يــمكنك 
توزيعها على اnفراد وتقرأها حتى يستطيع الكل ا`تابعة وا`شاركة معك.  

7 – يــجب أن يوجــه الــقائــد اnســئلة الــشفويــة في نــهايــة الــقصة. الهــدف مــن هــذه اnســئلة هــو مــراجــعة 

القصة وتصحيح فهمها وليس التفسير أو ا`ناظرة.
8 – اقـــرأ الـــحقائـــق الـــروحـــية. اسمح بحـــريـــة nعـــضاء ا`جـــموعـــة بـــا`ـــناقـــشة وفـــحص كـــل حـــق روحي. 

احــترس أW تــجادل أبــداً أو تــدخــل في مــناظرة مع أي شــخص. لــيس مــن الــضروري في هــذه ا`ــرحــلة أن 
يــقبل اnعــضاء أو يوافــقوا على الــحقائــق الــروحــية. ا`ــهم فــقط هــو أن يــفهموا الــحقائــق كــما هي مــعلنة في 
.oكلمة ا

9 – بـــعد الـــحقائـــق الـــروحـــية، إعـــط وقـــتـاً لـــكل شـــخص حتى يـــشارك بـــاحـــتياجـــاتـــه وطـــلبات الـــصpة مع 

ا`جموعة.
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10 – ارفع صــــpة خــــاصــــة لــــكل احــــتياج وكــــل شــــخص في ا`جــــموعــــة. بــــينما تــــتقدم ا`جــــموعــــة ويــــقبل 

الناس الرب اسمح ل�عضاء أن يصلي كل شخص ل�خر أًثناء فترة الصpة الشفاعية.
لــكن لــو كــان هــناك  11 – في خــاتــمة الــدرس الــسابع سوف تــقدم لــهم الــدعوة لــقبول يــسوع كــرب لــهم. 

شـــخص مـــا يـــرغـــب في أن يســـلم حـــياتـــه لـــيسوع في أي وقـــت أثـــناء اnســـابيع الســـبعة يـــمكنك أن تـــشارك 
معهم كيف يقبلون يسوع كرب لهم ويجب أن تعطيهم الفرصة ليفعلوا هذا اnمر.

�ب�دء �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ا�ل�م�س�ي�ح
�ت�أ�ل�ي�ف

�ك�ر�س�ت�ى. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر
"�ا�ل�م�ج�يء �ا�ل�أ�و�ل �و�ا�ل�ث�ا�ن�ي �ل�ي�س�و�ع" ـ �ا�ل�د�ر�س 1

�م�ت�ى٬1، 24
 
ــتُْم أَيْــضـاً ُمْســتَِعد�يَن، nَنـ�ُه ِفي  َك ُكونُوا أَنْ ُكْم. لِــذَلِ ـــأِْتي َرب� ْعَلُموَن ِفي أَيـ�ِة َســاَعـٍة يَ ُكْم Wَ تَ ً nَن� »اِْسَهـُروا إِذا

َساَعٍة Wَ تَظُـن�وَن يَــأِْتي ابُْن اِ�نَْساِن.)مت24: 42، 44(. 

لهـــذه  إذا كان من ا`ـــمكن، حـــاول أن تـــطلب مـــن كـــل عـــضو بـــا`جـــموعـــة أن يـــحضر مـــعه كـــشكوWً وقـــلمـاً 
الدراسة.

في الـوقــت الــذي كــان فــيه الــرومــان يــحكمون الــعالــم ا`ــعروف، كــانــت تـوجــد عــذراء صــغيرة الــسن في 
إســـرائـــيل تُـــدعى مـــريـــم وكـــانـــت مخـــطوبـــة لـــرجـــل اســـمه يـوســـف. فـــجأة أصـــبحت مـــريـــم حـــامـــpً قـــبل الـــزواج، 
وعـندمـا اكـتشف يوسـف ذلك أراد أن ينهي تلك الخـطوبـة. ذات لـيلة قرر يوسـف أن يـنفذ قـرار اWنـفصال، 
لكن سراً حتى W يسبب لها عاراً وخجpًٍ أمام الجميع.

وبــــينما كــــان يــــفكر يـــوســــف في كــــل هــــذه اnمــــور، جــــاء إلــــيه مــــpك الــــرب وطــــلب مــــنه أن يســــتمر في 
خـــطوبـــته `ـــريـــم وأن يـــتزوج مـــنها nن مـــريـــم لـــم تـــخنه لـــكن الـــذي حبلى مـــنه هـــو الـــروح الـــقدس. لـــقد أخـــبره 
ا`ـpك بـأنـها سـتلد أبـنـاً وعد به اo وأعـلن هـذا من خpل اnنـبياء في الـقديـم. هـذا اWبـن الـذي سـتلده أشـار 
ـــِذي  ــــيَل« )ال� انُـــوِئ ــــْدُعــــوَن اْســَمُه ِعــم� ــــنـاً، َويَ ال:" »ُهــَوذَا اْلــَعذَْراءُ تَـْحـبَُل َوتَـــــلُِد ابْ يه النبي أشــــعياء حــــينما ق إل

تَفِْسيُرهُ: ا�oَُ َمَعـنَا(. )مت1: 23، أش7: 14(.
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لــكنهما لــم يــدخــp في عــpقــة جــنسية إلى أن  لــه،  لــذلــك وثــق يوســف في كــpم ا`ــpك وأخــذ مــريم زوجــة 
تم ميpد يسوع وهكذا ُولد من عذراء. أعطى يوسف الطفل اسم يسوع.

أعــلن الــكتاب ا`ــقدس كــثيراً مــن الــنبوات عــن مجيء يــسوع. كــانــت الــنبوات تــتكلم عــن مــجيئه وأيــضـاً 
عـن اnحداث التي تؤدي إلى موته وقـيامـته. لـقد أعطى يـسوع وعوداً كثيرة بـخصوص هـويـته )مـن هو( ومـا 
الـذي سـيفعله. هـناك أيـضـاً بـعض نـبوات يسوع بـا�ضـافـة إلى بعض نـبوات العهـد الـقديم لـم تـتحقق حتى 
اtن. هـذه الـنبوات تـخبرنـا بـأن يـسوع سوف يـأتي ثـانية إلى اnرض. كـان مجيء يـسوع اnول في مـكان 
متواضع nنه جاء كعبد متألم. لكن يعلمنا الكتاب ا`قدس أن مجيئه الثاني سيكون مختلفـاً تمامـاً.

لـهم هـذه  بينما كان ا`سيح جـالـسـاً على جـبل الـزيـتون كـان يـعلم أتـباعـه عـن مـجيئه الـثاني. لـقد أعـلن 
اnشياء في رده على هذا السؤال: "»ُقْل َلـنَا َمـتَى يَُكوُن َهذَا، َوَما ِهيَ َعpََمُة َمــجِيِئَك َوانِْقَضاِء الد�ْهِر؟«

لــقد شــرح لــهم. أنــه  )مت 24: 3(. أجــابــهم يــسوع بحــذر شديد وقــال لــهم "أنــظروا W يــضلكم أحد". 

كـــلما اقـــترب مــوعـــد مـــجيئه، فـــإن كـــثيريـــن ســـيأتـــون ويســـتخدمـــون اســـم ا`سيح قـــائـــل} "أنـــا هـــو ا`سيح". 
لـ�سـف الشـديـد، سـيصدق كـثير مـن الـناس هؤWء اnنـبياء الـكذبـة. وفي هذا الوقـت أيـضـاً، سـيكون هـناك 
كــثير مــن الحروب ب} الــشعوب ا`ــختلفة على اnرض. ســتحدث أربــعة كـوارث في الــعالــم كــله وهي زWزل 
وأوبئة ومجاعات وحروب. كل هذه اnشياء ما هي إW مجرد البداية. أي أن كل هذه مبتدأ اnوجاع.

أيـضـاً سيسـلم الـناس بـعضهم الـبعض، ويـقتلون بعضهم الـبعض وسـيبغضون بـعضهم بسـبب اسـم 
ا`سيح وإيـمانـهم بـا`سيح. ويـقوم أنـبياء كذبة كثيرون ويـضلون كـثيرين. سوف يـكثر ا�ثـم وسـتبرد مـحبة 
الـــكثيريـــن. لـــكنه مـــن خـــpل كـــل هـــذه اnمـــور واnشـــياء ســـتنتشر أخـــبار يـــسوع الـــسارة حتى تسمع جـــميع 
اnمم بكل ا`سكونة رسالة ا`سيح ثم يأتي ا`نتهى.

ســـتكون هـــناك ضـــيقة عـــظيمة في جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم. وإذا سمح اo لـــ�نـــسان بـــأن يســـتمر كـــما، 
يــرعــب، فــإنــه ســيدمــر نــفسه بــالــكامــل، لــكن nجــل ا`ــختاريــن ســيجعل اo أيــام هذه الــضيقة وا`ــعانــاة على 
اnرض قصيرة.

لـذلـك يجب أW يصدق الـناس اnنـبياء الـكذبـة وا`ـسحاء الـكذبـة الـذيـن سـيذهـبون مـن مـكان إلى آخـر 
ويــصنعون آيات وعــجائــب عــظيمة. سيحاول هؤWء اnنــبياء وا`ــسحاء الــكذبــة أن يضلوا الجــميع ولــو أمــكن 
ا`ختارين الذين أسلموا حياتهم للمسيح يسوع.

ً مجيء ابـن  لـكن في يوم مـا، وكـما يخـرج ويظهر الـبرق مـن ا`ـشارق إلى ا`ـغارب، هـكذا يـكون أيـضاً
ا�نــسان. سوف تــظلم الــشمس بــعد هــذه الــضيقة والــقمر لــن يعطي ضوءه وستسقط الــنجوم مــن الــسماء 
َماِء. َوِحــيـنَِئٍذ تَــنُوُح َجِميعُ َقــبَاِئلِ  َساِن ِفي الس� ِن اِ�نْ َعــpََمـُة ابْ وســتزعزع قوات السماوات ." َوِحــيـنَِئٍذ تَظَْهـرُ 
َماِء ِبـُقو�ٍة َوَمْجٍد َكِثيٍر. فَـيُْرِسُل َمـpَِئَكـتَُه ِبـبُوٍق َعِظيـمِ  َعَلى َسَحاِب الس� اnَْرِض، َويُـبِْصُروَن ابَْن اِ�نَْساِن آِتـيـاً 
َصاِئـَها" )مــت 24: 30 –  َماَواِت إَِلى أَْق َصاِء الس� ــاحِ، ِمـْن أَْق يَ ْوِت، فَيَْجَمُعوَن ُمـْخـتَاِريـِه ِمـَن اnَْربَعِ الـر� الص�
.)31

لـــكن W أحـــد يـــعلم متى سيحـــدث هـــذا بـــالـــضبط، كـــذلـــك ا`ـــpئـــكة في الـــسماوات W تـــعلم أيـــضـاً متى 
سيأتي يسوع على اnرض سوى اtب.
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" لِذَلَِك ُكونُوا أَنْـتُْم أَيْضـاً ُمْسـتَِعد�يَن، nَن�ُه ِفي َساَعٍة Wَ تَظُـن�وَن يَــأِْتي ابُْن اِ�نَْساِن.)مت24: 44(.

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة

1 – في أي دولة ُولد يسوع؟

2 – ما أسماء والد يسوع ووالدته اnرضي}؟

3 – ما ا`عجزة في مجيء يسوع اnول إلى اnرض؟

4 – تنبأ أشعياء النبي بأن يسوع سيُولد من عذراء وسيُدعى عمانوئيل، الذي معناه "............"

5 – عندما كان يسوع مع تpميذه على جبل الزيتون وجهوا له سؤاWً. ما هو هذا السؤال ؟

6 – طلب منهم يسوع أن يحترسوا لئp يُخدعوا من بعض الناس. من كان هؤWء الناس؟

7 – قال يسوع أن كثيرين سيأتون ليعلنوا عن هويتهم فماذا سيقولون؟

8 – أعلن يسوع عن أربع كوارث ستحدث قبل مجيء يسوع. ما هي هذه اnشياء اnربعة؟

    .....، .........، ............، .............. .            
9 – أعــــلن يــــسوع أن أتــــباعــــه ســــيعانــــون nنــــهم يـــؤمــــنون بــــاســــمه. مــــا الــــذي ســــيفعله الــــناس بــــعضهم 

لبعض؟
10 – قــــــال يــــــسوع أن اnنــــــبياء الــــــكذبــــــة ســــــيكون لــــــديــــــهم قـــــوة لــــــعمل أشــــــياء حتى يــــــضل ولــــــو أمــــــكن 

ا`ختارين. ما نوع هذه اnشياء التي سيفعلونها؟
11 – قدم يسوع تشبيهـاً `جيئه بحدث مع} من الضيقة. ما هذا الحدث؟

12 – ما الذي سيحدث للشمس والقمر والنجوم عندما يأتي يسوع ثانية؟

13 – ما اtلة التي سيستخدمها ا`pئكة عندما يبدأون في جمع أتباع يسوع )ا`ختارين(؟

14 – من أين سيُجمع شعب أo؟

15 – من هو الوحيد الذي يعرف متى سيأتي يسوع ا`سيح ثانية؟

16 – ماذا سيكون رد الفعل عندما يقوم شخص بعمل معجزات ليست باسم يسوع أو يعلن بأنه   

        ا`سيح؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س1
�م�ت�ى٬1، 24

ء 
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 .!"#$  %&'( )(*+  )",-#  "./"  0 (1 لــــلنبوات،  1 ـ تــــمامـــــاً كــــما جــــاء يــــسوع أول مــــرة تــــميمـاً 
توجـد كـثير مـن الـديـانـات ا`ـزيـفة، واnنبياء الـكذبـة، وكـثير مـن الـذيـن يـعلنون أنـهم آلـهة. عـندمـا يـأتي يـسوع 
ثـانـية لن يكون هـناك مـجال لـلشك فـيه. يـعلن الـكتاب ا`ـقدس ويـقول أن كـل ركـبة سـتجثو لـيسوع وكـل لـسان 
سـيعترف بأن يـسوع ا`سيح هـو رب ا`جـد اo اtب. عـندمـا يـأتي أي شـخص آخـر بـخpف هـذا فـهو نبي 
كذاب ودجال.

2 – �س�ي�ج�م�ع �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح �م�خ�ت�ا�ر�ي�ه �م�ن �أ�ق�ص�اء �ا�ل�س�م�ا�و�ا�ت �إ�ل�ى �أ�ق�ص�ا�ئ�ه�ا.
. لقد وعــد يــسوع بــأنــه ســيأتي وحــقق هــذا الـوعد. إنــه يــقدم وعــداً بــأنــه ســيأتي ثــانــية، وسـوف يــأتي 

بالفعل. كذلك وعد بأنه سيجمع مختاريه وسوف يحقق هذا.
لـنا وعـداً بـأنـه لـن  لـه قـلوبـنا، فـإنـه يـقدم  . عـندمـا نـطلب مـن يـسوع أن يـدخـل إلى حـياتـنا، وعـندمـا نسـلم 

يــتركنا ولــن يــهملنا أبداً. هــذا يعني أنــه لــيس مــن ا`ــهم مــا كــنا نــفعل مــن خــطايــا أو مــا نــفعله حتى اtن . 
عـندمـا نسلم حياتنا للمسيح ونـعترف لـه فـإنـه سـيأخـذنـا مـعه إلى الـسماوات nنه أمـ} في وعـده لـنا. لـيس 
لـنا قلوبنا ونـفوسـنا بـالـتمام فإن عـند مـجيئه الـثاني  مـن ا`ـهم ما يحـدث لـنا أو ما الـذي نـفعله. حـينما نسـلم 
سيقابلنا على السحاب.

3 – �س�ي�ع�ا�ن�ي �ش�ع�ب �ا�ل�ل�ه �م�ن �أ�ج�ل �أ�ن�ه�م �ي�ت�ب�ع�و�ن �ا�ل�ل�ه.
يـــعلمنا الـــكتاب ا`ـــقدس أنـــه كـــلما تـــقترب الـــنهايـــة ويصبح مجيء ا`سيح ثـــانـــية وثـــيقـاً، ســوف يــزداد 

الـناس إثـمـاً، سـيكرهـون أكثر، ويـقتلون أكـثر ويسلمون بعضهم البعض. يـقول الـكتاب ا`ـقدس أن كـثيريـن 
سيكرهون كل من يتبع ا`سيح ويضطهدون.

أن تتبع يــــسوع  ربــــما تــــكون قــــد اخــــتبرت أن يــــعامــــلك الــــناس بــــطريــــقة مــــختلفة nنــــك اتخــــذت قــــراراً ب
ا`سيح. كـيف تـغير اتـجاه الـناس لـك منذ أن طلبت من يـسوع أن يـدخـل إلى قـلبك؟ هل بـعض الـناس، ربـما 
يـــكونـوا مـــن اnصـــدقـــاء ا`ـــقربـــ} إلـــيك جـــداً، أو مـــن الـــعائـــلة، خـــانـوا صـــداقـــتك بســـبب قـــرارك الـــذي اتخـــذتـــه 
لتكون تابعـاً للمسيح؟  

ه ينبغي أن نــــحب هــؤWء الــــناس )مــــت43-48(. ينبغي أن نــــحب كــــل الــــذيــــن  يــــعلمنا الــــكتاب ا`ــــقدس أن
نا. ينبغي أن نـــحبهم ونصلي مـــن أجـــلهم. هـــذه هي الـــطريـــقة التي عـــامـــل بـــها يـــسوع  يـــكرهـونـــنا ويجـــرحون
أولـئك الـذيـن أساءوا إليه وخـانوه، وحتى تـكون تـابـعـاً للمسيح Wبـد أن تتبع مـثالـه في ا`ـحبة. يـعلمنا أيـضـاً 
الــكتاب ا`ــقدس بــأن هــناك بــركــة مــحفوظة nولئك الــذين يعانون وا`ضطهــدون مــن أجــل أســم يــسوع. في 
الحقيقة يخبرنا الـكتاب ا`ـقدس بـأن نحسبه كـل فـرح nن يومــاً مـا سنجـد أن مـا سنكسـبه يسـتحق الـثمن 
الذي دفعناه.

* دعونــا نــختم اجــتماعــنا هــذا بــالــصpة. لــيت كــل شــخص مــنا يــشارك بــما حــدث لــه مــنذ قــبولــه يــسوع 

لـلبعض. هـل يوجد أي شـخص قـد  ا`سيح. أتمنى أن تـكون قـصة جـميلة، وربـما تـكون غـير جـميلة بـالنسـبة 
عانى بسبب قبوله يسوع ا`سيح؟

ء 
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دعونا نصلي كمجموعة من أجل هذا الشخص.

*لـــــكن قـــــبل أن نصلى، يـــــمكننا أن نـــــطلب مـــــن كـــــل شـــــخص أحـــــضر كـــــشكوWً وقـــــلمـاً أن يـــــكتب أســـــماء 
لــكل عضو. دعونــا نــتذكــر أن نصلي  أعضاء ا`جــموعة في قــمة الــصفحة ثم نضع قــائــمة بــطلبات الــصpة 
مـــن أجـــل هـــذه الـــطلبات وأيـــضـاً دعـونـــا نسجـــل أســـماء الـــذيـــن نـــعرفـــهم ونـــرغب في أن يـــقبلوا يـــسوع كـــرب 
ومخـلص لـهم. بـعد ذلـك يـجب أن نـشارك اtخـريـن في هـذه الـقوائـم حتى نتحد مـعهم في ا`ـعركة مـن أجـل 
أصدقائنا وكل الذين نحبهم.

*دعـــونـــــا نصلي مـــــن أجـــــل بـــــعضنا الـــــبعض كـــــل يـــوم هـــــذا اnســـــبوع. ضع الـــــكشكول أو الــــــورقـــــة التي 
سجـلت فـيها اnسـماء وطـلبات الـصpة، في حجـرة نومـك، وقبل أن تـذهـب إلى فـراشـك أو عـندمـا تسـتيقظ 
تصفحها ثم إرفع صpة nجل كل هؤWء اnشخاص الواحد تلو اtخر.

لـه `ـجيئه إلى  *دعونـا ننهي هـذا اWجـتماع بـالـشكر n oنـه أمـ} ويـحفظ وعـده. ثـم دعونا نـقدم شـكراً 
أرضــــنا في ا`ــــرة اnولى ليخــــلصنا مــــن خــــطايــــانــــا ومــــن أجــــل وعــــده بــــا`جيء الــــثاني. لــــيتنا نــــطلب مــــنه أن 
يساعدنا لنكون أمناًء حتى نصلي لبعضنا البعض كل يوم خpل اnسبوع القادم.

ء 
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�ب�دء �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ا�ل�م�س�ي�ح
�ت�أ�ل�ي�ف

�ك�ر�س�ت�ي. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر
"�ه�ر�و�ب �ي�س�و�ع �إ�ل�ى �م�ص�ر �و�م�ع�م�و�د�ي�ت�ه" �ا�ل�د�ر�س2

 ًWِنَــاز ِ�oَلـُه، فَـَرأَى ُروَح ا ــفَـتََحْت  َماَواُت َقـِد انْ إِذَا الس� ـَـاِء، َو ْ̀ لِــْلَوْقِت ِمَن ا ُسوُع َصِعدَ  ا اْعـــتََمَد يَ " فَــَلم�
ِذي ِبـِه ُسـِرْرُت«. )مــت3:  َحِبيُب ال� : »َهذَا ُهَو ابِْني اْل ًpَماَواِت َقــاِئــ َليِْه، َوَصْوٌت ِمَن الس� َع َوآِتــيـاً  ِمـــثَْل َحَماَمـةٍ 
.)17 – 16

�م�ر�ا�ج�ع�ة:

     1 – كان اسم أم يسوع هو ................

.".... o2 – قال النبي أشعياء أن يسوع هو "عمانوئيل" الذي معناه " ا     

     3 – على جبل الزيتون، وحينما سأل التpميذ يسوع عن عودته إلى اnرض، طلب منهم يسوع أن

     يحترسوا لئp يخدعهم ................ 
4 – قال يسوع أن كثيرين سيأتون ويقولون أنهم ...............

5 – قــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــسوع أن هــــــــــــــــــنــاك أشــــــــــــــــــيــاء كــــــــــــــــــثــيــرة مــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــبــة ســــــــــــــــــتــحــدث في الــــــــــــــــــعــالــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــلــه 

مثل ..........، ..........، .........،
 ............
6 – قال يسوع أن كل الذين يتبعونه سيعانون. `اذا؟

7 – سيكون ا`جيء الثاني ليسوع مثل حدث هام في الضيقة. ما هذا الحدث؟

8 – من أين سيجمع ا`pئكة شعب اo؟

9 – من الوحيد الذي يعرف متى سيأتي ا`سيح ثانية؟

10 – مــاذا ســيكون رد فعلي عــندمــا يــفعل شخص ما بعض ا`عجزات لــكن لــيس بــاســم يــسوع أو قــد 

يعلن

ء 
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 أحدهم بأنه ا`سيح؟
11 – يجب أن ..... حينما يسخر مني شخص ما بسبب إيماني با`سيح.

12 – يجب على� أن أتعامل مع الذين يضطهدونني ويسيئون إلى� بسبب يسوع ا`سيح..........
    

 ُولــــد يــــسوع في بــــيت لحــــم وعــــاش هــــناك حتى زاره ا`ــــجوس الــــذيــــن جــــاءوا مــــن ا`شــــرق. جــــاء هــؤWء 

ا`ــجوس إلى إســرائــيل وكــانـوا يــسيرون وراء نجــم مشرق. وبــدخـولــهم بــيت لحــم الــيهوديــة، وهي مــقاطــعة 
يــهودية، ذهبوا أوWً أورشــليم. هــناك ذهــبوا إلى ا`ــلك هــيرودس وســألـوه أيــن هــو ا`ـولـود مــلك الــيهود nنــهم 
رأوا نجمه.

لــذلــك دعــا هــيرودس رؤســاء الــكهنة  اضــطرب هــيرودس وكــل أورشــليم مــعه حــينما ســمعوا هــذا الــكpم؛ 
وكتبة الشعب وسألهم أين يولد ا`سيح. فقالوا له أن النبوات تقول بأنه سيولد في بيت لحم اليهودية.

لـــقصره ســـألـــهم  أخـــبر هـــيرودس ا`ـــجوس بـــا`ـــكان الـــذي ينبغي أن يـــذهـــبون إلـــيه. لـــكن قـــبل مـــغادرتـــهم 
متى رأوا النجم بالضبط؟ فعل هذا حتى يستطيع تحديد ميعاد ميpد الطفل ويحسب عمره بالضبط.

واصــل ا`ــجوس رحــلتهم إلى بيت لحــم وقــادهــم النجم إلى الــبيت الــذي كــان فــيه يــسوع. دخــل ا`ــجوس 
ولـــبانـــاً ومـــراً. بـــينما كـــان هـؤWء ا`ـــجوس ســـيبدأون رحـــلة عـودتـــهم إلى  وسجـــدوا لـــه وقـــدمـوا لـــه هـــدايـــا ذهـــبـاً 
وطـــنهم، أُوحى إلـــيهم في حـــلم أن W يـــرجعوا إلى أورشـــليم كـــما طـــلب مـــنهم هـــيرودس ، لـــذلـــك ذهـــبوا في 
طريق آخر.

كــذلــك طــلب اo مــن يوســف في حــلم أن يــأخــذ الصبي وأمــه في الــحال ويــذهــب إلى مــصر وأن يــمكثوا 
هـناك إلى أن يـكلمهم الـرب ثـانية. أخبر اo يوسـف بـأن هـيرودس كـان مزمـعـاً أن يـقتل الصبي. وكـان هـذا 
تحقيقـاً للنبوة ا`وجودة بالعهد القديم والتي تقول: " .......... َوِمْن ِمْصَر َدَعْوُت ابِْني.". )هو11: 1(.

لـقد خطط هـيرودس لـقتل الـطفل ا`وعود بـه، فـقام بـقتل جـميع اnطـفال الـذكـور، حـديثى الوWدة وحتى 
عمر السنت}، الذين كان يعيشون في بيت لحم وا`دن ا`جاورة لها.

بعد موت هـيرودس جـاء مـpك الـرب لـيوسـف في حـلم ونـصحه بـالـعودة إلى إسـرائـيل nن هـيرودس قـد 
مات. أطـــاع يـوســـف اo، لـــكنه ذهـــب إلى مـــقاطـــعة شـــمال الـــيهوديـــة تسمى "الجـــليل" وأقـــامـوا في مـــديـــنة 
الناصرة.

في تـــلك اnيـــام كـــان هـــناك إنـــسان يـــُدعى يـوحـــنا ا`ـــعمدان وكـــان يـــكرز في بـــريـــة الـــيهوديـــة. كـــان يـــكرز 
ماَواِت )مت3: 2(. برسالة التوبة قائpً " »تُوبُوا nَن�ُه َقِد اْقـتََرَب َمَلُكوُت الس�

كان يوحنا لباسه من وبر اnبل وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جراداً وعسpً بريـاً.
خــــرج كــــل ســــكان أورشــــليم والــــيهوديــــة وجــــميع ا`ــــناطــــق ا`ــــحيطة بنهــــر اnردن لــــيوحــــنا ا`ــــعمدان وقــــد 

عـمدهم في اnردن بـعد أن اعـترفوا بخـطايـاهـم. كـذلـك جـاء إلـيه كـثير مـن الـفريـسي} والـصدوقـي} لـيعتمدوا 
لــهم يـوحــنا " يــا أوWد اnفاعي". nنــهم وثــقوا في مــيراثــهم الــديني الــتقليدي حتى  ولــيسمعوا كــpمــه فــقال 
ينالون الخpص ولم يؤمنوا بضرورة التوبة عن خطاياهم. 

ء 
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لــيس بــا`ــاء بــل بــالــروح  بــينما كــان يوحــنا يــتكلم بــدأ يــكرز لــهم بــشخص ســيأتي إلــيهم وسوف يــعمدهــم 
الـــقدس والـــنار. قـــال أيـــضـاً أن هـــذا الـــشخص ســـيكون رفـــشة في يـــده وســـيقسم الشعب وسيجـــمع لـــنفسه 
الذين يؤمنون به وسيلقى باtخرين في نار W تطفئ.

بـعد ذلـك جـاء يـسوع مـن الجـليل إلى يوحـنا في اnردن لـيعتمد منه. حـاول يوحـنا أن يمنع هـذا الـعمل 
nنــه شــعر بــأنــه W يســتحق أن يــقوم بــتعميد يــسوع. لــكن أصــر يــسوع على ا`ــعموديــة مــن يوحــنا حتى يــتمم 
كل بر.

عـندمـا اعتمد يـسوع وصـعد مـن ا`اء في الحال، اسـتطاع جميع الـشعب الـحاضـر هـذا الحـدث أن 
 :" ًpيـرى الـسماء وهي مـفتوحـة ونـزل الـروح الـقدس على هـيئة حـمامـة وسمع الـناس صوتــاً مـن الـسماء قـائـ
»َهذَا ُهَو ابِْني اْلَحِبيُب ال�ِذي ِبِه ُسِرْرُت«. )مت3: 17(.

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة

1 – أي نوع من الناس جاءوا ليروا يسوع وما الذي قدموه له؟

2 – في أي مدينة توقف هؤWء الناس أوWً، وتكلموا مع من؟

3 – `اذا حذر اo يوسف ليهرب إلى مصر؟

4 – أين ذهب يوسف بعد موت هيرودس؟

5 – أين كان يكرز يوحنا ا`عمدان؟

6 – ماذا كانت رسالته ومظهره؟

7 – ماذا كانت رسالته للشعب؟

8 – ما الذي حدث للذين اعترفوا بخطاياهم؟

9 – `اذا قال يوحنا ا`عمدان للفريسي} والصدوق} " يا أوWد اnفاعي"؟

10 – كــان يوحــنا يــكرز بــأن هــناك شخص أعــظم مــنه ســيأتي بــعده. وقال أن هــذا الــشخص ســيقسم 

الناس في العالم. كيف سيتم هذا؟    
11 – من الذي جاء من الجليل ليعتمد من يوحنا؟

12 – أصـــر يـــسوع على أن يـــعتمد مـــن يـوحـــنا حتى ولـــو كـــان يـوحـــنا يـــشعر بـــأنـــه W يســـتحق أن يـــفعل 

هذا. ما السبب الذي أعلنه يسوع؟
13 – ما الذي حدث عندما صعد يسوع من ا`اء؟

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

ء 
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1 - �ي�م�ك�ن�ن�ا �ف�ق�ط �أ�ن �ن�خ�ت�ب�ر �م�ا �ه�و �أ�ف�ض�ل �ل�ح�ي�ا�ت�ن�ا �م�ن �ع�ن�د �ا�ل�ل�ه �ع�ن�د�م�ا �ن�ط�ي�ع �ا�ل�ل�ه 
+-2$-'2. لــقد طــلب اo من يوســف أن يــفعل أشــياء كــثيرة  لــم يــكن ســيفعلها مــا لــم ٍيــطلب مــنه اo. أطــاع 
اo وتـــزوج مـــن مـــريـــم الـــعذراء بـــالـــرغـــم مـــن كـونـــها حـــامـــpً. إنـــه وثـــق في اo بـــالـــرغـــم مـــن أن حـــملها لـــم يـــكن 
لحم أمـره اo بـأن يـذهـب  له بل كـان مسـتحيpً أن يـفهمه. وبـعد ذلـك حـينما كانوا يـعيشون في بـيت  مـفهومــاً 
إلى مـصر. كـانـت مـصر بـالنسـبة لـهم دولـة أجـنبية ويـتكلمون بـلغة مـختلفة وكـان الـناس في مـصر يـختلفون 
على رجـل وزوجـته وطـفليهما الـصغير.   ًٍpنـتقال سهـWتـمامــاً حـيث كـانوا يـعبدون آلـهة مـزيـفة. لـم يـكن هـذا ا
مع ذلك، اختار أن يطيع. ونتيجة لذلك أُنقذت حياة يسوع من مذبحة هيرودس. 

لـــحياة يـوســـف، هـــكذا لـــديـــه خـــطة خـــاصـــة لـــكل شـــخص مـــنا. يـــقول  تـــمامــــاً كـــما أن اo كـــان لـــديـــه خـــطة 
الــكتاب ا`ــقدس أن اo يــعرفــنا مــنذ تــكويــننا في بــطون أمــهاتــنا ولــه خــطة مــعينة لــحياتــنا. إذا كــنا نــريــد أن 
نــختبر الــحياة اnفــضل التي دبــرهــا لــنا اo وnوWدنا، Wبد أن نطيع اo ونطيع أوامــره لــنا بــعنايــة شــديــدة. 
يقول الـكتاب ا`ـقدس أن اo يـرغـب في أن يـتكلم إلى كـل واحـد فـينا في قـلوبـنا ونـحن نصلي ونـقرأ كـلمته. 
إنــه يــريــد أن يــقودنــا إلى حــياة كــامــلة وأفــضل مــعه. كــثيراً مــا يــتكلم اo مــباشــرة إلــينا عــندمــا نصلي ونــقرأ 
كــلمته. إنــه يــتعامــل مــعنا بــمواقــف خــاصــة، واتــجاهــات خــاصــة، وقــرارات خــاصة يجب أن نتخــذهــا. نــحتاج 
لــو  أن نــقوم بــعمل اخــتيار في الــحال كــما فــعل يوسف. Wبــد أن نــختار أن نتخــذ قــرارات بــطاعــة اo حتى 
كان ا`وقف صعبـاً.

هـل يـتكلم اo إليك عـن شيء مـا خـاص في حـياتـك؟ هـل يـطلب مـنك أن تـغير شيء مـا في حـياتـك لـكن 
مـن الـصعب أن تـغيره؟ لو كـان اnمـر هـكذا وكـنت تشعر براحة يـمكنك أن تـشارك هـذا مع ا`جـموعة. يـجب 
أن يسجـل كـل شـخص هـذا اWحـتياج تـحت اسـمك في كـشكول الـصpة الـخاص بـه لكي يـتذكـره ويصلي 
من أجلك كل يوم خpل اnسبوع. اo سوف يعطيك القوة لكي تطيع خططه لحياتك.

ا جميعاً، وأعطى أتـــباعـــه، وصـــية. دعـونـــا  2 – قـــبل رجـوع يـــسوع إلى الـــسماء، وبـــعد قـــيامـــته، أعطان

ُدوُهــمْ  بُوا َوتَـــْلِمذُوا َجــِميعَ اnَُمــــمِ، َوَعـم� اذَْه سماء: "فَ نســـترجع الـــكلمات اnخـــيرة لـــيسوع قـــبل عــودتـــه إلى ال
ِه. َوَهــا أَنَــا َمَعُكْم ُكل� اnَي�ــامِ  ْحفَظُوا َجِميعَ َمــا أَْوَصــيْـتُُكْم ِب ِن َوالـر�وحِ اْلـُقُدِس. َوَعـل�ُموُهْم أَْن يَ ِبــاْســـمِ اtِب َواWِبْ
إَِلى انْـِقَضاِء الــد�ْهـِر«. آِمَ}." )مت28: 19-20(. في هذه الــدراســة فــيما بــعد ســنعرف كــيف نــذهــب إلى 
لـطاعـة كـpمـه. �ل�ا�ب�د  اtخـريـن لـنخبرهـم بـرسالة يـسوع. هـناك وصـية واحـدة Wبـد أن نـنفذهـا جـميعـاً بـأنـفسنا 
�أ�ن �ن�ع�ت�م�د �ب�ا�س�م �ا�ل�آ�ب �و�ا�ل�ا�ب�ن �و�ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س.

*  ا`ـعمودية حـدث بـسيط يـدل على الـطاعـة لـلمثال ا`ـتروك بـا`سيح. إنـه الـنزول إلى ا`ـاء مع شـخص 
مؤمن وأن تسمح لنفسك بالنزول تحت سطح ا`اء لفترة قصيرة ثم تصعد مرة أخرى.  

* لـم تـتم مـعموديـة يسوع مـثل الـطفل. في إنـجيل لوقـا، نـعرف أن يـسوع أًخذ إلى الـهيكل وهـو طـفل. 
هناك باركه الكاهن وبارك والديه. لكن هذا لم يكن معمودية.

ء 
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لــم تــكن شيء مــا فــعله والــديــه لــه. في مــثال ا`سيح،  * كــانــت مــعموديــة يــسوع اخــتيار قــام بــه بــنفسه. 

يجب أن نذهب جميعنا، بأنفسنا، وأن نطلب أن نعتمد على يد شخص مؤمن وتقي.
* هــذا لــيس طــقسـاً ديــنيـاً حتى يحــدد هــويــتك الــطائــفية. وهــذه ليســت عــملية روحــية تطهــر الــنفس مــن 

الخــطايا. إن هذا الــعمل هــو رمــز، وإعــpن عــام لــخضوعــنا في إتباع ا`سيح. يــعلمنا الــكتاب ا`ــقدس أن 
لـــدفـــن وقـــيامـــة ا`سيح. عـــندمـــا نـــعتمد فـــإنـــنا نـــتمثل ونـــطابـــق أنـــفسنا بـــدفـــن وقـــيامـــة  ا`ـــعموديـــة هي صـــــورة 
ا`سيح يسوع. 

ك في ا`ــــعموديــــة؟ هــــل تــــعتقد أنــــه مــــن الــــصعب أن تــــعتمد مــــثل ا`سيح؟ هــــل تــــحتاج إلى أن  مــــا رأي
تعتمد؟ هل تود أن تعتمد؟

ء 
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�ب�دء �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ا�ل�م�س�ي�ح
�ت�أ�ل�ي�ف

�ك�ر�س�ت�ي. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر
"�ت�ج�ر�ب�ة �ا�ل�م�س�ي�ح" _ �ا�ل�د�ر�س3

�م�ت�ى4

« )مت4: 4(. ِ�oَليَْس ِباْلُخـبِْز َوْحَدهُ يَْحيَا اِ�نَْساُن، بَْل ِبُكل� َكـلَِمٍة تَْخُرُج ِمْن فَـمِ ا  "

�م�ر�ا�ج�ع�ة:

1 – قال النبي أشعياء أن يسوع يُدعى عمانوئيل، الذي معناه، "..................".

2 – قال يسوع أن عودته أخيراً إلى اnرض ستكون مثل .........................

3 – قال يسوع عندما يعود إلى اnرض، لن يختلط اnمر على أي شخص ليعرف من هو ا`سيح 

     الحقيقي nن كل شخص سيراه آتيـاً على ............ بقوة ومجد كثير.
4 – قال يسوع أن قبل وصوله سيصنع بعض الناس أعماWً عجيبة وتعلن أنها ا`سيح. يجب أن 

     نحترس لئp ......... من هؤWء اnنبياء الكذبة.
5 – قال يسوع يجب أن W نهتم بأنفسنا بل ........... عندما يجرحنا الناس بسبب أسم يسوع     

   ا`سيح nننا لن نخسر بل سـنُكافئ. كما قال يجب أن نعامل هؤWء الناس..........

6 – قال يسوع أن الوحيد الذي يعرف متى سيعود إلى اnرض هو .............

7 – كان هناك رجل في البرية اسمه .............. وكان يكرز ببشارة التوبة، وكان لباسه من وبر 

     اnبل وطعامه من الجراد.

8 – جاء الكثيرون ليعتمدوا بواسطته ويعترفوا .....................

9 – قــال يوحــنا أن الــذي يــأتي بــعده ســيقسم ســكان اnرض، وأنــه ســيديــن الــذيــن رفــضوه ويــضعهم 

في 
       ...... W تطفئ.

10 – جاء يسوع وطلب من يوحنا أن .....................

11 – في معمودية يسوع، نزل ......... مثل حمامة وأتى .......... من السماوات.

12 – في كpم يسوع اnخير قبل صعوده إلى السماء، طلب من التpميذ أن ......... كل شخص 

       يقبل يسوع كرب وسيد على حياته.

ء 
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13 – ينبغي أن ....... ليس nنها ............ من خطايانا، لكن nنها رمز يجعلنا "مثل ........

14 – ترمز ا`عمودية إلى ...............، ............. يسوع.
     
بــــعد مــــعموديــــة يــــسوع، قــــاده الــــروح الــــقدس إلى الــــبريــــة حــــيث جــــربــــه الــــشيطان. مــــكث يــــسوع هــــناك 

أربــع} يومـــاً وأربــع} لــيلة صــائــمـاً. بــعد هــذه ا`ــدة شــعر يــسوع بــالــجوع، فــجاء إلــيه الــشيطان وقــال" »إِنْ 
ِصيَر َهـِذِه اْلِحَجاَرةُ ُخــبْزاً« )مت4: 3(. هــنا نجــد يــسوع يــرد على ا`جــرب بــكلمات  َن ا�oِ فَـُقْل أَْن تَ ُكـــنَْت ابْ
ْل ِبُكل� َكــلَِمٍة تَْخـُرُج ِمنْ  ْحيَا اِ�نَْساُن، بَ َلـيَْس ِبـاْلُخـبِْز َوْحـَدهُ يَ موجودة في العهـد الـقديم فـقال لـه: »َمْكتُوٌب: 
«)مت4: 4(. ِ�oفَـمِ ا

بـعد ذلـك أخـذه ا`جـرب إلى أورشـليم، ا`ـديـنة الـعاصـمة، إلى جـناح الـهيكل ثـم قـال له" »إِْن ُكـنَْت ابْنَ 
ا�oِ فَـاطَْرْح نَـفَْسَك إَِلى أَْسـفَُل nَن�ُه َمْكـتُوٌب: أَن�ُه يُوِصي َمـpَِئَكـتَُه ِبَك فََعَلى أيَـاِديِهْم يَْحِمُلونََك، لَِكيْ Wَ تَْصِدمَ 
ِبَحَجٍر ِرْجَلَك«. َقاَل َلُه يَُسوُع: »َمْكـتُوٌب أَيْضـاً: Wَ تَُجر�ِب الر�ب� إَِلَهَك« )مت4: 6- 7(.

مــرة أخــرى يــأخــذه الــشيطان لــلمرة الــثالــثة إلى جــبل عــاٍل جــداً. هــناك كــان كــpهــما يــنظران الــعالــم 
َجِميَعَها إِْن َخَرْرَت َوَسَجْدَت لِي«. ِحـيـنَِئٍذ َقـاَل َلُه يَُسوُع: »اذَْهبْ  ومـمالـكه وقـال لـه الـشيطان:»أُْعِطيَك َهِذهِ 
َكٌة َقــْد َجــاَءتْ  إِذَا َمــpَِئ م� تَـَرَكـُه إِبْــلِيُس، َو ْعـبُُد«. ثُ َوْحــَدهُ تَ إِي�ــاهُ  ــلر�ب� إَِلـِهَك تَْسُجــدُ َو ْكـتُوٌب: لِ ُه َم ــا َشــيْطَاُن! nَنـ� يَ
فََصاَرْت تَْخِدُمُه   ) مت 4: 11-9(. 

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة

1 – إلى أين قاد الروح القدس يسوع لكي يُجرب؟

2 – ما الذي فعله يسوع `دة أربع} يوما قبل أن يجربه الشيطان؟

3 – في التجربت} اnولت}، كان الشيطان يتحدى يسوع �ثبات ماذا؟

4 – في التجربة اnولى، ماذا طلب الشيطان من يسوع؟

5 – كيف انتصر يسوع على الشيطان في التجربة اnولى؟

6 – في التجـربـة الـثانـية، عـندمـا أخـذ الـشيطان يـسوع إلى جـناح الـهيكل، مـاذا طـلب مـن يـسوع أن 

يفعله؟
7 – كيف انتصر يسوع على الشيطان في التجربة الثانية؟

8 – في التجـربـة الـثالـثة، وعد الـشيطان يـسوع بـأنـه سـيعطيه كـل ممالك الـعالـم إذا فـعل يـسوع شـيئـاً 

واحداً فقط. ما هذا الشيء؟
9 – كيف انتصر يسوع على الشيطان في التجربة الثالثة؟

10 – من جاء لخدمة يسوع بعد أن تركه إبليس؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة _ �ا�ل�د�ر�س 3

ء 
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�م�ت�ى4

W .3"1 نــــــــحتاج أن نــــــــذهــــــــب إلى  '22 -,.-"3 '21 ,  ,/ %4+  5.3 6)+!&.2- 7&-(,1  – 1

الــبريــة مــثل يــسوع حتى نُجــرب. يــعلمنا الــكتاب ا`قدس أنــنا W نجرب فقط من الــشيطان بــل مــن شــهواتــنا 
أيضاً )يع1: 14(. يــعلمنا الــكتاب ا`ــقدس أيــضـاً أن هــناك صــراع في قــلوبــنا ب} رغــبتنا في عــمل الــخير 

ـــــاهُ  ــِغُضُه فـَــــِإي� ـــَعُل َمـــــا أُِريـــــُدهُ بَـْل َمـــــا أُبْ ُت أَفْ ـــَعُلُه إِذْ َلْس ـــــا أَفْ ر. " nَن�ي َلْســُت أَْعــــِرُف َمـــــا أَنَ لـــــكننا نـــــفعل الش

ــِإي�ـــاهُ أَفْـَعُل )رو7:  ــِذي َلْسُت أُِريــُدهُ فَ ــر� \ل� ُدهُ بَـِل \لش� ــِذي أُِري الِحَ \ل� أَفْـَعُل.،.............. nَن�ي َلْسُت أَفْـَعُل \لص�
.)19 ،15

+$ 9+"4.", -82,: طــــــــــبيعة جســــــــــديــــــــــة وطــــــــــبيعة روحــــــــــية،   ,/2 )+!&.2- !+.:.  0 (1  – 2

ُلوا َشْهَوةَ \ْلَجَسـدِ.  إِن�َما أَُقـوُل: \ْسـُلُكوا ِبـالـر�وحِ فَـpَ تَُكم� الـروح الـقدس )روح اo(. يـقول بولـس الـرسـول: " َو
 َW ــفَْعُلوَن َمــا َما \tَخـَر، َحـت�ى تَ َو\لـر�وُح ِضــد� \ْلَجَسـِد، َوَهــذَاِن يُــَقاوُِم أََحــُدُه nَن� \ْلَجَســَد يَْشـــتَِهي ِضــد� \لـر�وحِ 
ــِريـــُدوَن. )غـــ5p: 16-17(. ســـيكون هـــناك صـــراع يــومي بـــ} مـــشيئتك التي تـــعارض مـــشيئة اo في كـــل  تُ
اnشياء الكبيرة والصغيرة في الحياة.

3 – �ي�م�ك�ن�ن�ا �أ�ن �ن�ت�غ�ل�ب �ع�ل�ى �ا�ل�ت�ج�ر�ب�ة �ب�ن�ف�س �ا�ل�ط�ر�ي�ق�ة �ا�ل�ت�ي �أ�ت�ب�ع�ه�ا �ي�س�و�ع٬، �م�ن 
اَلـٌة َوأَْمَضى ِمْن ُكل� َســيْفٍ  ع� َحــي�ٌة َوفَ  ِo\ َن� َكــلَِمَةn  "{2'( -722. تــقول الــرســالــة إلى الــعبراني$  )(*  2-2:

َمي�زَةٌ أَفْـَكاَر \ْلــَقْلِب َوِنـــي�اِتــِه. )عـــب4:  ِـَخاخِ، َوُم ْ̀ ـَــفَاِصـِل َو\ ْ̀ َو\ ٌة إَِلى َمـــفَْرِق \لـــن�فِْس َو\لــر�وحِ  اِرَق ِن، َوَخ ِذي َحــد�يْ
12(. إقرأ هذه اtية أكثر من مرة. اسأل أعضاء مجموعتك عما تعنيه هذه اtية.

�ك�ل�م�ة �ا�ل�ل�ه �ل�ي�س�ت �ك�ت�ا�ب �ل�ل�ن�ص�ا�ئ�ح. �إ�ن�ه�ا �ك�ل�م�ا�ت �ح�ي�ة �ي�س�ت�خ�د�م�ه�ا �ا�ل�ل�ه �ل�ي�ت�ك�ل�م �ب�ه�ا �م�ع 
�ك�ل �ق�ل�ب �م�ن �ق�ل�و�ب�ن�ا �ب�ط�ر�ي�ق�ة �ف�ر�د�ي�ة. �إ�ن�ه�ا �ت�خ�ت�ر�ق �إ�ل�ى �أ�ع�م�ا�ق �ا�ل�ن�ف�س �ا�ل�ت�ي �ي�ع�ر�ف �ع�ن�ه�ا 
�ا�ل�ل�ه �ك�ل �ش�يء.

الشيء الــوحــــيد اnكــــثر أهــــمية الــــذي يــــجب أن يــــفعله كــــل تــــابع للمسيح كــــل يــوم هــــو أن يفضى وقــــتـاً 
 oنـــه يـــعرف أن كـــلمة اn oلمة ا بـــمفرده مع اtب. ســـيحاول الـــشيطان عـــمل أي شيء حتى يـــبعدك عن ك
هي مــصدر قوتــنا. ســيحاول إقــناعــنا بــأنــنا مــشغولــ}؛ وأنــنا نــدرس الــكتاب ا`ــقدس بــالــفعل، ونــحتاج إلى 
كـــــثير مـــــن الـــــنوم، أو أن الـــــكتاب ا`ـــــقدس صـــــعب جـــــداً وW يـــــمكن أن نـــــفهمه، وســـــيقدم لـــــنا مـــpيـــــ} اnعـــــذار 
اnخرى. لـكن ينبغي أن نـدرك هـذه اnمـور nنها أكاذيب. ينبغي أن تـكون اnولـويـة في حـياتـنا هي قـضاء 
وقت خلوة مع اo للصpة كل يوم وقراءة كلمته.

�ه�ن�ا �خ�ط�ة �ب�س�ي�ط�ة �و�س�ه�ل�ة �ج�د�اً �ن�ت�ب�ع�ه�ا:

ء 
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1 – ابــدأ يـومــك بــمفردك مع اtب لــتخبره كــم تــحبه وأشــكره مــن أجــل الصفات الــرائــعة التي تـوجــد 

فيه.

2 – قــدم لــه الــشكر مــن أجــل اnشــياء التي فــعلها في حــياتــك، أو nجــل اســتجابــات الــصلوات التي 

رفعتها 
     له.

* هـــناك فـــكرة رائـــعة وهي أن تـــجعل صفحة أو قسم في كـــشكول الـــصpة تـــحت عـــنوان "أشـــكرك" 

وأن تسجل هذه اnشياء التي يعملها اo في حياتك.

3 – ارفع صpة من أجل اtخــريــن: الــذيــن يــدرســون الــكتاب ا`ــقدس مــعك، وأســرتــك، وأصــدقــائــك، 

خــاصــة مــن W يــعرفــون يــسوع ا`سيح لــ�ن، أيــضـاً ارفع صــpة لــلطلبات واWحــتياجات الــخاصــة. إذا كــان 
لـديـك الـكثير من الـذيـن يـجب أن تصلي من أجـلهم، ربما تـحتاج أن تـخصص صـفحة أو قـسم خـاص في 
لــلصpة مــن أجــلهم مــرة واحــدة  كــشكول الــصpة كل يوم مــن أيــام اnســبوع وأن تــقسم عــائــلتك وأصــدقــائــك 
في اnسبوع.   

�م�ث�ا�ل �ع�ل�ى �ذ�ل�ك 
�ا�ل�ا�ث�ن�ي�ن                         �ا�ل�ث�ل�ا�ث�اء
عمتي بام                       جدتي
عمي ديفيد                       ماما
راشيل                          بابا
جون  ديفيد                    القس مارسيلو

 
ربـــما يـــكون مـــن الـــرائع أن تـــتوقـــف ونـــفعل هـــذا مـــعـاً. حتى يســـتطيع الجميع أن يـــبدأون صـــpتـــهم دون 

اWضطرار إلى عمل هذا فيما بعد.

أمل في كـــلمة اo. يـــعلمنا الـــكتاب ا`ـــقدس أن W نـــقرأ فـــقط كـــلمة اo فـــقط مـــثل أي شيء  4 – اقـــرأ وت

نقرأه، لكن يجب أن نتأمل فيها. هذا يعني أنه يجب أن:

. نقرأه بتأني وعلى مهل.
. نــعيد الــقراءة مــرات كــثيرة وأن نــفكر بــعمق في مــعاني الــكلمات. ربما يســتغرق هــذا قــراءات عــديــدة 

قبل أن تستطيع التركيز على الحق الذي يحاول اo أن يعلنه.
. ضع اســمك في الــحق الــكتابي وأنــت تــطبقه. مــثpً: إذا كــانــت اtيــة تــقول "أكرم أبــاك وأمــك"، ينبغي 

تحول هذه اtية إلى عبارة شخصية فتقول :" يا ......... )ضع اسمك( يجب أن تكرم أباك وأمك".

ء 
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. ارفع صـــpة مـــن خـــpل هـــذه اtيـــة إلى اo وقدم شكر o مـــن أجـــل بـــركـــاتـــه وأطـــلب مـــنه اWحـــتياجـــات 
ك أبي الـــسماوي  ا اo مـــن أجـــل أبي وأمي. أشـــكرك يـــا اn oن خاصة. على ســـبيل ا`ـــثال، "أشـــكرك ي ال
الذي يسدد كل احتياجاتي، وا`وجود بالرغم من عدم وجود أبي اnرضي.

 ًWن. هـنا سـأذكر لـك مـثاtأن يوصـلها لـنا عـن حـياتنا ا oتوجد كـثير مـن الـحقائق الـروحـية التي يـريـد ا
 .oعن كيف تتأمل في كلمة ا
•
• دعــــنا نــــبدأ بــــا�صــــحاح الــــخامــــس مــــن إنــــجيل متى وهــــو ا�صــــحاح الــــتالي لــــ�صــــحاح الــــذي 

لـقراءة اtيـات الـثpثـة أو اnربـعة  نـاقـشناه الـيوم. دعـنا نـتوقـف ونسمح لـكل شـخص أن يـأخـذ وقـتـاً 
اnولي. إذا كـان هـناك شـخص مـا W يستطيع الـقراءة، Wبـد أن يقرأ الـقائـد هـذه اtيـات لـه مـرات 
عديدة دون أي شرح.

*  اtن دع كـــل شـــخص يـــحاول أن يفهم معنى اtيـــات، وإذا كان من ا`ـــمكن أن نضع أســـماءنـــا في 
اtيـات. W تـخف مـن أن تعطي فـرصـة لـروح اo أن يـتكلم إليك. هـنا سـأضـرب مـثاWً، لـكن بـالـتأكـيد ليسـت 
لي اo عـــندمـــا  نطبق على حـــياة الـــشخص. هـــذه الـــكلمات هي مـــا قـــالـــها  هـــذه اtيـــة فـــقط هي التي ربـــما ت
قرأت هذه اtيات:

َماَواِت" )مت5: 3(. -82"( 3:   »طُوبَى لِْلَمَساِك}ِ ِبالر�وح،ِ nَن� َلُهْم َمَلُكوَت الس�

لكوت اo. يـــــا رب : ســـــاعـــــدني nكـــــون مـــــسكينـاً  أرث م طـــــوبى لي إذا كـــــنت مـــــسك} بـــــالـــــروح nنني س
وW مــــغروراً . أشــــكرك أيــــها الــــرب مــــن أجــــل مــــا تــــفعله في  بــــالــــروح. W أريــــد أن أكــــون مــــتكبراً وW مــــنتفخـاً 
حياتي. أشكرك أيها الرب nنني أعرف أنني سأرث ملكوت اo. حقـاً أنني مبارك ومطوب.

-82"( 4: " طُوبَى لِْلَحزَانَى، nَن�ُهْم يَـتََعز�ْوَن" )مت5: 4(.

اtية 4 " مـن الـصعب بـالنسـبة لي أن أتـخيل أنني سـأكـون مـباركــاً في وقـت الحـزن أو في حزني nن 
الحـزن وقـت كئيب. لـكن كـأحـد أتـباع ا`سيح، فـإنني أشـكراo دائـمـاً nنني أعـرف أنني حـقـاً مـباركــاً.  nنـه 
يوجـد لـنا رجاء؛ nننا نؤمـن بـيسوع ا`سيح. لـقد أعـطانـا اo رجـاءاً وهـذا هـو الـعزاء الحقيقي. أشـكرك ي 
ارب nنــــك قــــمت بــــتعزيتي حــــينما اخــــتبرت اnحـــزان في حــــياتي بســــبب وفــــاة أمي. أشــــكرك يــــا رب nجــــل 
اnتــــقياء الــــذيــــن وضــــعتهم في طــــريقي وفي حــــياتي حــــيث كــــانـــوا تــــعزيــــة جســــديــــة لي في وقــــت أحـــزاني. 
ا رب، أســـتطيع أن  أشـــكرك مـــن أجـــل الـــتعزيـــة التي حـــصلت عـــليها مـــن روحـــك الـــقدوس في نفسي. نـــعم ي
أرى هذا كمؤمن، أرى أنني مبارك حينما أكون حزينا. أًحبك يا رب، nنك تعتني بي. 

W توجـد صـيغة أو تـركـيبة خـاصـة، وW كـلمات خاصة، وW طـريـقة خـاصـة. مـن ا`ـهم جـداً أن نـتأمـل في 
كpم اo إن يتشـــــرب ويـــــغوص في أعـــــماق نـــــفسك. عـــــندمـــــا تـــــخترق هـــــذه  لـــــيتك تعطي فـــــرصـــــة ل  .oم اp ك
الكلمات حياتك، سيتكلم اo إلى أعماقك.

ء 
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عــندمــا نــفعل هــذا بــصفة مســتمرة، فــإنــنا نشــبه ا`سيح كــثيراً في كــل طــريقة. لــن نــكون قــادريــن على 
 oمـقاومـة التجربة فـقط، لـكننا سنظهـر حـبـاً أكـثر ونسـلك بـأكـثر تـقوى في كـل مـجال في حـياتـنا. مـعرفـة ا
0.-3 للحياة ا`سيحية ا`نتصرة. بطريقة شخصية هي -2'

* أنـــصحك بـــأن تقسم الجزء اnخـــير في كـــشكول الـــصpة الـــخاص بـــك. أي تـــجعل فـــيه جـزءاً لـــلتأمـــل. 
أكتب تـاريخ كـل يوم تقرأ فـيه الـكتاب ا`ـقدس، قـم بـتسجيل، على اnقل، حـقيقة واحـدة تـكلم اo مـعك فـيها. 
أحــيانــاً يــكون مــن اnسهــل أن تــتأمــل في كــpم اo لــو أمــكن تــسجيل أفــكارك، أو ربــما يــكون مــن الــجيد أن 
تــرجع فــقط بــعد وتــقرأ اnشــياء الــثمينة التي يــتكلم بها اo في قــلبك. هــذه لحــظة خاصة وثــمينة جــداً بــينك 
وب} معلمك.

* أشــــجعك أن تقطع عهــــداً مع نــــفسك ومع مجــــموعــــتك، أن تــــكون ـ `ــــدة أســــبوع ـ أمــــينـاً وتقضى على 
واحـــداً كـــل يــوم تـــكلم اo مـــعك  لـــو كـــان مـــمكنا، أكـــتب شـــيئـاً  اnقـــل 15 دقـــيقة مع اtب الـــسماوي كـــل يــوم. 
بـــخصوصه. إن كـــنت غـــير قـــادر على الـــقراءة، عـــليك أن تجـــد شـــخصـاً مـــا يـــقرأ لـــك آيـــة واحـــدة كل يـوم، ثـــم 
Wحظ ما يحدث حينما تسمح لكpم اo أن يخترق قلبك كل يوم.

* دعـنا جـميعـاً نواصـل قـراءة هذا ا�صـحاح الـذي بـدأنـاه. W داعي لـpسـتعجال حتى تنتهي مـنه في 
يـوم واحـــد. عـــندمـــا تنتهي تـــمامــــاً مـــن هـــذا ا�صـــحاح يـــمكنك الـــبدء في ا�صـــحاح الـــتالي ثـــم الـــتالي ...... 
.oسبوع القادم ونشارك بأي خبرات حدثت لك عندما كنت تتأمل في كلمة اnالخ. دعونا نرجع، ا

ء 
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�ب�دء �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ا�ل�م�س�ي�ح
�ت�أ�ل�ي�ف

�ك�ر�س�ت�ي. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر
"�ط�ر�د �ا�ل�خ�و�ف �م�ن �ص�ي�ا�د�ي �ا�ل�ن�ا�س" ـ �ا�ل�د�ر�س4

�م�ت�ى8-4

َصاَر ُهــــُدوءٌ  ــــاَح َواْلـبَْحـــَر، فَ يَ ــم� َقــــاَم َوانْـتََهـــَر الـــر� ــــا َقـلِيـلِي اِ�يـَماِن؟« ثُ ــُكْم َخــــاِئـــِفَ} يَ ــــاُل ــُهْم: »َمــــا بَ "فَــــَقاَل َل
َعِظيٌم." )مت8: 26(.

. كــقائــد، يــجب أن تــتذكــر أن تــسأل أعــضاء مجــموعتك هل اســتطاعوا قراءة الــكتاب ا`ــقدس والــصpة 

كل يوم أم W. إعط كل شخص فرصة ليشارك بتجاربه. عليك أن تشجعهم أيضـاً.

ذا اnســــبوع، مــــن ا`ــــهم أن يــــكون لــــديــــنا ا`جــــموعــــة وأن يــــأخــــذوا وقــــتهم في  . بســــبب طــــبيعة دراسة ه
الصpة وطلبات الصpة في بداية الدراسة بدWً من نهايتها.

�م�ر�ا�ج�ع�ة:
."....... o1 – قال النبي أشعياء أن يسوع سوف يُدعى عمانوئيل، الذي تفسيره "ا

2 – على جــبل الــزيــتون، حــينما كــان يــسوع يــعلم تــpمــيذه عــن مــجيئه الــثاني، أوصــاهــم بــأن يــحترسوا 

 pلئ
     ...... عن طريق اnنبياء الكذبة أو أولئك الذين يزعمون أنهم ا`سيح حتى لو صنعوا معجزات.

3 – قال يسوع أنه عندما يأتي ثانية إلى اnرض فإن كل شخص سيراه آتيـاً ......... ومجد كثير.

4 – قال يسوع أن الوحيد الذي يعرف متى سيعود ا`سيح إلى اnرض ثانية هو ...................

5 – قام يوحنا ا`عمدان بتعميد الكثيرين في البرية الذين تابوا عن ................

6 – قبل صعود ا`سيح إلى السماء، أوصى جميع تpميذه أن ..................

ء 
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7 – قــــال يـــوحــــنا "أن الــــذي يــــأتي بــــعده ســــيكون رفــــشه في يــــده وســــيقسم الــــناس على اnرض، وأن 

الذين رفضوه 
سينالون الدينونة بطرحهم في ......... W تطفئ.
8 – في أول تجربت} ليسوع، حاول الشيطان أن يجعله يقوم بعمل أشياء تثبت أنه ...........

9 – في التجربة الثالثة، طلب الشيطان من يسوع أن ............له.

10 – كان رد يسوع على الشيطان في التجارب الثpثة عن طريق ........ من ..........

11 – إذا أردنا أن نعرف اo بطريقة أفضل، من الضروري أن نقضى ...... معه كل يوم.

12 – ما الطبيعتان ا`وجودتان في ا�نسان وتتصارعان معـاً؟ الطبيعة ...... والطبيعة .........

13 – إذا أردنا أن نتغلب على التجربة، من ا`هم أن نقضى وقتـاً بمفردنا مع ..... كل يوم.

14 – إذا أردنا أن نشبه يسوع ا`سيح بصــورة كبيرة، من الضروري أن نقضي وقتـاً بمفردنا 

      معه.........

بعد عودة يــسوع من الــبريــة، بــدأ خــدمــته بــ} الــعامــة. لــقد اســتقر في ا`ــنطقة ا`ــحيطة ببحــر الجــليل، 
وكـانـت كـفر نـاحوم هي نـقطة الـبداية. كـان يـكرز في هذه ا`ـنطقة بـنفس الـرسالة التي كـان يـقدمـها يوحـنا 
َماَواِت« )مت4: 17(. ا`عمدان وهي:"  »تُوبُوا nَن�ُه َقِد اْقـتََرَب َمَلُكوُت الس�

أول تــلمذان قــدم يسوع لهما الــدعـوة هــما ســمعان بــطرس وأنــدراوس. لــقد أبــصرهــما يــسوع وهــما 
ــــــأَْجـــَعُلُكَما َصـــــي�اَديِ  اِئي فَ هما: "»َهــــُلم� َورَ يـــــلقيان شـــــبكة في البحـــــر حـــــيث كـــــانـــــا صـــــياديـــــن فـــــقال يـــــسوع ل
الـن�اِس« )مت4: 19(.

وذهــب يــسوع مــن هــناك حتى جــاء إلى رجل وكــان مــعه ابــنان وهــما يــعقوب بــن زبــدي ويـوحــنا حــيث 
كـان يـصلحان شـباكـيهما. وطـاف يـسوع حـول كل هذه ا`ـنطقة يـعلم في ا`ـجامع الـيهوديـة، ويـكرز بـبشارة 
ا`ــلكوت ويشفى جــميع أنواع اnمراض واnوجاع. وهــكذا ذاع خــبره في جــميع أنــحاء سـوريــا فــأحــضروا 
إليه جميع ا`رضى فشافهم.

 عـــندمـــا رأى يـــسوع أن جـــموعــــاً كـــثيرة كـــانـــت تـــتبعه، أخـــذ تـــpمـــيذه ثـــم صـــعد إلى جـــبل مـــع}. هـــناك 

لـيعلم تـpمـيذه أشـياء كـثيرة عن مـلكوت اo. كـان ا`سـتمعون لـتعالـيم يـسوع مـندهشـ} مـن كـpمـه nنـه  جـلس 
كان يعلمهم كمن له سلطان. لم يسمع أحد مطلقـاً شخص مثله في ا`جمع من قبل.

 عـندمـا نـزل يـسوع مـن الجبل تبعته جـموع كـثيرة وكـانـت هـذه الجـموع على اسـتعداد لـلذهـاب ورائـه 

ـَرِني«.  أيـنما يـذهب. كـان ب} هـذه الجـموع أبـرص وسـأل يسوع قـائـpً "»يَـا َسـي�ُد، إِْن أََرْدَت تَـْقِدْر أَْن تُطَه�
ََسُه َقـاِئـpً: »أُِريُد فَـاطُْهْر«. َولِْلَوْقِت طَُهَر بََرُصُه. )مت8: 2-3(. ثـم جاء قـائد مـئة وهـو مـن  َ̀ َو فََمد� يَُسوُع يََدهُ 
الــرومــان وطــلب مــن يــسوع أن يشفي عــبده ا`ــفلوج الــذي كــان مــطروحـــاً في ا`ــنزل. وبــالــفعل شفى يــسوع 
الغpم.

ــسها يــسوع   ثــم ذهــب يــسوع إلى بــيت ســمعان ورأى حــماتــه تــعاني مــن مرض الحمة. لــكن عــندمــا̀ 
ـا صـار ا`ـساء  تـركتها الحمى في الـحال وقـامـت وصـارت تخـدمـهم. ثـم مـكث يـسوع هـناك حتى ا`ـساء. ̀و
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لــكن عــندما رأى جــموعـــاً كــثيرة حولــه أمــر تــpمــيذه بــالــذهــاب  كــان يــسوع يشفى ويــطرد اnرواح الشــريــرة. 
إلى الناحية اnخرى من بحر الجليل. 

عـندما دخل يسوع الـسفينة تـبعه تـpمـيذه، وكـان الوقت مـتأخـراً بـالـليل. ذهـب يـسوع في نوم عـميق، 
وعـــندمـــا كـــانـــت الـــسفينة في مـــنتصف البحـــر فـــجأة هـــبت الـــريـــاح وهـــاج البحـــر وارتـــفعت اnمــواج وبـــدأت 
لــذلــك ذهــبوا  الــعواصــف. وnن كــان الــكثير من الــتpمــيذ صــياديــن فــقد أدركوا الخــطر الــذيــن يــجتازون بــه؛ 
ُهْم: »َمـــا بَـــاُلـُكْم َخـــاِئــِفَ} يَـــا  ــَقاَل َل ــنَا نَْهـــلُِك!« فَ ــِإنـ� ـنَا فَ ج� إلى يـــسوع وأيـــقظوه مـــن نـومـــه قـــائـــل}:" »يَـــا َســـي�ُد، نَ
يَاَح َواْلـبَْحَر، فََصاَر ُهُدوٌء َعِظيٌم.)مت8: 26-25(.   َقـلِيـلِي اِ�يَماِن؟« ثُم� َقاَم َوانْـتََهَر الر�

يَاَح َواْلـبَْحَر َجِميعـاً تُِطيُعُه« )مت8: 27(.  لقد تعجب التpميذ قائل}»أَي� إِنَْساٍن َهذَا! فَِإن� الر�

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة

1 – ما هي الرسالة التي كرز بها يسوع للشعب؟

2 – ما اسم أول تلمذان دعاهما يسوع؟

3 – ماذا كانت مهنتهما؟

4 – `اذا كانت الجموع تتوق جداً لرؤية يسوع؟

5 – `اذا كان أتباع يسوع مندهش} جداً بتعاليمه لهم على الجبل؟

6 – بعد نزول يسوع من الجبل، شفى إنسانـاً من مرض خطير. ماذا كان مرض هذا ا�نسان؟

7 – ثم شفى غpم قائد ا`ئة. ما الذي كان يعاني منه هذا الغpم؟

8 – كما شفى يسوع إنسانـاً من أقرباء بطرس. من هو هذا ا�نسان؟

9 – `اذا كان يريد يسوع أن يعبر إلى الضفة اnخرى من بحر الجليل؟

10 – ما الذي فعله يسوع في السفينة؟

11 – `اذا خاف تpميذ يسوع؟

12 – `اذا انتهرهم يسوع؟

13 – ماذا كان رد فعل التpميذ بعد أن رأوا قدرة يسوع على تهدئة العاصفة؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 4
�م�ت�ى4 ـ 8

1". إن الحـــريـــة التي لـــنا في يـــسوع ا`سيح  -, "%-"; "  ,($,2 <-4"'&  -,(4%"  4(1 "  – 1

هي شيء مــا أمــرنــا يــسوع أن نــشارك بــه اtخــريــن في كــل مــكان، وكــل مــديــنة وكــل مــن يــحيطون بــنا في 
الـعالـم. كانت هـذه هي كـلماتـه اnخـيرة لـتpمـيذه قـبل أن يـرجع إلى الـسماء. في اnسـبوع اnخـير مـن هـذه 
الــدراســة ســنعرف كــيف نــشارك اtخــريــن بــإيــمانــنا بــا`سيح بــطريــقة واضــحة. وبــالــرغــم مــن ذلــك يخشى 
الـكثيرون مـنا مجـرد بـدايـة ا`ـشاركـة مع اtخـريـن بـا`سيح. إنـنا نـفكر دائـمـاً في أشـياء مـثل: "مـن أنـا، بـكل 
ضعفي وإمــكانــياتي ا`حــدودة، كيف يمكنني أن أقنع شــخصـاً مــا بــأن يتبع ا`سيح ويـؤمــن بــه؟ حتى ولــو 

ء 
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إنني اســــتطعت عــــمل ذلــــك، فــــإنني أعــــيش في ركــــن صــــغير جــــداً مــــن الــــعالــــم، كــــيف يــــتوقع يــــسوع مــــنا أن 
نصنع اختpفـاً في أجزاء أخرى في العالم؟"

 W مـــا زلـــت Wيـــعلمنا الـــكتاب ا`ـــقدس أنـــه حتى ولـــو كـــنت أكـــثر شـــخص مـــتكلم طـــاهـــر ومــؤثـــر جـــداً، إ
أسـتطيع أبـداً أن أقنع شـخصـاً مـا بـأن يتبع ا`سيح. عـندمـا نسـلم قلوبنا للمسيح، لـم يـكن هـذا نـاتـجـاً عـن 
لـــكن بســـبب حـــضور الـــروح الـــقدس، روح اo الـــذي يـــدفـــعنا ويحـــركـــنا تـــجاه الـــتوبـــة.  `ـــسة شـــخص مـــا لـــنا، 
ُت \ْلَعاَلَم َعَلى َخِطي�ٍة َوَعَلى ِبر© َوَعَلى َديْـنُونٍَة" )يو16: 8(. يقول يوحنا:  " َوَمـتَى َجاَء ذَاَك يُـبَك�

دورنــا كــصيادي الــناس هــو أن نجــذب شــبكة حــياتــنا إلى خــارج ا`ياه وأن نجــمع كــل الــسمك الــذي 
يأتي به الروح القدس، في طريقنا.

إحـدى الخـطوات اnولى في مـشاركتنا إيماننا بـا`سيح مع اtخـريـن هـو مـا فـعله يـسوع ا`سيح في 
حــياتــنا. يُسمى هــذا الــنوع من الــتقديــم أو الــعرض "بــالــشهادة" أو "اWخــتبار". كــلمة "شــهادة" تســتخدم 
في ا`ــــحاكــــم فــــالــــشهود يشهــــدون بــــأن هــــذه اnشــــياء التي يــــعترفــــون بــــها أو يــــقولــونــــها مــــا هي إW حــــقائــــق 
يــثققون فــيها وهي أشــياء مــباشــرة. ربــما يــقول الــبعض أنــك مــجنون، وأنــك شــاهــد W يــثقون في شــهادتــه، 
لكنهم W يمكن أن ينكرون ما اختبرته مباشرة. هنا سنجد تمرين يجب علينا أن نتوقف ونقوم به. 

. أطــلب من كل شخص أن يســترجع حــياتــه ويــتذكــر كــيف كــانــت حــياتــه قــبل أن يــتعرف على يــسوع 
ا`سيح.

. بعد ذلك يجب أن تتذكر كيف تم تقديم يسوع ا`سيح لك أول مرة.
. فـــكر في اللحـــظة التي تحـــرك فـــيها الـــروح الـــقدس بـــداخـــل قـــلبك، وعـــرفت أن ا`سيح هـــو اo وأنـــك 

تحتاج
 إليه في حياتك.
. تذكر قرارك بأن تسلم حياتك للمسيح.
. أخيراً، فكر في اWختpف الذي عمله يسوع ا`سيح في حياتك.
لــبحث هــذا كــله في ذهــنك، دعــنا نــبدأ نحكي اخــتباراتــنا كــل شــخص في دوره  . بــعد أن تــأخــذ وقــتـاً 

في ا`جموعة. �م�ن �ا�ل�م�ه�م �ج�د�اً �أ�ل�ا �ي�س�ت�غ�ر�ق �ا�ل�ف�ر�د �أ�ك�ث�ر �م�ن 3 �د�ق�ا�ئ�ق.        
    
* أيـضـاً، حـان الوقـت، كمجـموعـة أن نـسانـد اtخـريـن بـالـصpة في وقـت الخـلوة الـخاص بـنا ونصلي 

nجــل أولــئك الــذيــن يــشعرون أنــهم في احــتياج إلى مــعرفــة اo. ربــما يــكون هؤWء الــناس مــن مــكان عــملك، 
لـم يـقبلوا يـسوع بـعد. يـجب  لـكنهم  أو مـعك بـا`ـدرسة. ربما يـكون هناك أعـضاء بـالـعائـلة مـقربـ} إلـيك جـداً 
أن نصلي مـن أجـل هؤWء مـعاً. دع كـل شـخص يـكتب في كـشكول صـpتـه اnسماء التي يـذكـرهـا اtخـرون 
في ا`جموعة. هذا هو مجهود ا`جموعة حتى تأتي بالجميع إلى ا`سيح.

* لـكن دعـنا أيضاً أن W ننسى كـل الـذيـن يـعيشون في أمـاكـن بـعيدة عـنا. إن مـسئولـيتنا أن نصلي 
لهؤWء اnشخاص أيضـاً.

ء 
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0$!( 22*-=%: ربـما أنـك أنت )أو راعـيك( تـعرف مـرسـل يـعيش في دولـة أخـرى أو جزء آخـر مـن   *

هذه الدولة. `اذا W تبدأون الصpة ـ كمجموعة ـ nجل هذا ا`رسل، وعائلته، والناس الذين يخدمهم؟
افــعلوا هــذا كمجــموعــة أســبوعــيـاً أثــناء فــترة الــصpة الــشفاعــية في هــذه الــدراســة الــكتابــية. يــمكن أن 

يــقوم شــخص مــا مــن ا`جــموعــة بــمراســلة هــذا ا`ــرســل لــيسألــه عــن طــلبات الــصpة واWحــتياجــات ويــحاول 
مــساعــدتــه بــأن يــشارك بــرســالــة ا`سيح مع الــناس هــناك في جميع أنحاء الــعالــم. توقــف ونــاقــش هــذا اtن 
قبل اWنتقال إلى الحق الروحي الثاني.

2 – �ل�ق�د �و�ب�خ �ي�س�و�ع �ا�ل�ت�ل�ا�م�ي�ذ٬، �ل�ي�س �ل�أ�ن�ه�م �أ�ي�ق�ظ�و�ه �ل�ت�ه�د�ئ�ة �ا�ل�ع�ا�ص�ف�ة �ب�ل �ل�أ�ن�ه�م �ك�ا�ن�و�ا 
0. نـــظر الـــتpمـــيذ حـولـــهم أثـــناء الـــعاصـــفة وnنـــهم كـــانـوا مـــعتاديـــن على الـــعواصـــف فـــقد  (:2-+  ,">(2''

عــرفـوا أن هــذه الــعاصــفة كــانــت خــطيرة جــداً. لــكن مــا لــم يــكن مــعتاديــن عــليه هــو قـوة اo في حــياتــهم. لــم 
يدركوا بعد أن اo أكبر من أي عاصفة في حياتهم، وأنه موجود في السفينة معهم.

�ب�د�أ�ت �ا�ب�ن�ت�ي �ا�ل�ب�ا�ل�غ�ة �م�ن �ا�ل�ع�م�ر �ع�ا�م �و�ن�ص�ف �ا�ل�ع�ا�م �ا�س�ت�ك�ش�ا�ف �ا�ل�ع�ا�ل�م �ا�ل�م�ح�ي�ط �ب�ه�ا. 
�ف�ب�د�أ�ت �ت�د�و�ر �ف�ي �ا�ل�م�ن�ز�ل٬، �ت�ف�ت�ح �ا�ل�أ�د�ر�ا�ج٬، �و�ت�ج�ذ�ب �ا�ل�أ�و�ا�ن�ي �و�ك�ل �ش�يء �ت�س�ت�ط�ي�ع �ا�ل�و�ص�و�ل 
�إ�ل�ي�ه �ب�أ�ي�د�ي�ه�ا. �ذ�ا�ت �ي�و�م �ك�ن�ا �ن�ت�ن�ا�و�ل �ا�ل�ع�ش�اء �ف�ي �م�ن�ز�ل �إ�ح�د�ى �ا�ل�ص�د�ي�ق�ا�ت �و�ك�ا�ن�ت �ا�ب�ن�ت�ي 
�ت�ل�ع�ب �ب�ا�ل�ق�ر�ب �م�ن�ا. �ف�ج�أ�ة �د�خ�ل �ك�ل�ب �أ�س�و�د �و�ض�خ�م �ي�ع�و�ي. �و�ب�م�ج�ر�د �أ�ن �ر�أ�ت�ه �ا�ب�ن�ت�ي �و�س�م�ع�ت�ه 
�أ�س�ر�ع�ت �م�ف�ز�و�ع�ة �و�أ�خ�ذ�ت �ت�ج�ر�ي �ع�ل�ى �أ�ق�د�ا�م�ه�ا �ا�ل�ض�ع�ي�ف�ة �ح�ت�ى �و�ص�ل�ت �إ�ل�يَّ. �ف�أ�خ�ذ�ت�ه�ا �و�ر�ف�ع�ت�ه�ا 
�و�و�ض�ع�ت�ه�ا �ف�ي �أ�ح�ض�ا�ن�ي؛ �ف�ب�د�أ�ت �ا�ل�ا�ب�ن�ة �ت�ط�م�ئ�ن �و�ت�ه�د�أ �ل�أ�ن�ه�ا �ت�ع�ل�م �أ�ن�ن�ي �أ�ح�ب�ه�ا �و�ل�أ�ن�ه�ا �ت�ث�ق 
�ف�ي �أ�ن�ن�ي �أ�س�ت�ط�ي�ع �أ�ن  �أ�ح�م�ي�ه�ا. �ل�ك�ن �ب�ع�د �د�ق�ا�ئ�ق �ق�ل�ي�ل�ة �ب�د�أ�ت �ت�ش�ع�ر �ب�ا�ل�ا�ط�م�ئ�ن�ا�ن �و�ب�د�أ�ت 
�ت�م�د �ي�د�ه�ا �و�ت�ل�م�س �ب�ه�ا �ا�ل�ك�ل�ب �و�ت�ض�ر�ب�ه.

نــــحن أبــــناء اo مــــنذ اللحــــظة التي نســــلم فــــيها لــــه قــــيادة حــــياتــــنا. إنــــه هــــو حــــامــــينا، وهــــو اnمــــان لــــنا 
عــنا.  وnوWدنــا. إنــه يــحبنا، ويــجب علينا أن نجــري إليه في أوقــات خـوفــنا، فــهو يــطرح كــل مــخاوفــنا بــعيداً 
حينما نعيش حياتنا كل يوم تحت أجنحة طاعة يسوع ا`سيح W نخاف أي شيء أبداً.    

كــــان يـــوجــــد إنــــسان في العهــــد الــــقديــــم يُسمى "داود". لــــقد اجــــتاز في كــــثير مــــن ا`ــــخاوف واnوقــــات 
والـظروف الـصعبة وا`ـرعبة خـاصـة عـندمـا كـان ا`ـلك شـاول يـحاول قـتله. nن داود تـعل�م حـقائـق كـثيرة عـن 
 oوكــان يــنمو بــالــقرب مــنه، كــتب قــصائــد كــثيرة تُسمى "بــا`زامــير". هــذه ا`زامــير جــاءت بوحي مــن ا ،oا
لتعطي تــعليمـاً عــن اo. يوجد 150 مـزمــور لــكن لــيس جــميعها كــتبه داود، لــكنها توجــد في العهــد الــقديــم. 
ور27. اقــــرأه أثــــناء وقــــت صــــpتــــك في هــــذا  زم كم م تار ل لكنني اخ لــــقد كــــتب عــــدة مـــزامــــير عــــن الــــخوف، 
اnسـبوع. إن لـم يـكن لـديـك العهـد الـقديـم، فـإنني أسجل لـك هـذا ا`زمور هـنا اtن. أطـلب مـن اo أن يـعلمك 
أن تطرح كل مخاوفك وأن تصعد إلى أحضانه، أحضان من ا`حبة واnمان.

لـه ويـفضل أن  * أنهى هـذا اnسـبوع بـالـصpة، لـكن اtن أطـلب من كل شـخص أن يـبحث عـن شـريك 
يـكون مـن نـفس الـجنس. وأن يتحـدثـا مـعـاً عـن اnشـياء التي في حـياتـهما ويـخافا منها بشـدة. ثـم يـرفع كـل 
شــخص صــpة مــن أجــل اtخر وnجــل مــخاوفــه، أقرأ وأذكــر كــل هــذه ا`ــخاوف أمام اo. أطــلب مــن اo أن 
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يــرفع الــخوف وأن يضع بــدWً مــنه ا�يمان والــثقة فــيه. أخــبر اo بــرغــبتك في ان تضع كــل ثــقتك فــيه، حتى 
كل ما في هذه اnشياء ا`رعبة.

�اَ�لْ�م�َزْ�مُ�و�رُ �ا�ل�س�َّا�بِ�عُ �و�َا�لْ�عِ�ش�ْرُ�و�نَ
�ل�ِد�َا�و�ُدَ

�اَ�ل�رَّ�بُّ �نُ�و�ر�ِي �وَ�خَ�ل�ا�َص�ِي٬، �مِ�مَّ�نْ �أَ�خ�َا�فُ؟
�ا�ل�رَّ�بُّ �ح�ِصْ�نُ �ح�َي�َا�ت�ِي٬، �مِ�مَّ�نْ �أ�َرْ�تَ�عِ�بُ؟
�عِ�ن�ْدَ �م�َا �ا�قْ�ت�َرَ�بَ �إِ�ل�َيَّ �ا�ل�أَ�ش�ْر�َا�رُ �ل�ِي�َأْ�كُ�لُ�و�ا �لَ�حْ�م�ِي٬،
�م�ُض�َا�يِ�ق�ِيَّ �و�َأَ�ع�ْد�َا�ئ�ِي �عَ�ث�َرُ�و�ا �وَ�سَ�قَ�طُ�و�ا.
�إِ�نْ �ن�َزَ�لَ �عَ�ل�َيَّ �ج�َيْ�شٌ �ل�اَ �يَ�خ�َا�فُ �قَ�لْ�ب�ِي.
�إِ�نْ �ق�َا�مَ�تْ �عَ�ل�َيَّ �ح�َرْ�بٌ �ف�َف�ِي �ذَ�لِ�كَ �أَ�ن�َا �مُ�طْ�م�َئِ�نٌّ.

�و�َا�ح�ِد�َةً �س�َأَ�لْ�تُ �مِ�نَ �ا�ل�رَّ�بِّ �و�َإ�ِي�َّا�ه�َا �أَ�لْ�تَ�مِ�سُ:
�أَ�نْ �أَ�سْ�كُ�نَ �ف�ِي �ب�َيْ�تِ �ا�ل�رَّ�بِّ �كُ�لَّ �أ�َي�َّا�مِ �ح�َي�َا�ت�ِي٬،
�لِ�ك�َيْ �أَ�نْ�ظ�ُرَ �إِ�ل�َى �جَ�م�َا�لِ �ا�ل�رَّ�ب٬ِّ، �و�َأَ�ت�َف�َرَّ�سَ �ف�ِي �ه�َيْ�كَ�ل�ِهِ.
�أَ�ن�َّهُ �يُ�خَ�ب�ِّئُ�ن�ِي �ف�ِي �مَ�ظَ�لَّ�ت�ِهِ �ف�ِي �يَ�وْ�مِ �ا�ل�ش�َّرِّ.
�يَ�سْ�ت�ُرُ�ن�ِي �بِ�سِ�ت�ْرِ �خ�َيْ�مَ�ت�ِهِ.
�عَ�ل�َى �صَ�خ�ْر�َةٍ �ي�َر�ْفَ�عُ�ن�ِي.

�و�َا�ل�آ�نَ �ي�َرْ�ت�َفِ�عُ �ر�َأْ�س�ِي �عَ�ل�َى �أَ�ع�ْد�َا�ئ�ِي �حَ�وْ�ل�ِي٬،
�ف�َأ�َذْ�بَ�حُ �ف�ِي �خ�َيْ�مَ�ت�ِهِ �ذَ�ب�َا�ئِ�حَ �ا�ل�ْهُ�ت�َا�فِ.
�أُ�غَ�ن�ِّي �و�َأ�ُرَ�نِّ�مُ �لِ�ل�رَّ�بِّ.
�اِ�سْ�تَ�مِ�عْ �ي�َا �رَ�بُّ.
�ب�ِصَ�وْ�ت�ِي �أ�َدْ�عُ�و �ف�َا�رْ�حَ�مْ�ن�ِي �و�َا�سْ�تَ�جِ�بْ �ل�ِي.
�لَ�كَ �ق�َا�لَ �قَ�لْ�ب�ِي:
»�قُ�لْ�تَ �ا�طْ�لُ�بُ�و�ا �وَ�ج�ْه�ِي. �وَ�ج�ْهَ�كَ �ي�َا �رَ�بُّ �أَ�طْ�لُ�بُ«.
�ل�اَ �تَ�حْ�جُ�بْ �وَ�ج�ْهَ�كَ �عَ�ن�ِّي.
�ل�اَ �تُ�خ�َيِّ�بْ �بِ�سَ�خَ�طٍ �عَ�ب�ْدَ�كَ.
�ق�َدْ �كُ�نْ�تَ �عَ�وْ�ن�ِي٬، �فَ�ل�اَ �ت�َر�ْف�ُضْ�ن�ِي �وَ�ل�اَ �تَ�ت�ْرُ�كْ�ن�ِي �ي�َا �إِ�ل�َهَ �خَ�ل�ا�َص�ِي.
�إِ�نَّ �أَ�ب�ِي �و�َأُ�م�ِّي �ق�َدْ �ت�َرَ�ك�َا�ن�ِي �و�َا�ل�رَّ�بُّ �ي�َضُ�مُّ�ن�ِي.

�عَ�لِّ�مْ�ن�ِي �ي�َا �رَ�بُّ �ط�َر�ِي�قَ�كَ
�و�َا�ه�ْدِ�ن�ِي �ف�ِي �سَ�ب�ِي�لٍ �مُ�سْ�تَ�ق�ِي�مٍ �بِ�سَ�بَ�بِ �أَ�ع�ْد�َا�ئ�ِي.
�ل�اَ �تُ�سَ�لِّ�مْ�ن�ِي �إِ�ل�َى �م�َر�َا�مِ �م�ُض�َا�يِ�ق�ِي٬َّ،
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�ل�أَ�ن�َّهُ �ق�َدْ �ق�َا�مَ �عَ�ل�َيَّ �ش�ُهُ�و�دُ �زُ�و�رٍ �وَ�ن�َا�فِ�ثُ �ظُ�لْ�مٍ.
�لَ�وْ�ل�اَ �أَ�نَّ�ن�ِي �آ�مَ�نْ�تُ �ب�ِأَ�نْ �أ�َر�َى �جُ�و�دَ �ا�ل�رَّ�بِّ �ف�ِي �أ�َر�ْضِ �ا�ل�أَ�ح�ْي�َاءِ-
�ا�نْ�تَ�ظ�ِرِ �ا�ل�رَّ�بَّ.
�ل�ِيَ�تَ�ش�َد�َّدْ �وَ�ل�ْيَ�تَ�شَ�جَّ�عْ �قَ�لْ�بُ�ك٬َ،
�و�َا�نْ�تَ�ظ�ِرِ �ا�ل�رَّ�بَّ.

�ب�دء �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ا�ل�م�س�ي�ح
�ت�أ�ل�ي�ف

�ك�ر�س�ت�ي. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر
"�ا�ل�م�ح�ب�ة ـ �م�ع�ن�ى �خ�د�م�ة �ا�ل�م�س�ي�ح �ع�ل�ى �ا�ل�أ�ر�ض" ـ �ا�ل�د�ر�س 5

�م�ت�ى10-8

َ َعَليِْهْم إِذْ َكانُوا ُمـنْزَِعــجَِ} َوُمـنْطَِرِحَ} َكَغـنَـمٍ Wَ َراِعيَ َلَها. )مت9: 36(. �ªَا َرأَى اْلُجُموَع تََح �̀ "َو

 oشخاص الـذيـن أخـذوا وقـتهم أمـام اnقـبل البدء في هـذا الـدرس، مـن فـضلك حـاول أن تـعرف كـم عـدد ا
في خــلوة شــخصية. مــن ا`ــهم جــداً أW تــكون نــاقــداً، لــكن بــمحبة، يــجب أن تشجع الواحــد بــعد اtخــر على 
أن يقضى وقـــتـاً كـــل يـوم مع كـــلمة اo. قـــدم الـــدعـوة للمجـــموعـــة لـــتواصـــل قـــراءة إنـــجيل متى حتى الـــنهايـــة، 
 .W جــل الــناس الذين ذكــرنــا أنــهم يــحتاجــون إلى ا`سيح أمn اســأل أفــراد ا`جــموعــة هــل ما زالوا يــصلون
إذا كان هناك من يرغب با`شاركة باختباره خpل اnسبوع أسمح له بذلك.    
وفـيما كـان يـسوع مـجتازاً مـن هـناك رأى إنـسانــاً يجـمع الـضرائب اسمه متى، فـقال لـه اتبعني فـقام وتـبعه 
لـيأكـل مـعه ومع عـشارين آخـريـن. لـكن عـندمـا رأى الـفريـسيون  في الـحال. لـقد ذهـب يـسوع إلى بـيت متى 
يـسوع يـأكـل مع الـعشاريـن سألوا تـpمـيذه قـائـل}" `ـاذا يـأكـل مـعلمكم مع عـشارين وخـطاة فـأجـابـهم يـسوع 
قائpً:"  أُِريُد َرْحَمًة Wَ ذَِبيَحًة، nَن�ي َلْم آِت nَْدُعَو أَبَْراراً بَْل ُخطَاةً إَِلى الـت�ْوبَِة«. )مت9: 13(.
خــرج يــسوع بــعد ذلــك وبــدأ يــتكلم مع الجــموع فــجاء إليه رئــيس قــائــpً أن ابــنته قــد مــاتــت وطــلب مــن يــسوع 
ليضع يده عـليها فـتقوم مـن موتها. ذهب يـسوع إلى بـيت هـذا الـرئـيس وأمـسك بـيد الـصبية  أن يـذهب مـعه 
فقامت من موتها.
أيـــضـاً قـــام يـــسوع بـــشفاء أعـــميان كـــان يـــتبعانـــه ويـــصرخـــان ويطلبان الشفاء واســـترداد بـــصرهـــما. كـــذلـــك 
شفى إنسانـاً أخرسـاً مجنونـاً وبعد أن طرد منه الشيطان استرد قدرته على الكpم.

عــندمــا رأى يــسوع اWحــتياجات الــكثيرة لــلشعب تــحª عــليهم. كانت اWحــتياجــات كــبيرة جــداً وكــان 
َحَصاُد َكــِثيٌر، َوَلـِكن� اْلـــفََعَلةَ  ــــتpََِمـــيِذِه: »اْل لـــها. " ِحـــيـنَِئٍذ َقـــاَل لِ الـــناس مـــنزعـــج} ومـــنطرحـــ} كـــغنم W راعي 
َقـلِيُلوَن. فَاطُْلـبُوا ِمْن َرب� اْلَحَصاِد أَْن يُْرِسَل فََعَلًة إَِلى َحَصاِدِه« )مت 9: 38-37(.

ليســددوا الــكثير  ثــم أخــذ يــسوع تــpمــيذه وأرســلهم إلى خــراف بــيت إســرائــيل. لــقد أعــطاهــم ســلطانــاً 
مــن احــتياجــات الــناس، كــان هــدفــهم هــو ا`ــشاركــة وإعــpن مــحبة اo. لقد أعطى لــهم تــعليمات مــعينة وهــو 
أن يــبحثوا عن الــذيــن يــرغــبون ســماع بــشارة يسوع الــسارة. قــال يــسوع لــتpمــيذه عــند دخــلوهــم إلى أي 
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بــيت ينبغي أن يســلموا على الــذيــن فــيه، فــإن قــبلوهــم سوف يــكون ســpم اo مع أهــل الــبيت. لــكن حــذرهــم 
يسوع أيضـاً أن كثيرين سيرفضونهم.

َحي�اِت َوبَُســـطَاءَ  اٍب، فَـُكونُـوا ُحـَكَماَء َكـــاْل ِط ِذئَ ـــا أُْرِســـُلُكْم َكـــَغـنَـمٍ ِفي َوَس تpميذه "»َهـــا أَنَ قـــال يـــسوع ل
لــــقد طــــلب مــــنهم يــــسوع أن W يهــــتموا بــــاWحــــتياجــــات الجســــديــــة nن اtب الــــذي  َكــــاْلَحـَمامِ" )مــــت10: 16(. 
يعرف حتى عدد شعور رؤسنا هو الذي يدبر لنا كل شيء نحتاج إليه.

َغاِر َكــأَْس َمـاٍء بَاِرٍد فَـَقْط ِبـاْســمِ ِتـْلِميٍذ فَـاْلَحق�  خـتم يـسوع كـpمـه بالقول: " َوَمْن َسَقى أََحَد َهؤWَُِء الص�
«)مت10: 42(. أَُقوُل َلُكْم إِن�ُه Wَ يُِضيعُ أَْجَرهُ

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة 

1 – مع من تقابل يسوع وتpميذه بعد عبــورهم بحر الجليل في السفينة أثناء العاصفة ا`خيفة؟

2 – ما الذي كان يعاني منه الرجpن؟

3 – ماذا فعل يسوع لهما؟

4 – `اذا قفزت الخنازير إلى البحر؟

5 – `اذا طلب أهل ا`دينة من يسوع أن ينصرف عن مدينتهم؟

6 – ما الذي فعله يسوع مع ا`فلوج؟

7 – `اذا قال الفريسيون أن يسوع يجدف؟

8 – ما اسم العشار الذي قابله يسوع وطلب منه أن يتبعه؟

9 – `اذا انتقد الفريسيون يسوع حينما كان يأكل في ذلك ا`كان ا`ع}؟

10 – ماذا كان رد يسوع عليهم؟

11 – ما الذي فعله يسوع مع ابنة الرئيس الذي جاء إليه؟

12 – ما الذي فعله يسوع مع اnعمي}؟

13 – كيف استطاع يسوع أن يشفى اnخرس؟ ما الذي كان يعاني منه هذا ا�نسان؟

14 – ما الشيء الذي أرسل يسوع تpميذه حتى يفعلوه؟

15 – طلب يسوع من تpميذه أن يكونوا حكماء ............... وبسطاء ...........

16 – ما نوع اnشياء التي طلب منهم أن W يهتموا بها؟

17 – قــال يــسوع أن مــن يــقدم كــأس مــاء بــارد `جــموعــة مــعينة مــن الــناس لــن يضيع أجــره. مــا هــذه 

ا`جموعة ا`عينة من الناس؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 5
�م�ت�ى 10-8
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ليهم اnرواح الشــــــريــــــرة، وا`ــــــرض، والــــــفقراء،  ;. إنــــــه يهــــــتم بــــــمن ع :?  2$+  '.7"  4(1 "  – 1

.oطفال. كل شخص غالي وله قيمة في ملكوت اnغنياء وخاصة يهتم أيضا باnوا

+-82:!",. في مـواجــهة الــرجــل الــذي كــانــت عــليه أرواح شــريــرة،   ,('.7"  -2 <-'=-% 1 -,2- – 2

لـذلـك طـلبوا  نجـد أن الـخنازير كـانت عند أهـل ا`ـديـنة ذات أهـمية أكـثر من أي شـخص عليه أرواح شـريـرة؛ 
مــن يــسوع أن يــنصرف مــن مــديــنتهم. لــقد كــان كــل تــركــيزهــم على الــخسارة ا`ــاديــة التي حــدثــت لــهم. مــن 
السهــل جــداً أن نعطي قــيمة لــلمال أكــثر مــن الــناس. لــ�ســف الشــديــد يقع الــكثير مــنا في هــذا الفخ. يــقول 
بولس الرسول:     
ـــــفَُسُهْم ِبــــــأَْوَجـــــاعٍ  ِن \ِ�يــَماِن، َوطـَــَعـنُوا أَنْ ــــــتََغاهُ َقـــْوٌم َضــــل�وا َع ِذي إِِذ \بْ ــــُروِر، \ل� ـــُكل� \لش� ـَــــاِل أَْصـٌل لِ ْ̀ "َمــَحـب�َة \

َكِثيَرٍة" )1تي6: 10(.
وُس  ربـما نـتذكـر أيـضـاً كـلمات يـسوع ا`سيح:"  »Wَ تَْكِنزُوا َلُكْم ُكــنُوزاً َعَلى اnَْرِض َحـيُْث يُفِْسـُد الس�

 َWَيُفِْسـُد ُسوٌس و َW َماِء، َحــيُْث ُكْم ُكـــنُوزاً ِفي الس� ِل اْكـِنزُوا َل اِرُقــوَن َويَْسـِرُقــوَن. بَ َدأُ، َوَحــيُْث يَـــنُْقُب الس� َوالص�
ْلبَُك أَيْـــضـاً" )مـــت6:  َحـــيُْث يَــُكوُن َكــــنْزَُك ُهــــنَاَك يَــُكوُن َق ــــنُْقُب َســـاِرُقـــوَن وWََ يَْســِرُقـــوَن، nَن�ـــهُ  َصـــَدأٌ، َوَحـــيُْث Wَ يَ
19-21(. ا`ـــال أيـــضـاً قـوة، ويـــمكنه الـــسيطرة عـــلينا، أو نســـتطيع أن نـــقدمـــه لـــلرب والـــرب وحـــده هـــو الـــذي 

يتحكم فينا.
. فكر كيف تنفق أموالك كل أسبوع؟ قد يكون جيداً لو أنك تسجل كل شيء.       

. اسأل هذا السؤال، هل أكرم يسوع بالطريقة التي أنفق بها ا`ال؟   
. هـــل أفـــعل أو أشـــترى أشـــياء W تـــكرم أو تمجـــد الـــرب؟ هـــل أجـــرح اtخـــريـــن بـــالـــطريـــقة التي انـــفق بـــها 

أموالي؟ هل أساعد اtخرين بطريقة إنفاقي nموالي.
كـــان مـــطلوب في العهـــد الـــقديـــم مـــن كـــل شـــخص أن يـــقدم ُعشـــر مـــا يـــمتلكه o. أمـــا في العهـــد الجـــديـــد 

مــطلوب مــنا أن نــبذل حــياتــنا وكــل مــا نــملكه o. لكن وبــطريــقة تــقليديــة نتبع وصــية العهــد الــقديــم ونــاموســه 
ونــدفع 10% مــن دخــلنا ا`ــالي مــن أجــل عــمل اo أو مــن أجل الــكنيسة. تُــعرف هــذه النســبة بــالُعشــر. أبــدأ 
 oأن نــقدمــه مــن أجــل عــمله؟ يــعلمنا الــكتاب ا`ــقدس أن ا oلــتعرف كــم ا`بلغ الــذي يــرغب ا بــالــصpة اtن 
يــبارك الــذيــن يــساهمون في نــمو وامــتداد مــلكوتــه. كــذلــك يــعلمنا أيــضـاً أن يــسوع ا`سيح ســيمدنــا بــكل مــا 
يه. ربــما تــفكر بهــذه الــطريــقة وتــقول: " لــكن اW o يــعرف كــم أنــا فــقير؟" "اW o يــعلم كــم بــلغت  نحتاج إل
على اnرض. إنــه  ديـوني التي ينبغي أن أســددهــا بنفسي؟" لــقد ُولــد يــسوع أيــضـاً في عــائــلة فــقيرة جــداً 
يـــعرف ويـــفهم مـــشاكـــل الـــفقر، لـــكنه يـــطلب مـــنا جـــميعـاً أن نـــكون أمـــناء في طـــاعـــة كـــل مـــا يـــطلبه مـــنا أو مـــا 
يـطلب أن نـفعله. اسـأل اo عن ا`بلغ الـذي مـن خـpلـه يـريـدك أن تكون جزءاً في تدعيم خـدمـته مـن الـناحـية 
ا`الية.

3 – �ل�ك�ي �ت�ك�و�ن �ت�ا�ب�ع�اً �ل�ل�م�س�ي�ح �ه�ذ�ا �ي�ع�ن�ي �أ�ن �ت�ص�ب�ح �ن�م�و�ذ�ج�اً �م�ث�ل�ه �و�ت�ح�ب �ا�ل�آ�خ�ر�ي�ن �ك�م�ا 
71. في الـــــواقع W نســــــتطيع أن نشفى الــــــناس كــــــما شــــــفاهــــــم يــــــسوع، لــــــكنه مــــــا زال يــــــعالج  0 ,+  240

ويشفى الـناس حتى اtن. Wبـد أن نـكون أمـناء في الـصpة مـن أجـل اtخـريـن. ينبغي أن نبقى بـجوارهـم 

ء 
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م في لحــــظات اnلــــم. Wبــــد أن نــــخبرهــــم بــــمحبة يــــسوع لــــهم. ينبغي أيــــضـاً أن نصلي nجــــل  ونــــمسك بــــيده
ا`ـــقيديـــن والـــذيـــن عليهم أرواح شـــريـــرة. مـــا زال يـــسوع يـــطرد أرواحــــاً كـــثيرة في جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم مـــن 
خــــpل صــــلوات شــــعبه. ينبغي أن نصلي مــــن أجــــل ا`ــــحتاجــــ} وأن نــــساعــــدهــــم. ينبغي أن نــــبذل قــــصارى 
جهـدنـا لـنساعـدهـم في احـتياجـاتـهم الجسـديـة، لـكن ينبغي أن نـخبرهـم بـصــورة خـاصـة عـن مـحبة شـخص 
ا`سيح الـذي يمكن أن يـغير حـياتـهم مـن الـداخـل. يـجب أن نـساعـد اnطـفال. لـقد أوصي يـسوع تـpمـيذ أن 
يفعلوا كل هذه اnشياء، لكنه أعطى وعداً بأجر خاص `ن يساعد اnطفال.

4 – �ل�ي�س �م�ن �ا�ل�س�ه�ل٬، �ب�ا�ل�ن�س�ب�ة �ل�ب�ع�ض �ا�ل�ن�ا�س٬، �أ�ن �ي�ح�ب�و�ا �ل�ك�ن �ا�ل�ل�ه �ي�ر�غ�ب �أ�ن �ي�ك�و�ن 
2%",- !3'(. كان الــعشارون )جــباة الــضرائب( في أيــام يــسوع غــير مــحبوبــ} مــن الناس وذلــك لســبب 

لــحساب حــكومــة فــاســدة ويجــمعون ا`ــال مــن الــناس. كــما وضع مــعظمهم  هــام جــداً، حــيث كــانـوا يــعملون 
ديونـاً كثيرة أكثر من الديون الحقيقية على الناس وأخذوا ا`بالغ ا�ضافية nنفسهم.

لـشخص قـام بسـرقـة شيء ما منك، خـاصة إذا كـان هـذا الـشخص  لـيس مـن السهل أن تـعلن مـحبتك 
لــنا يــسوع أنــنا كــأتــباعــه لــيس لــنا الــحق في أن نــديــن  لــكن قــال  لــم يــقدم تــوبــة حتى اtن عــما فــعله ضــدك. 
لــــهم الــــحق  و أن نصلي nجــــلهم، ونــــحبهم، وأن نظهــــر  هــؤWء مــــهما كــــان مــــا يــــفعلونــــه خــــطأ. واجــــبنا فــــقط ه
بـخصوص غـفران اo. لو أنـهم يـقدمـون تـوبـة عـن خـطايـاهـم سـينالـون غـفرانــاً كـامـpً مـن اo. يـقول الـكتاب 
ورحمة، لـذلـك يـجب عـلينا أن  ا`ـقدس إنـنا جـميعـاً خـطاة ونسـتحق الـديـنونـة. ويقول أيـضـاً أنـنا نلنا غـفرانــاً 
نظهــــر الــــغفران والــــرحــــمة حتى ولــــو كــــان هــــذا شــــيئـاً مســــتحيpً بــــالنســــبة لــــنا وW نســــتطيع عــــمله بــــدون قــوة 
ومعونة من اo لحياتنا. 

0!%,-. يـــــوجـــــــد مــــــpيـــــــ}  '+  -@7 2'4  4"9.1 , -2( 6<-%& ,(!"#$  '2-42- "0  ,(&-.3'2- – 5

عـــن مـــحبة ا`سيح ولـــم يـــختبروهـــا. يـوجـــد مــpيـــ}، إذا أعـــلن لـــهم شـــخص مـــا،  مـــن الـــناس لـــم يـــسمعوا أبـــداً 
سوف يسـلمون حـياتـهم لـيسوع ويـختبرون محبته. ينبغي أن نـفعل كـل مـا بوسـعنا وأن نصلي ونـطلب مـن 
اo أن يأتي باtخرين حتى يساعدوا الكثيرين ليعرفوا محبته.    

6 – �ي�م�ك�ن�ك �أ�ن �ت�ب�ي�ن �م�ح�ب�ت�ك �ل�ل�ه �و�م�ح�ب�ت�ك �ل�ل�آ�خ�ر�ي�ن �و�ذ�ل�ك �م�ن �خ�ل�ا�ل �ت�ق�د�ي�م �ا�ل�ع�ش�ر 
1.$ -2'23"(. يســتخدم اo الــكنيسة ا`حــلية لخــدمــة حــل مــشاكــل الــناس  ",$  *"!9 ,4  722- 2'42

روحيـاً وعاطفيـاً وجسديـاً وذلك من خpل عشــورك التي تساعد الكنيسة في إتمام مهامها. 

�أ�س�ئ�ل�ة �ل�ل�م�ن�ا�ق�ش�ة:

1 – ما الطرق التي يمكنني من خpلها، في ظروفي وعا`ي، أن أظهر محبة اo ل�خرين؟

ء 
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2 – ما هي أكبر اWحتياجات للناس ا`حيطي} بنا؟ كيف يُجرح الناس جداً حيث تعيش؟

3 – كيف أستطيع الوصول إلى ا`جروح} من حولي؟

4 – كيف أظهر محبة اo وخاصة ل�طفال؟

5 – بأي طريقة اسمح ل�موال أن تأتي في الترتيب قبل الناس في حياتي؟

6 – هل أنا أكرم اo بأموالي؟

7 – كيف أظهر `ن حولي رحمة اo في حياتي؟

* هـــذا وقـــت آخـــر جـــيد `ـــناقـــشة تـــدعـــيم مـــرســـل في جــزء آخـــر مـــن الـــعالـــم وأن نصلي nجـــل مجـــموعـــة مـــن 

.oالناس في دولة أخرى لم يسمعوا بعد عن محبة ا

�ب�دء �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ا�ل�م�س�ي�ح
�ت�أ�ل�ي�ف

ء 
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�ك�ر�س�ت�ي. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر
"�ا�ل�خ�ي�ا�ن�ة �و�ا�ل�غ�ف�ر�ا�ن" ـ �ا�ل�د�ر�س 6

�م�ت�ى21 – 27: 10

َرنَا ِمْن ُكل� إِثْـمٍ. )1يو1: 9(. " إِِن \ْعـتََرفْـنَا ِبَخطَايَانَا فَُهَو أَِمٌ} َوَعاِدٌل، َحـت�ى يَْغِفَر َلـنَا َخطَايَانَا َويُطَه�

�م�ر�ا�ج�ع�ة

.".........o1 – قال أشعياء النبي أن يسوع ُسيدعى عمانوئيل الذي تفسيره "ا

.............. Wرض ثانية إnأحد يعرف متى سيعود إلى ا W 2 – قال يسوع أن

3 – قام يوحنا بتعميد الكثيرين في البرية بعد أن تابوا عن ...............

.oل ........ اpث أثناء التجربة من خp4 – كان رد يسوع على الشيطان في ا`رات الث

5 – إذا أردنا أن ننمو بالقرب من اo ، ينبغي أن نقضي وقتـاً بمفردنا معه كل .............

6 – قدم يسوع الدعوة لنا جميعـاً لنكون "....................... ناس".

7 – أعلن يسوع محبته للجميع من خpل .......... من أمراضهم.

8 -  تحª يسوع على الجموع بعد أن رأى ............. الكثيرة.
9 – طــلب يــسوع من أتــباعــه أن يــذهــبوا إلى جــميع الناس، لكن أوصــاهــم بــأن يــكونوا حــكماء ......... 

وودعاء
 .........
10 – قال يسوع أنه يعرف حتى عدد ............. رؤوسنا؟

11 – قال يسوع أننا عندما نقدم حتى ولو كأس ماء بارد باسمه لن يضيع ..........

............... Wميذه في السفينة أثناء العاصفة أp12 – طلب يسوع من ت

لــكن كــان W يـزال يوجــد الــكثيريــن الــرافــض} لــه  كــان يــسوع يــعلم ويكرز ويشفي كــثيريــن في الجــليل، 
لـتpمـيذه أن كل هذا أيضاً كـان طـبقـاً لخـطة nنـه اخـتار أن يخفي هـذه الـحقائـق  ولـكpمـه. لـقد شـرح يـسوع 
عن الحكماء والفهماء ويعلنها ل�طفال.

لـــلذهـــاب إلى أورشـــليم حتى يـــعاني مـــن  جـــاء الـوقـــت الـــذي حـــذر يـــسوع تـــpمـــيذه مـــنه، حـــيث كـــان وقـــتـاً 
أشياء كثيرة من رئيس الكهنة ورجال الدين اtخرين، ويموت ويقوم من اnموات.

عـظيمـاً، فـأصـطف الـناس على جـانبي الـطريـق وفـرشوا ثـيابـهم  كـان وصول يـسوع إلى أورشـليم حـدثــاً 
في الـــطريـــق وآخـــرون قـــطعوا أغـــصانـــاً مـــن الشجـــر وفـــرشـوهـــا في الـــطريـــق لـــتكون بـــمثابـــة ســـجادة لـــيسير 
على أتـان وجـحش أبـن أتان، كـانـت الجـموع تهـتف  عـليها يـسوع. وبـينما كان يـجتاز وسطهم وهو جـالـسـاً 
! أُوَصـــــن�ا ِفي اnََعــــالِي!«. )مــــت21: 9(. قضى  صــــارخــــة "»أُوَصـــــن�ا Wِبْـِن َداُوَد! ُمــــبَاَرٌك اtِتي ِبــــاْســـــمِ الـــر�ب�
يـــسوع عـــدة أيـــام في أورشـــليم يـــعلم في الـــهيكل، ويـــكرز ويشفي أنـــاســــاً كـــثيريـــن. لـــكن واجـــهه كـــثير مـــن 
التحديات وا`واجهات والصراعات مع الفريسي} والصدوقي}.

ء 
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تقدم يهوذا اnسخـريوطي، وهـو أحـد تـpمـيذ يـسوع، إلى رؤسـاء الـكهنة وأعلن لـهم أنه مـن ا`ـمكن أن 
يسلم يسوع لهم مقابل مبلغ من ا`ال. لذلك عرض رؤساء الكهنة عليه ثpث} من الفضة فأخذها.

لــليهود، جــلس يــسوع مع تــpمــيذ  في لــيلة اWحــتفال بــالفصح، الــذي هــو كــان بــمثابــة أجــازة مــهمة جــداً 
لــــيتناول الــــعشاء اnخــــير مــــعـاً. في هــــذا الــــعشاء أخــــذ يــــسو الــــخبز وبــــارك وكســــر وأعطى الــــتpمــــيذ وقــــال" 
: »اْشَربُوا ِمــنَْها ُكـل�ُكْم، nَن� َهـذَا ُهوَ  ًpُخـذُوا ُكـُلوا. َهـذَا ُهَو َجَسِدي«.   َوأََخذَ اْلَكــأَْس َوَشَكَر َوأَْعـطَاُهْم َقـاِئـ«

َْغِفَرِة اْلَخطَاَيا ".)مت26: 28-26(. ِ̀ َدِمي ال�ِذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد ال�ِذي يُْسفَُك ِمْن أَْجِل َكِثيِريَن 
بــعد الــعشاء صــعد جــميع الــتpمــيذ إلى جــبل الــزيــتون. هــناك حــذرهــم يــسوع جــميعـاً بــأنــهم ســيشكون 

يه الجـــميع. قـــال  و شك ف يه في تـــلك الـــليلة، لـــكن بـــطرس أعـــلن بـــانـــدفـــاع بـــأنـــه لـــن يـــشك فـــيه أبـــداً حتى ول ف
يسوع لبطرس أنه لن يشك فيه فقط بل قبل أن يصيح الديك سينكره ثpث مرات.

مــن جــبل الــزيــتون، أخــذ يــسوع تــpمــيذه إلى جــثسيماني وهــناك قضى باقي الــليلة في الــصpة. كــان 
حـزيـنـاً حتى ا`وت `ـا كـان يـعلم أنـه سـيجتاز به وطلب من تـpمـيذه أن يسهـروا ويـصلوا مـعه، لـكنهم نـاموا 
ولـــم يســـتيقظوا إW عـــندمـــا جـــاء يـــسوع إلـــيهم وجـــاء رؤســـاء الـــكهنة وجـــمع كـــثير لـــيقبضوا عـــليه. جـــاء  جـــميعـاً 
يــهوذا مع الجــمع وتــقدم وقــام بــتقبيل يــسوع كــعpمــة لتســليمه. قــامــت الجــموع بــإمــساك يــسوع وأخــذوه إلى 
قيافا رئيس الكهنة في ذلك الوقت. أما التpميذ فقد هربوا من جثسيماني.

بـينما كان يـسوع في طـريـقه إلى ا`ـحاكـمة، تـبعه بـطرس مـن بـعيد إلى دار رئـيس الـكهنة وجـلس بـ} 
 :ًpَكَر ُقـد�اَم اْلَجِميعِ َقــاِئــ ُسوَع اْلَجــلِيـلِي�«. فَـــأَنْ َت ُكـــنَْت َمعَ يَ الخــدم بــالــخارج فــجاءت إلــيه جــاريــة قــائــلة: »َوأَنْ
ْت لِـــل�ِذيـَن ُهــــنَاَك: »َوَهـــذَا َكـــاَن َمعَ  ــُه أُْخــَرى، فَـــَقاَل َرَج إَِلى الـــد�ْهـــلِيِز َرأَتْ ُت أَْدِري َمـــا تَـــُقولِـــَ}!«. ثُـم� إِذْ َخ »َلْس
َل!«. َوبَـْعَد َقــــلِيٍل َجـــاَء اْلــِقيَاُم َوَقـــاُلــوا  ُت أَْعــِرُف الــر�ُج َلْس ـــضـاً ِبـــَقَسـمٍ: »إِن�ي  ـــــأَنْــَكَر أَيْ !«. فَ ُسوَع الــــن�اِصــِري� يَ
ــــْلَعُن َويَْحـــــلُِف: »إِن�ي Wَ أَْعـــِرفُ  ِحـــــيـنَِئٍذ يَ ــــَغـتََك تُظِْهــــُرَك!«. فَـــــابْـــــتََدأَ  ــــِإن� ُل ـــــبُطُْرَس: »َحــــّقـاً أَنْــَت أَيْـــــضـاً ِمـــــنُْهْم فَ لِ
َك َقـــبَْل أَْن يَِصيحَ الـــد�يكُ  ــُه: »إِن� ــِذي َقـــاَل َل ُسوَع ال� ـــطُْرُس َكـــpََم يَ ــَر بُ ــــتَذَك� ُك، فَ ِت َصـــاَح الـــد�ي َل!«. َولِـــْلَوْق الــر�ُج
تُـنِْكُرِني ثpَََث َمر�اٍت«. فََخَرَج إَِلى َخاِرجٍ َوبََكى بَُكاًء ُمّراً" )مت26: 75-69(.

يpطس حتى تـــتم مـــحاكـــمته. وعـــندمـــا رأي  عـــندمـــا جـــاء الـــصباح، أخـــذ رؤســـاء الـــكهنة يـــسوع إلى ب
يـــهوذا أن يـــسوع قـــد ديـــن شـــعر بـــالـــندم فـــقام بـــرد الـــثpثـــ} مـــن الـــفضة لـــرؤســـاء الـــكهنة وقـــال لـــهم ": »َقـــدْ 
َة ِفي اْلَهيَْكِل َوانَْصَرَف،  ــأُْت إِذْ َسـل�ْمُت َدمــاً بَِريـئـاً«. فَـَقاُلوا: »َمـاذَا َعـَليْـنَا؟ أَنَْت أَبِْصْر!«. فَـطََرَح اْلِفض� أَْخـطَ
ثُم� َمَضى َوَخـنََق نَفَْسُه" )مت27: 5-3(.

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة
1
 – خطة اo يخفيها عن الحكماء والفهماء، لكن `ن يعلنها؟

2 – كيف عامل الناس يسوع عندما دخل أورشليم؟

اذا أعطوه ثpث} من الفضة؟ 3 – `اذا ذهب يهوذا إلى رؤساء الكهنة، ̀و

ء 
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كأس والـــخبز أشـــياء خـــاصـــة  للفصح مع تـــpمـــيذه، أخـــبرهـــم يـــسوع أن ال 4 – أثـــناء الـــعشاء اnخـــير 

كيف 
      تفسر هذا؟
5 – أعلن يسوع لتpميذه أن دمه Wبد أن يُسفك. `اذا؟

6 – قال يسوع لتpميذه على جبل الزيتون ـ أنهم سيشكون فيه، لكن بطرس لم يقبل ذلك. ثم يعلن 

    يسوع عن نبوة ستحدث مع بطرس. ماذا كان سيحدث؟
7 – ما العpمة التي أعطاها يهوذا اnسخريوطي عند تسليم يسوع؟

8 – أين كان بطرس أثناء محاكمة يسوع؟

9 – جاءت جاريتان إلى بطرس في أوقات منفصلة واتهمتاه بشيء ما. ما هذا الشيء.

10 – في مرة ثالثة، جاء جمع كثير وأعلنوا أن بطرس كان مع يسوع. ماذا كانت إجابة بطرس 

      لهم؟
11 – متى شعر يهوذا اnسخريوطي بأنه مذنب عندما أسلم يسوع؟

12 – `اذا عاد يهوذا إلى رؤساء الكهنة؟

فضة التي أرجــــعها  13 – مــــاذا فــــعل يــــهوذا حــــينما رفــــض رؤســــاء الــــكهنة أن يــــقبلوا الــــثpثــــ} مــــن ال

إليهم؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 6
�م�ت27-11: 10

1 – أثـــناء قـــيام يـــسوع بـــالـــعشاء اnخـــير مع تـــpمـــيذه، بـــدأ إجـــراء تـــقليد يـــتقيد بـــه أتـــباع ا`سيح في 

جــميع أنــحاء الــعالــم مــنذ ذلك الـوقــت حتى الــيوم. إنــنا نسمي هــذا التقليد "بــالــعشاء الــربــاني". �ا�ل�ع�ش�اء 
:-!*-> يــرفع الخــطايــا ويــطرحــها بــعيداً عنا أو يــفعل شــيئـاً مــا في أجــسادنــا. إنــه   A<-#%3 1 "2 ",-+!2-

لــــيس لحــــظة فــــيها يصبح الــــخبر الــــعادي والــــعصير إلى "دم وجســــد" يــــسوع بــــطريــــقة سحــــريــــة. �إ�ن�ه �و�ق�ت 
�ي�ج�ت�م�ع �ف�ي�ه �أ�ت�ب�ا�ع �ا�ل�م�س�ي�ح �م�ع�ا٬ً، �ل�ي�أ�ك�ل�و�ا �ا�ل�خ�ب�ز �و�ي�ش�ر�ب�و�ا �ا�ل�ك�أ�س٬، �و�ي�ت�ذ�ك�ر�و�ا �م�ا �ق�د�م�ه 
;2"+. إنـه وقـت فيه نـتذكـر الثمن الـذي دفـعه يـسوع بسـبب خـطايـانـا التي فـعلناهـا في  2- 524 4(1 "

حـياتـنا. إنـه وقـت للفرح والـشكر فنبتهج مـعـاً بـالـغفران الذي مـنحه لـنا يـسوع بـعد أن اشـترانـا بـدمه. يـعلمنا 
بـولــس الرسول في رســالــته إلى مـؤمني كــــورنثوس )1كو11: 23-33( أن عــملية الــعشاء الــربــاني عــملية 
خـطيرة وجـادة، فهي ليست شـيئـاً ما نـقوم بـه دون اسـتحقاق. إنـها وقت Wبـد أن نتذكر ونـتأمـل فـيه مـا قـدمـه 
يسوع على الصليب من أجلنا، كذلك Wبد أن نفحص حياتنا في ضوء ما فعله nجلنا على الصليب.  

2 – �ا�ل�ل�ه �ي�ع�ر�ف �ض�ع�ف�ا�ت�ن�ا �ق�ب�ل �أ�ن �ن�ف�ع�ل�ه�ا �و�م�ا �ز�ا�ل �ي�ق�ب�ل�ن�ا �و�ي�ر�ي�د �أ�ن �ي�س�ت�خ�د�م�ن�ا 
بطرس حتى يصبح مـــــن " صـــــيادي الـــــناس"، كـــــان يـــــسوع  وة ل دع 0" '2$).7. مـــــنذ أن قـــــدم يـــــسوع ال

عرف أن بـــطرس ســـينكره في تـــلك الـــليلة. لـــكن ونـــحن نــواصـــل قـــراءة الـــكتاب ا`ـــقدس، نجـــد - في ســـفر  ي

ء 
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أعــــمال الــــرســــل - أن اo اســــتخدم بــــطرس لــــيأتي بــــاWtف إلى ا`سيح. في الــــحقيقة يـــوجــــد ســــفران في 
الــكتاب ا`ــقدس أوحى بــهما الروح الــقدس لبطرس وقــام بــكتابتهما وهما رســالــة بــطرس اnولى والــثانــية. 
في أعــــمال الــــرســــل وا�صــــحاح الــــثاني، بــــعد أن عــــاد يــــسوع إلى الــــسماء، رأيــــنا بــــطرس يــــقدم عــــظة في 
أورشــــليم أمــــام الــــرجــــال الــــذيــــن هــــرب مــــنهم في الــــليلة التي أنــــكر فــــيها ا`سيح. وبــــنفس الــــطريــــقة، فــــإن 
ضـــعفاتـــنا ليســـت عـــملية مـــفاجـــئة o. حتى بـــعد أن نـــقبل ا`سيح، فـــإنـــنا سنجـــد ضـــعفات في حـــياتـــنا، إنـــنا 
سنخطئ، وسنسلمه وسنفعل كل اnشياء التي ذكرهها.

3 – �إ�ذ�ا٬ً، �م�ا �ا�ل�ذ�ي �ي�ج�ب �أ�ن �ن�ف�ع�ل�ه �ع�ن�د�م�ا �ن�ف�ش�ل �أ�م�ا�م �ا�ل�ل�ه؟ 
هــناك شــخصان قــامــا بــخيانــة يــسوع في لــيلة الــقبض عــليه الــشخص اnول هــو بــطرس، الــذي أنــكر 

ا`سيح، ولــــكن في الــــنهايــــة اســــتخدمــــه اo بــــطريــــقة عــــظيمة. أمــــا الــــشخص اtخــــر فــــهو يــــهوذا الــــذي خــــان 
يـــسوع وأســـلمه، لـــكنه مضى وشـــنق نـــفسه. يـــعتقد كـــثير مـــن الـــناس - بـــطريـــقة خـــاطـــئة - أن الســـبب الـــذي 
جـعل بـطرس نـاجـحـاً أمـا يـهوذا فـاشpً هـو أن خـيانـة يـهوذا كـانـت أعـظم وأكـبر. لكن ليس هـذا هـو السـبب 
الحقيقي. يــــعلمنا الــــكتاب ا`ــــقدس بــــأن جــــميعنا خــــطاة. كــــلنا نــــخون اo ونســــتحق الــــعقاب اnبــــدي بســــبب 
خيانتنا، لكن ما هو خطأ يهوذا ا`أساوي؟

,oـ لم يقدم يهوذا توبة عن خطاياه ولم يطلب غفران ا

خـــاطـــئة فـــيشعرون بـــالـــذنـــب الفظيع  هـــناك أنـــاس كـــثيرون يـــتذكـــرون الـوقـــت الـــذي  فـــعلوا فـــيه أشـــياءاً 
 ً بســـبب هـــذه اnشـــياء الـــخاطـــئة التي فـــعلوهـــا. كـــذلـــك يـــشعر الـــبعض بـــأنـــهم قـــد ارتـــبكوا أعـــماWً رهـــيبة جـــدا
لـــدرجـــة إيـــمانـــهم بـــأن اo لـــن يـــغفر لـــهم أبـــداً هـــذه اnشـــياء. يـــعلمنا الـــكتاب ا`ـــقدس أن هـــذا الـــتفكير لـــيس 
صحيحـاً.

َرنَـا ِمنْ  َوَعـاِدٌل، َحـت�ى يَْغِفَر َلـنَا َخـطَايَـانَـا َويُطَه� يـقول يوحنا الـرسول: "إِِن \ْعـتََرفْـنَا ِبَخـطَايَـانَـا فَُهَو أَِم}ٌ 
ُكل� 

إِثْـمٍ. )1يو1: 9(.

�ه�ذ�ا �ي�ع�ن�ي �ل�و �أ�ن �ش�خ�ص�اً:
.o جاء .

. أخبر اo بما فعله
. قدم توبة.
. وطلب من اo أن يغفر خطاياه.
. فــــإن اo أمــــ} وســــيغفر لهــــذا الــــشخص أي شيء ـ ولــــيس مــــهم كــــم كــــان مــــا فــــعله فــــظيعـاً حــــيث أن 

ذبيحة يسوع على الصليب كافية لتطهيرنا من أي خطية.

ء 
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يعني هذا أيضاً، أنـنا كـأتـباع ا`سيح، يجب أW نـعيش أبداً مهـزومـ} ونـتذكـر خـطايـا ا`ـاضي التي 
 oلـقد تـاب بـطرس عن خطيته عـندما أنـكر الـسيد واسـتخدمـه ا غـفرهـا لـنا يـسوع ا`سيح ونـساهـا بـالـتمام. 
بصــورة عظيمة. وهكذا عندما نتوب عن خطايانا أيضـاً، سيستخدمنا اo بطريقة عظيمة.

وقــريــبـاً  حــقـاً، كــان يــهوذا قــلب مــملوءاً بــالشــر. مــن الــرهــيب أن تــفكر في أن تــخون شــخصـاً وصــديــقـاً 
جـداً مـنك، وأن تسبب مـعانـاة قـاسية لهذا الـشخص حـيث يموت موتــاً قـاسـيـاً في حـ} أنـه بـريء تـمامــاً مـن 
عمل أي شيء خـطأ ولـم يـرتـكب أي خـطية. بـالـرغـم مـن ذلـك، وفي الواقع كان اW o يزال لـديـه خـطة لـحياة 
يـهوذا. كـان يـهوذا لـه الـحق في أن يـغفر لـه اo. إن الـذبـيحة التي قـدمـها علي الـصليب كـبيرة جـداً بـدرجـة 
لــغفران خــطية يــهوذا. لــو جــاء يــهوذا للمسيح لكان حصل علي الــغفران، لــكن كــان شــعــوره بــالــذنــب  كــافــية 
شعــوراً ضخمـاً فقضي علي حياته بيده.

4 – قـــــــــــــــال يـــــــــــــــسوع لـــــــــــــــتpمـــــــــــــــيذه أن �ع�ه�د�ن�ا �أ�و �ا�ت�ف�ا�ق�ن�ا �م�ع �ا�ل�ل�ه �ص�ا�ر �م�م�ك�ن�اً �و�ذ�ل�ك �ب�س�ب�ب �د�م�ه 
0!-, -9:2-"-. لـــــــم نـــــــفعل أي شيء حتى نـــــــنال غـــــــفران اo في  B  2&/ ,' +"2; 2- 524 $(0 1 '2-

حـــياتـــنا. بمجـــرد قـــبولـــنا يـــسوع في حـــياتـــنا وقـــلوبـــنا، W يـوجـــد أي شيء يـــجعلنا نـــفقد هـــذا الـــغفران. يـــقول 
، إِنْــجِيَل َخـpَِصُكُم، \ل�ِذي ِفـيِه أَيْـضـاً إِذْ آَمـنْـتُمْ  بولـس الـرسـول:" ال�ِذي ِفـيِه أَيْضاً أَنْـتُْم، إِذْ َسِمْعتُْم َكلَِمَة \ْلَحق�
َْدحِ َمْجِدِه" )أف1: 13-14(. يـقول  ِ̀ ُْقـتَـنَى،  ْ̀ َْوِعِد \ْلُقد�وِس، ال�ِذي ُهَو َعْربُـوُن ِمـيَراِثـنَا، لِِفَداِء \ ْ̀ ُخِتْمـتُْم ِبُروحِ \
يوحـنا 3: 16 أن لـك "حـياة أبـديـة" بمجرد أن يـدخـل ا`سيح بـداخـلك، لـن يـتركـك أبداً nنـك تـصير مخـلصـاً 
من تلك اللحظة. يـقول الـكتاب ا`ـقدس إنـه يـجب أن نتذكر الـذبـيحة التي قـدمها يـسوع عنا وأن نـتوقـف عـن 
لـنعيش كـل يوم مـن أيـام حـياتـنا في طـاعـة كـامـلة o. لـكن  فـعل الخـطية. ينبغي أن نـبذل كـل قـصارى جهـدنـا 
يـقول لـنا الـرسـول يوحـنا في )1يو2: 1( يجب أن نـتذكـر بـأن إذا أخـطأنـا فـلنا شفيع عـند اo، هـذا الشفيع 
يعيش بداخلنا ويدافع عنا أمام اo. إنه الثمن البديل الذي ُدفع عن خطايانا.

�م�ن�ا�ق�ش�ة:

1 – ما رأيك في بطرس ويهوذا؟

2 – ما الذي تعنيه "كلمة غفران" بالنسبة لك؟

3 – هل شعرت بأنك مذنب جداً لدرجة أنك اعتقدت أنك مثل يهوذا؟

W – 4 تـقل أي شيء بـصوت عـاٍل، لـكن هـل يـمكن أن تـكون قـد فـعلت شـيئـاً ما فظيع جـداً لـدرجـة أنـك 

شعرت بأنه من الصعب جداً أن تقبل غفران ا`سيح في حياتك؟ 
5 – مـــا هي كـــلمات يـــسوع لـــك في هـــذا ا`ــوقـــف؟ دع كـــل شـــخص يـــتلو أو يـــقرأ بـــصوت عـــاٍل يــوحـــنا 

اnولى1:
 9.

ء 
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يــجب أن يحنى كــل شــخص رأســه ويــتكلم مع اo بــقلبه. إذا كــانــت هــناك خــطية Wبــد اWعــتراف بــها. 
أطلب من اo أن يـــرفع عـــنك الـــشعور بـــالـــذنـــب. أطـــلب مـــن اo أن يـــحفظك بـــرحمته، وأن يحـــميك مـــن هـــذا 
الـــشعور بـــالخـــطية. اعـــترف بـــصراحـــة بـــأن ذبـــيحة يـــسوع على الـــصليب كـــافـــية لـــغفران خـــطيتك. ينبغي أن 
تعلن هذا الحق.

* ربــما يــحاول الــشيطان، فــيما بــعد، أن يــهاجــمك بــأفــكار يــتهمك فــيها بــالــذنــب. هــذه اnفــكار ليســت 
ذنــبـاً حــقيقيـاً بــل ذنــبـاً مــزيفاً. إذا بدأت أن تُــصاب بهــذه اnفــكار ا`ــزيــفة بــخصوص شيء مــا غــفره اo لــك 
:ًpقائ o بالفعل، توقف في الحال وصل

"أشكرك أيــها الــرب يــسوع مــن أجــل غــفرانــك لخــطيتي)أذكــر الخــطية نــفسها(. أيــها الــرب، أشــكرك 
nن ذبـــيحتك لـــها قـــيمة عـــالـــية وتمنحني الـــغفران. أثـــق في دمـــك، وأطـــلب مـــنك أن تـــرفع عني هـــذه اnفـــكار 
التي تشعرني بالذنب وتطردها من ذهني".

اo أم} وسوف يـفعل هـذا الشيء. عـندمـا تصلي إلى اo كـلما يـهاجـمك الـشيطان، فـإنـه يـتوقـف عـن 
مــهاجمتك وسوف تــكون حــراً مــن هــذه اnفــكار الــخاصــة بــالــشعور بــالــذنــب ل�بــد. لــنا نــصرة كــامــلة في كــل 
مجال من مجاWت حياتنا بشخص يسوع ا`سيح.  

ء 
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�ب�دء �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ا�ل�م�س�ي�ح
�ت�أ�ل�ي�ف

�ك�ر�س�ت�ي. �آ. �ب�ر�ا�و�ن�ر
"�ص�ل�ب �ا�ل�م�س�ي�ح" ـ �ا�ل�د�ر�س 7

�م�ت�ى26 – 27

. )1كو1: 18(. ِo\ َُُخل�ِصَ} فَِهيَ ُقو�ة ْ̀ ـلِيِب ِعـنَْد \ْلَهالِِكَ} َجَهاَلٌة َوأَم�ا ِعـنَْدنَا نَْحُن \ " فَِإن� َكـلَِمَة \لص�

�م�ر�ا�ج�ع�ة

."............. o1 – أعلن النبي أشعياء بأن ا`سيح سيدعى عمانوئيل الذي تفسيره "ا

.......... Wرض إnأحد يعرف متى سيأتي ثانية إلى ا W 2  - قال يسوع

د يوحنا الكثيرين في البرية بعد أن تابوا عن .............. 3 – عم�

4 – كان يسوع يرد على الشيطان باستخدام .......... ا`كتوبة.

5 – إذا كنا نريد أن نكون قريب} جداً وننمو مع اo ونستطيع مقاومة التجربة، ينبغي أن نقضى 

    وقتا ...... مع........

6 - دعا يسوع أتباعه ليكونوا " .........................".

7 – أخبر يسوع تpميذ أW ............. بسبب وجوده معهم.

8 – قضى يسوع وقته على اnرض ............... في ا`جمع، ........ بملكوت اo، و....... الناس 

    من أمراضهم.

9 – طـــــلب يـــــسوع مـــــن أبـــــتاعـــــه بـــــأن يـــــذهـــــبوا إلى الـــــعالـــــم أجـــــمع، لـــــكن ينبغي أن يـــــكونــــوا ............ 

كالحيات 
    و......... كالحمام
10 – أعلن يسوع بأنه يعرف كل شيء عنا لدرجة أنه يعرف عدد ..................... رؤوسنا. 

11 – تنبأ يسوع على جبل الزيتون بأن .............. سوف ينكره 3 مرات قبل أن يصيح الديك.

12 – كان ............... هو التلميذ الذي أسلم يسوع بثpث} من الفضة.

13 – أما ........ تاب بعد إنكاره ليسوع واستخدمه اo بطريقة عظيمة. 

14 – شعر ............ بالذنب بعد أن اسلم يسوع فمضى وشنق نفسه. 

15 – يعلمنا الكتاب ا`قدس بأنه إن " ............... بخطايانا فهو أم} وعادل حتى ......... لنا 

    خطايانا ويطهرنا من ........... إثم".

ء 
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عـندمـا كـان بـطرس خارج بـيت قـيافا، كـان يسوع بـالداخل مـتهمـاً بجـميع أنواع الـشهادة الـزور. لـكن 
رغــم ذلــك لــم يــكن هــناك أي شــهادة كــافــية بــإدانــته. سمح يــسوع للمشــتك} عــليه بــاWســتمرار في اتــهامــه 
عـن نـفسه وnن قـيافـا وجد نـفسه W يسـتطيع أن يـفعل أي شيء ولـم  دون أن يفتح فـمه بكلمة واحـدة دفـاعــاً 

َِسيحُ ابُْن ا�oِ؟« )مت26: 63(. ْ̀ يجد به علة، سأله "َهْل أَنَْت ا
أخـيراً كسـر يـسوع الـصمت وأجـاب "»أَنَْت ُقـْلَت! َوأَيْـضـاً أَُقـوُل َلُكْم: ِمَن اtَن تُـبِْصُروَن ابَْن اِ�نَْسانِ 

لــرئــيس الــكهنة  َماِء« )مت26: 64(. كــان هذا دلــيpً كــافــيـاً  َعْن يَِم}ِ اْلــُقو�ِة، َوآِتــيـاً َعَلى َسَحاِب الس� َجــالِــسـاً 
pً أن يـــسوع قـــد جـــدف. لـــقد أخـــذوا يـــسوع وبـــصقوا على وجـــهه ولـــكموه وآخـــرون  قـــيافـــا، فـــمزق ثـــيابـــه قـــائ
لطموه.

 عـــــندمـــــا جـــــاء الـــــصباح تـــــشاور رؤســـــاء الـــــكهنة وشـــــيوخ الـــــشعب وأوثـــــقوه ومـــــضوا بـــــه إلى بـــــيpطـــــس 

ـــُقوُل«.  َت تَ ُسوُع: »أَنْ ـــَقاَل َلــُه يَ ـــيَُهوِد؟«. فَ لُِك اْل َت َم البنطي، الــوالي علي مـــقاطـــعة الـــيهوديـــة، فـــسألـــه: »أَأَنْ
يُوُخ يَْشـتَُكوَن َعَليِْه َلْم يُــجِْب ِبَشيٍْء" )مت27: 12-11(. َوبَيْـنََما َكاَن ُرؤََساُء اْلَكَهـنَِة َوالش�

لـقد تـعجب الوالي على قـدرة يـسوع على الـصمت في هـذه الـظروف. لم يجـد الوالي عـلة واحـدة على 
يسوع ولم يجد أنه كان مذنبا؛ً لذلك حاول أن يجد طريقة آمنة ليطلق بها يسوع.

وnنــــه كــــان وقــــت عــــيد الفصح، كــــان ذلــــك الـــوقــــت أكــــثر أهــــمية في الــــعام عــــند الــــيهود، وكــــانــــت عــــادة 
بــيpطــس أن يــطلق للجــمع أســيراً واحــداً مــن أراده. في ذلــك الــعام أحــضر بــيpطــس رجل} أمــام الــشعب 
وســـأل الـــشعب أيـــهما يـــريـــدونـــه أن طـــلق لـــهم. لـــكن قـــام رؤســـاء الـــكهنة بتحـــريـــض الـــشعب على أن يـــطلبوا 
ِمَل؟«. فَـَكانُـوا يَـــزَْداُدوَن ُصــَراخــــاً  بـــارابـــاس وصـــرخـوا طـــالـــب} صـــلب يـــسوع." فَــَقاَل اْلـَوالِي: »َوأَي� َشــر© َع
َوَغَسَل يَـَديْـهِ  ْل ِبــاْلَحِري� يَْحـُدُث َشَغٌب، أََخــذَ َمــاءً  َا َرأَى ِبــيpَطُُس أَنـ�ُه Wَ يَـنْفَعُ َشــيْئـاً، بَ �̀ َقــاِئــلَِ}: »لِــيُْصَلْب!«.َ 
ْعِب: »َدُمــُه َعــَليْـنَا  ش� ِصُروا أَنْــــتُْم«. فَــــأََجـــاَب َجـِميعُ ال . أَبْ ـــبَار� ْمعِ َقـــاِئpً: »إِن�ي بَــِريٌء ِمـْن َدمِ َهـــذَا اْل ُقــد�اَم اْلَج
لِــيُْصَلَب") مت27: 23-26(. وأمــر  َوأَْسـَلَمهُ  ُسوُع فََجـَلَدهُ  ــا يَ اَس َوأَم� ُهْم بَــاَرابَ َوَعَلى أَوWَِْدنَــا«. ِحــيـنَِئٍذ أَطْـَلَق َل
بيpطس بإرسال يسوع إلى دار الوWية ليعذب بصــورة أكبر.

وضـفروا أكـليpً مـن الـشوك ووضـعوه على رأسـه  هـناك، في دار الوWيـة، عـروه وألـبسوه رداءاً قـرمزياً 
وقـصبة في يـده وكـانوا يـجثون أمـامـه ويسـتهزأون به وبـصقوا على وجـهه وضـربوه بـالـقصبة على رأسـه."  

ْلِب)مت27: 31(. وبــــينما هــــم  ــــلص� لِ َضْوا ِبـــهِ  َوَم ـــهُ  َوأَْلــــبَُسوهُ ِثــــيَابَ ــــزَُعــوا َعـــــنُْه الـــر�َداءَ  ـــِه نَ ــْعَد َمــــا اْســـــتَْهزَأُوا ِب َوبَ
وضع ا`سمى بــــالجــــمجمة تــــقابــــلوا مع ســــمعان الــــقيرواني فــــاجــــبروه على  مــــتجهون إلى الجــــلجلثة وهــــو ا`
حمل الصليب إلى ا`وضع الذي سوف يٌصلب فيه يسوع.

عـــــندمـــــا كـــــان يـــــسوع مـــــعلقـاً على الـــــصليب، جـــــاء الـــــعسكر واقـــــتسموا ثـــــيابـــــه مـــــقترعـــــ} عـــــليها. كـــــان 
ا`جتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم وكذلك كان اللصان اللذان ُصلبا معه يعيرانه ايضـاً.

اَعـِة الــت�اِسَعةِ  ْحَو الس� اَعـِة الــت�اِسَعِة. َونَ اِدَسـِة َكــانَْت ظُـْلَمٌة َعَلى ُكل� اnَْرِض إَِلى الس� اَعـِة الس� َوِمَن الس�
َـاذَا تََرْكـتَِني؟(، فََقْوٌم ِمنَ  ِ̀ َـا َشـبَْقـتَِني« )أَْي: إَِلِهي إَِلِهي،  َ̀ : »إِيـلِي إِيلِي،  ًpَصَرَخ يَُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيـمٍ َقـاِئ
 ًّpَوَمــ�ََهـا َخـ َـا َسِمُعوا َقـاُلوا: »إِن�ُه يُــنَاِدي إِيـلِي�ا«. َولِـْلَوْقِت َرَكَض َواِحٌد ِمــنُْهْم َوأََخـذَ إِْسِفـنَْجةً  �̀ اْلَواِقِفَ} ُهــنَاَك 
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َصَرَخ يَُسوعُ  ــا اْلــبَاُقــوَن فَـَقاُلوا: »اتْـُرْك. لِـــنََرى َهْل يَـــأِْتي إِيــلِي�ا يَُخـل�ُصُه«. فَ َوَجَعَلَها َعَلى َقَصـبٍَة َوَسـَقاهُ. َوأَم�
أَيْضـاً ِبَصْوٍت َعِظيـمٍ َوأَْسَلَم الر�وَح. )مت27: 50-45(.

عـــــندمـــــا مـــــات يـــــسوع حـــــدثـــــت أشـــــياء كـــــثيرة وغـــــريـــــبة في جـــــميع أنـــــحاء أورشـــــليم تشهـــــد عـــــن هـــــويـــــة 
ا`ــصلوب.لــقد أنــشق حــجاب الــهيكل إلــىنصف} مــن فــوق إلى أســفل، وتـزلـزلــت اnرض وتــشققت الــصخور. 
باع ا`سيح الـــراقـــديـــن خـــرجـوا مـــن الـــقبور بـــعد قـــيامـــته ودخـــلوا  والـــقبور تـــفتحت وقـــام كـــثير مـــن أجـــساد أت
ا`دينة ا`قدسة أورشليم فظهروا لكثير من الناس هناك.

لِـيَُسوَع. فََهـذَا تَـَقد�مَ  اَمِة اْسُمُه يُوُسُف، وََكـاَن ُهَو أَيْـضـاً ِتـْلِميذاً  َجـاءَ َرُجٌل َغِني̄ ِمَن الر� ََساءُ  ْ̀ َـا َكـاَن ا �̀ َو
ــــأََخــذَ يُـوُسُف اْلَجَســدَ َوَلــف�هُ  ُس ِحــيـنَِئٍذ أَْن يُْعطَى اْلَجَســُد. فَ ــــأََمــَر ِبــيpَطُ ُسوَع، فَ َس َوطَــَلَب َجَســدَ يَ إَِلى ِبــيpَطُ
َعَلى  ْخــَرِة، ثُـم� َدْحــَرَج َحَجــراً َكــِبيراً  َحـتَُه ِفي الص� ِبـَكـت�اٍن ننَِقي©، َوَوَضَعُه ِفي َقـــبِْرِه اْلَجــِديــِد ال�ــِذي َكــاَن َقــْد نَ
َْجَدلِي�ُة َوَمْريَُم اnُْخَرى َجالَِسـتَْ}ِ تَُجاهَ اْلَقـبِْر. )27: 61-57(. ْ̀ بَاِب اْلَقـبِْر َوَمَضى. وََكانَْت ُهـنَاَك َمْريَُم ا

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة

1 – كيف أدان شيوخ الشعب أخيراً يسوع في ا`حاكمة في بيت قيافا؟

2 – كيف كان رد يسوع على كل اتهام من ا�تهامات ا`وجهة إليه؟

3 – ماذا كان رد فعل بيpطس على قدرة يسوع في أن يكون هادئـاً أمام كل الذين يتهمونه ؟

4 – من هو باراباس؟

5 – كيف عامل العسكر الرومان يسوع؟

6 – كيف كان الكهنة واtخرون يعاملون يسوع عندما كان معلقـاً على الصليب؟

7 – ما الذي حدث على وجه اnرض ما ب} الساعة السادسة والتاسعة؟

8 – ماذا كانت صرخة يسوع قبل أن يسلم الروح؟

9 – ما اnشياء الغريبة التي حدثت عند موت يسوع؟

10 – ما الذي فعله يوسف الرامي بحسد يسوع؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س 7
�م�ت�ى26 ـ 27

طُــرق اo ليســت مــثل طُــرق ا�نسان. دعــنا نــقرأ مــعـاً فــقرة من الكتاب ا`ــقدس مـوجـودة في 1كــو1: 
18-21، 27. إقرأها مرت} أو ثpث مرات، ثم يأخذ كل فرد وقته ليفكر فيما يقوله الكتاب ا`قدس.

�كَ�لِ�م�َةَ \�ل�صَّ�ل�ِي�بِ �عِ�ن�ْدَ \�ل�ْه�َا�لِ�ك�ِي�نَ �ج�َه�َا�ل�َةٌ �و�َأَ�م�َّا �عِ�ن�ْدَ�ن�َا �نَ�حْ�نُ \�لْ�مُ�خَ�ل�َّص�ِي�نَ �ف�َه�ِيَ �قُ�و�َّةُ \�ل�ل�هِ   "�ف�َإِ�نَّ 
�ل�أَ�ن�َّهُ �مَ�كْ�تُ�و�بٌ: »�س�َأُ�ب�ِي�دُ �حِ�كْ�م�َةَ \�لْ�حُ�كَ�م�َاءِ �و�َأ�َر�ْف�ُضُ �ف�َهْ�مَ \�ل�ْف�ُهَ�م�َاءِ«. �أ�َيْ�نَ \�لْ�حَ�ك�ِي�مُ؟ �أ�َيْ�نَ \�لْ�ك�َا�تِ�بُ؟ 
�أ�َيْ�نَ �مُ�ب�َا�حِ�ثُ �ه�َذ�َا \�ل�د�َّه�ْرِ؟ �أَ�لَ�مْ �يُ�ج�َهِّ�لِ \�ل�ل�هُ �حِ�كْ�م�َةَ �ه�َذ�َا \�لْ�ع�َا�لَ�مِ؟ �ل�أَ�ن�َّهُ �إ�ِذْ �ك�َا�نَ \�لْ�ع�َا�لَ�مُ �ف�ِي �حِ�كْ�م�َةِ \�ل�ل�هِ �لَ�مْ 
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�يَ�ع�ْر�ِفِ \�ل�ل�هَ �ب�ِا�لْ�حِ�كْ�م�َةِ \�سْ�تَ�حْ�سَ�نَ \�ل�ل�هُ �أَ�نْ �يُ�خَ�ل�ِّصَ \�لْ�مُ�ؤْ�مِ�ن�ِي�نَ �بِ�ج�َه�َا�ل�َةِ \�لْ�ك�ِر�َا�ز�َةِ. ............. �بَ�لِ 
\�خْ�ت�َا�رَ \�ل�ل�هُ �ج�ُه�َّا�لَ \�لْ�ع�َا�لَ�مِ �ل�ِيُ�خ�ْز�ِيَ \�لْ�حُ�كَ�م�َاءَ �وَ\�خْ�ت�َا�رَ \�ل�ل�هُ �ضُ�ع�َف�َاءَ \�لْ�ع�َا�لَ�مِ �ل�ِيُ�خ�ْز�ِيَ \�ل�أَ�قْ�و�ِي�َاءَ.
 

*  عندما ننظر إلى حياة ا`سيح، يمكننا أن نرى أن طرق اo ليست مثل طرق ا�نسان.

ولــد في  لــكن أرســل اo يــسوع، مــلك ا`ــلوك، لكي يُ ولــد في قــصر.  ولــد مــلك أرضى، فــهو يُ *  عــندمــا يُ

فقر   
    وب} الفقراء.
* عندما يعلن شخص عن رسالة هامة أو عن وصول شخص هام، فهذا الرسول يكون غنيـاً، 

ويــرتــدى مـpبــس جــيدة وجــميلة وفــاخــرة ويــقود مــركــبة هــامــة. لــقد أرســل اo يـوحــنا ا`ــعمدان الــذي كــان 
لباسه  

 من وبر اnبل ليعلن عن مجيء يسوع حينما كان يكرز للناس في البرية.

* عندما يكون nي ملك بشرى عدو يهدده ويمكنه أن ينقلب عليه ويأخذ منه السلطة فإن هذا ا`لك 

يدمر هذا العدو في الحال، لكن يسوع خرج إلى البرية ليجربه إبليس وأنتصر عليه لكنه لم يدمره  
نهائيـاً بعد التجربة.
* عــندمــا يــختار ا`ــلك البشــري رفــقائــه فــإنــه يــنتقيهم مــن بــ} أصــحاب أفــضل ا`ـؤهــpت، وخــريجي 

أفضل 
ا`ــدارس والــعائــpت، ويــكون لــديــهم أموال كــثيرة. لقد اخــتار يــسوع تــpمــيذه مــن عــامــة الــشعب فــكان 

بينهم 
صيادي السمك وجامعي الضرائب.
* ا`لك اnرضي يجبر أتباعه وشعبه على طاعته ويعاقب من يخالفه ويعارضه. لكن يسوع علمنا 

أن نحب. إنه أعطى الناس الحق وحرية الرأي في أن يتبعوه أو يرفضوه.
       * ا`ــلك البشــري يــجعل اtخــريــن يــعملون مــن أجــله، ويدفعون الــضرائــب والــبعض يــقتل مــن يــخونــه. 

لكن   
 
يسوع مات على الصليب طواعية وبإرادته nنه أراد أن يسدد ثمن خطايانا. إنه يريد أن نكون أحرار  
 حتى نعيش معه إلى اnبد.

* عـندمـا يـموت ا`ـلك اnرضي، يُـدفـن ويـتولى ابـنه ا`ـملكة مـن بـعده. لـكن عـندمـا مات يـسوع قـام ثـانـية 

من ب} اnموات ويحكم إلى اnبد.
لــيس يــسوع إنــسانـــاً. إنه هو اo. ينبغي أن نــعبده ونــقدره ونطيعه. إنــه يــحبنا ويــريــد لــنا كــل مــا هــو 

أفضل. كـانت حياته على اnرض غـامـضة كـلية وغـير محـدودة. طرق اo دائماً أكبر جـداً مـن تـلك الـعقول 
الصغيرة التي ترى أن هذه الطرق غير منطقية بالنسبة للناس.
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* يـعلمنا الـكتاب ا`ـقدس أن أحـد اnشياء ا`ـهمة هي أن اo يـحب أن يسـتمع إلى تسـبيح شـعبه لـه. 
 oالتسـبيح بـبساطة هو أن تـعلن عن مـدى مـحبتك لـيسوع وأن تذكر الـصفات الـخاصـة بـه والـرائـعة. أن ا
يــحب أن يسمع قلوبنا وهي تــحبه وتــعبر عــن هــذه ا`ــحبة بــالــكلمات الــنابــعة مــن الــقلب. إنــه يــريــد أن يسمع 
عــبارات مــثل: " أحبك أيــها الــسيد الــرب nنك أحــببتنا" أو " أســبحك يــا رب nنــك إلــه عــظيم وقوي". هــذه 
هي العبارات التي تعلن عن هوية اo بالنسبة لي شخصيـاً.

خـالـق  ـ   oبـينما نـفكر في حـياة وموت يـسوع، يـمكننا فـقط إن نـندهـش عـندمـا نـفكر في كـل مـا فـعله ا
الـكون ـ مـن أجـلنا. إن حـبه لـنا أكثر جـداً من عـما نـتصوره أو نـفهمه. أيـضـاً طـرقـه أعـظم وأفـضل مـن أي 
شيء نستطيع أن نقّدر قيمته. حان الوقت لتتوقف للحظة واحدة لتشكر اo وتسبحه وتحمده.

لقد ُعوقـب وُحـكم عـليه وتـمت إدانـته  الهـدف مـن عملية صـلب ا`سيح هـو أن يـكون ذبـيحة عن خـطيتنا. 
من أجل خطاياك التي ارتكبتها والتي ستترتكبها. ينغي أن نحمده كل يوم nنه ربنا ومخلصنا.

سـوف نــقوم بــعمل شيء نــسميه " صــلوات في جــملة". الــصpة في جــملة هي صــpة يــقوم فــيها كــل 
نه o. دعـــنا نحني  شـــخص بـــأن يصلي جملة واحـــدة في ا`ـــرة كـــما يخـــطر بـــبالـــه، وكـــما يـــجب أن يـــعبر ع
فكر في اo، يــــسوع، ومــــا الــــذي فــــعله أثــــناء خــــدمــــته على اnرض، والــــذي فــــعله على الــــصليب،  رؤوسنا ون
وعـودتـــه، ومـــاذا يـــفعله اtن في حـــياتـــنا. بـــعد ذلـــك يـــبدأ كـــل في دوره بـوضع هـــذه اnفـــكار في جـــملة ونـــبدأ 
الــــصpة بــــها أي أعــــلنها أمــــام اo. مــــثال على ذلــــك: " أيــــها اtب الــــسماوي، أحــــبك nنــــك خــــلصتني". ثــــم 
ها اtب، أنـــت أبي ا`حب والطيب". ينبغي أن يصلي كـــل شـــخص  يصلي شـــخص آخـــر فـــيقول مـــثpً " أي
بـعبارات مـثل هـذه كـما يـقوده الروح. ذلـك الوقـت، هـو وقـت لـلمشاركة بـصراحـة بـما في قـلوبـنا. اسـتمر في 
عــمل هــذا طــا`ــا تــشعر أنــك في احــتياج إلى الــقيام بــذلــك. ثــم أنــتقل إلى طلبات الــصpة وأرفع صــpة مــن 
أجل اWخرين.  

* ينبغي أن يــــقوم الــــقائــــد بــــتذكــــير اnعــــضاء بــــالــــبدء في تــــخصيص وقــــت للتســــبيح يـــومــــيـاً في وقــــت 
خــلوتــهم مع اW .oبــد أن تــتأكــد مــن أنــك تسأل اnعــضاء كل أســبوع عــن أحوال وظــروف خــلوتــهم الــيومــية. 
لـــ�عـــضاء بـــأن يـــشاركـوا  عـــليه أن يشجع الـــذيـــن اجـــتازوا ببعض ا`ـــشاكـــل ويـــجب أن يسمح أيـــضـاً  أيـــضـاً 
باnشياء التي أعلنها اo لهم أو باnشياء الرائعة التي عملها اo لهم.

ء 
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�ب�دء �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ا�ل�م�س�ي�ح
�ت�أ�ل�ي�ف

�ك�ر�ي�س�ت�ي. �آ. �ا�ل�د�ر�س �ب�ر�ا�و�ن�ر
"�ق�ي�ا�م�ة �ا�ل�م�س�ي�ح ـ �ا�ل�د�ر�س 8

�م�ت�ى27

، أَفْـَكاَر َســـpَمٍ Wَ َشــر©، nُْعـِطيَُكْم آِخــَرةً  ر�ب� ُقوُل ال ـــا ُمـــفْتَِكٌر ِبـَها َعــــنُْكْم يَ ُت اnَفْـَكاَر ال�ِتي أَنَ "nَن�ي َعــَرفْ

َجاًء". )إر29: 11(. َورَ

مراجعة:

."........... o1 – قال أشعياء النبي بأن يسوع يدعى عمانوئيل الذي تفسيره "ا

....................... Wأحد يعرف متى سيأتي ثانية إ W 2 – قال يسوع أن

3 – قام يوحنا بتعميد الكثيرين في البرية وهما الذين تابوا عن .................

4 – كان يسوع يرد على الشيطان في ا`رات الثpثة باستخدام ....................

5 – إذا أردنا أن ننمو في عpقتنا مع اo ونقاوم الشيطان Wبد من قضاء وقت ........... معه.

6 – دعى يسوع اتباعه ليكونوا " صيادي ................".

...................... Wميذه في السفينة أp7 – طلب يسوع من ت

8 – كان يتحرك يسوع ب} الناس بالشفقة وا`حبة nنهم كانوا مصاب} بكثير من ..............

9 – طلب يسوع ا`سيح من اتباعه أن يكونوا حكماء ......... وودعاء..............

10 – خان بطرس يسوع عندما ................ ثpث مرات في منزل قيافا رئيس الكهنة.

11 – خان يهوذا يسوع عندما سلمه من أجل ............. من الفضة.

12 - ............... يسوع جميع خطايانا عندما نعترف بها.

13 – كيف عامل العسكر الرومان يسوع؟ 

14 – جاء رؤساء الكهنة إلى الصليب لكي ........... إلى يسوع عندما مات.

15 – كانت هناك أحداث غريبة كثيرة عندما مات يسوع تشتمل على ....... كثير من الراقدين 

     ودخولهم مدينة أورشليم.

16 – أخذ يوسف الرامي جسد يسوع حتى يدفنه في ...............

في الــــيوم الــــتالي لــــصلب يــــسوع ا`سمح اجتمع رؤســــاء الــــكهنة والــــفريــــسي} وذهــــبوا إلى بــــيpطــــس 
قـائـل} أن يسوع  قـد تـنبأ بـأنـه سـيقوم مـن بـ} اnموات في اليوم الثالث وطـلبوا مـن بـيpطـس وضع حـراسـة 

ء 
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خـــاصـــة على الـــقبر حتى W يـــأتي أجـــد مـــن تـــpمـــيذه ويســـرق الجســـد ويـــقولـــون لـــلشعب انـــه قـــام؛ فـــذهـــبوا 
وختموا الحجر الذي كان موضوعـاً على باب القبر وتركوا أيضـاً بعض من الحراس هناك.

اtن أصــبحنا في يوم اnحــد، وهــذا هــو أول أيــام اnســبوع عــند بني إســرائيل في ذلــك الــيوم عــادت 
مـريـم ا`جدلية  ومـريـم اnخـرى إلى الـقبر. عـندمـا ذهـبتا إلى هـناك حدثت زلزلـة عـظيمة nن مـpك الـرب قـد 
نزل مـن الـسماء ودحـرج الحجـر الـذي كـان يـغلق بـاب الـقبر وجـلس عليه. كـانـت مpبس هـذا ا`ـpك بـيضاء 
مـــثل الثلج وكـــان ا`ـــpك مـــضيئـاً مـــثل الـــبرق. حـــينما نـــظر الـــعسكر الـــذيـــن قـــامـوا بحـــراســـة الـــقبر إلى مـــpك 
الرب ارتعدوا جداً حتى صاروا كااnموات من شدة الخوف.

ْصُلوَب.  َ ْ̀ ُسوَع ا ــِإن�ي أَْعــَلُم أَنـ�ُكَما تَـــطُْلـبَاِن يَ هما " فَ طـــلب ا`ـــpك مـــن ا`ـــرأت} أW يـــخافـــا، كـــذلـــك قـــال ل
 َWَْوِضعَ ال�ِذي َكـاَن الر�ب� ُمْضطَــجِعـاً ِفـيِه. َواذَْهـبَا َسِريـعـاً ُقو ْ̀ ا انْـظَُرا ا َليَْس ُهَو َهُهـنَا nَن�ُه َقـاَم َكَما َقاَل. َهُلم�
لِـتpََِميِذِه إِن�ُه َقْد َقـاَم ِمَن اnَْمَواِت. َهـا ُهَو يَْسِبُقُكْم إَِلى اْلَجـلِيِل. ُهـنَاَك تََرْونَُه. َهـا أَنَـا َقْد ُقْلُت َلُكَما« )مـت28: 
.)7-5

عـندمـا سـمعت مـريـم ا`جـدلـية ومـريـم اnخـرى كـpم مpك الـرب خـرجـتا سـريـعـاً مـن الـقبر بـخوف وفـرح 
عـظيم مسرع} لـتخبرا الـتpمـيذ. " َوِفـيَما ُهَما ُمــنْطَـلَِقـتَاِن لِــتُْخِبَرا تَـpَِمـيذَهُ إِذَا يَُسوُع Wََقـاُهَما َوَقـاَل: »َسـpَمٌ 
َوَسَجَدتَا َلُه. فََقاَل َلُهَما يَُسوُع: »Wَ تََخافَـا. اذَْهـبَا ُقوWَ ِ�ْخَوِتي أَْن يَـذَْهـبُوا  َلُكَما«. فَـتََقد�َمـتَا َوأَْمَسَكـتَا ِبَقَدَمـيْهِ 
إَِلى اْلَجـلِيِل، َوُهـنَاَك يََرْونَِني«  )مت28: 10-9(.

في الوقـت نـفسه ذهـبت مجموعة مـن الحـراس إلى ا`ـديـنة وأخـبرو رؤسـاء الـكهنة بـما حـدث. أجتمع 
رئــــــيس الــــــكهنة والــــــشيوخ وأتــــــفقوا مع الحــــــراس على اعــــــطائــــــهم فــــــضة كــــــثيرة في مــــــقابــــــل أن يــــــقوم هــــؤWء 
 ً الحـــراس بـــترويج أشـــاعـــة أن الـــتpمـــيذ جـــاءوا لـــيpً وســـرقـوا جســـد يـــسوع مـــن الـــقبر. ثـــم قـــدم الـــكهنة وعـــدا
لــهؤWء الحــراس بــأنــهم ســيدافــعون عــنهم أمام  الوالي بــيpطــس. وافــق الحــراس على هــذا الــكpم وأخــذوا 
القصة وفعلوا كما طُلب منهم؛ فانتسرت هذه اnشاعة في أورشليم لسنوات عديدة.

ذهـب الـتpمـيذ إلى جـبل مـع} في الجـليل كـما أمـرهـم يـسوع بـالـذهاب إلـيه. وجـاء يـسوع إلـيهم ورأوه 
فسجــــدوا لــــه ولــــكن بــــعضهم شــــكوا فــــيه. ثــــم تــــقدم يــــسوع وتــــكلم مــــعهم حــــديــــثه اnخــــير قــــبل أن يــــصعد إلى 
ُدوُهمْ  َماِء َوَعَلى اnَْرِض، فَــاذَْهــبُوا َوتَـْلِمذُوا َجِميعَ اnَُمــمِ، َوَعم� الــسماء قــائــpً:»ُدِفعَ إَِلي� ُكل� ُسـْلطَاٍن ِفي الس�
ِه. َوَهــا أَنَــا َمَعُكْم ُكل� اnَي�ــامِ  ْحفَظُوا َجِميعَ َمــا أَْوَصــيْـتُُكْم ِب ِن َوالـر�وحِ اْلـُقُدِس. َوَعـل�ُموُهْم أَْن يَ ِبــاْســـمِ اtِب َواWِبْ
إَِلى انِْقَضاِء الد�ْهِر«. آِمَ}. )مت28: 20-18(.

�أ�س�ئ�ل�ة �ش�ف�و�ي�ة

1 – `اذا أراد الفريسي} ان يضعوا حراسـاً عند قبر يسوع؟

2 – `اذا جاءت ا`رآتان لزيارة القبر؟

3 – ما الذي رأته ا`رأتان عند وصولهما إلى القبر؟

4 -  ما الذي أخبرهما به ا`pك؟

5 – ما الذي حدث للحراس؟

ء 
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6 – إين ذهب الحراس بعد ظهور مpك الرب؟

7 – ما العرض الذي قدمه لهم رئيس الكهنة؟

8 – من الذي رأته ا`رأتان عندما رجعتا منطلقتان من عند الفبر؟

9 – إين أمر يسوع تpميذه أن يذهبوا للقائه؟

10 – ما الوصية التي اعطاها يسو ع لتpميذه على الجبل قبل أن يصعد إلى السماء؟

11 – مع من سيكون يسوع كل اnيام إلى إنقضاء الدهر؟

�ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة ـ �ا�ل�د�ر�س8
�م�ت28

1)4. ربـــــــما يـــــــكون اo مســـــــتمراً في الـــــــعمل -1 "  )2-1 !+  +(4? 2- 4"'& $!-? ,  ,/ "B+,"

في قــلبك ويعطي لك قوة ورغــبة حتى تــشارك رســالته مع اtخــريــن. هــناك طــرق عــديــدة يــمكنك أن تــخبر 
بــها اtخــريــن عــن مــحبة ا`سيح. إحــدى هــذه الــطرق هي أن تــقود شــخصـاً أو مجــموعــة مــن اnشــخاص، 
مـن خـpل قصة حـياة ا`سيح نـفسه. يـمكنك أن تـقوم بهـذه الـطريـقة من خـpل اسـتخدام هـذه ا`ـادة التي 
تـقدم خـpل اnسـابيع السـبعة. مـنذ الـدرس الـرابع كـنا نصلي، كمجـموعـة، مـن أجـل أنـاس مـعينة وضـعهم 
الــرب على قــلوبــنا. أتمنى أن نــكون انتهـزنــا الــفرصــة وأخــبرنــا هؤWء الــناس بــرســالــة يــسوع وعــن الــتغيير 
الذي حدث في  حياتنا. إذا كان هذا لم يتم بالفعل ينبغي أن نفعل هذا ا`وضوع خpل هذا اnسبوع.

 W سـيرسله إلى الـجحيم حـيث الـنار التي oتـذهـب إلى شـخص مـا وتـقول لـه أنـه شـخص مـرعـب وأن ا W *

.o تطفيء ما لم يقدم توبة
* قـدم لهم الدعوة لـلقيام بـدراسـة كـتابـية قـصيرة معك في مـنازلهم. أخـبرهـم أنك تـدرس وتـتعلم عـن الـكتاب 
ـدة 7  ا`ـقدس وأنـك تـتساءل إذا كـان يرغبون في اWنـضمام الـدراسـة مـعك `ـعرفـة ا`ـزيـد عـن حـياة ا`سيح̀ 
أسابيع.
* عندما تذهب إلى مـنازلـهم Wبـد ان تـأخذ مـعك شـريـكـاً. ربـما يـكون شـخصـاً مـن مجـموعـتك التي تـدرس 

الكتاب ا`قدس، أو شخصـاً قابلته وعرفته في الكنيسة. وربما يرغب قائد مجموعتك في الذهاب معك. 

ء 
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* عـــندمـــا تـــذهـــب إلـــيهم يـــجب أن تقضي وقـــتـاً في مـــشاركـــة مـــا يحـــدث مـــن حـولـــهم ومـــعهم ومـــا يحـــدث في 

حياتهم. تــقابــل مع أفــراد عــائــلتهم واستمع إلى احــتياجــاتــهم. إرفع صــpة مــن أجــلهم ومــن أجــل أعــمالــهم 
ووظائفهم وعائpتهم، وأطلب من اo أن يحل بسpمه علي حياتهم وعلى بيوتهم.
قصة اnولى وهي مـــــيpد يـــــسوع ا`سيح. أعـــــطهم فـــــرصـــــة لـــــطرح اnســـــئلة التي يـــــبحثون عـــــن  * أبـــــدء بـــــال
لـم تـعرف اWجـابـات إعـلن لـهم هـذا بـصراحـة وإخـبرهـم بـأنـك سوف تـسأل قـائـدك ثـم تـعود  اجـابـات لـها. إن 
لتخبرهم باWجابات الصحيحة اnسبوع القادم.
* W تمكث في منزلهم أكثر من ساعة. ينبغي أن تتذكر أن هذه دراسة قصيرة للكتاب ا`قدس.

* كــل يوم في ذلــك اnســبوع، وكــل أســبوع بــعد ذلــك، إرفع صــpة لــهؤWء اnشــخاص ولــعائــلتهم. أطــلب مــن 
أعضاء مجموعتك ا�تحاد معك من أجلهم. 

�ت�ذ�ك�ر �أ�ن:
تــمامـــاً كــما أنــنا W نــمتلك الــقوة لــشفاء أي شــخص أو طــرد أي روح شــريــر مــن الــشخص، فــإنــنا W نــمتلك 
الــــقوة حتى نقنع اtشــــخاص بــــاحــــتياجــــهم إلى يــــسوع ا`سيح. الــوحــــيد الــــذي لــــديــــه هــــذه الــــقوة التي تقنع 
سوع ا`سيح هــــو شــــخص الــــروح الــــقدس الــــذي يــــعيش فــــينا. إن لــــديــــه الــــقوة  اtخــــريــــن بــــاحــــتياجــــهم إلى ي
والســـلطان لـــشفاء الـــناس مـــن اnمـــراض وأيـــضـاً فـــيه قـوة لـــطرد اnرواح الشـــريـــرة مـــن حـــياة الـــناس، وهـــو 
الـذي يحـطم ويكسـر ويقطع سـpسـل الخـطية في حـياة الـشخص. ايـضـاً فـيه الـقوة التي تـأتي بـالـناس إلى 
التوبة وقبول ا`سيح. مسئوليتنا هي ا`شاركة والصpة.
لــكنك  لــدراســة الــكتاب ا`ــقدس في ســبع أســابيع مع شــخص مــا،  ربــما تــكون في وضع W يتيح لــك فــرصــة 
ترغب في  ا`شاركة مع اtخرين عن يسوع ا`سيح.

�م�ا �ا�ل�ذ�ي �ي�ج�ب �أ�ن �ت�ف�ع�ل�ه؟
* أخــبرهــم، بــطريــقة جــيدة بــقدر مــا يــمكنك، بــقصة يــسوع ا`سيح، وحــياتــه، ومعجـزاتــه، ومــحبته، وبــشارة 
التوبة التي جاء بها، وتسليمه، وموته وقيامته.
* أخـرهـم بـأنـنا جـميعنا أخـطأنـا أمام اo كـما فـعل الـناس في وقـت يـسوع، حتى لـو كـنا أنـاســاً مـمتازيـن. 
ذا يعني أن جــــميعنا خــــطاة. قــــدم لــــهم أمــــثلة عــــن الخــــطية مــــثل: الــــكذب، الســــرقــــة، الــــكراهــــية، الحســــد،  ه
الزنى....... ألخ.
* اخـبرهـم بـأنـهم تـمامــاً كما غـفر اo لـلشعب في الـكتاب ا`ـقدس، فـإنـه غفر لـك عـندمـا قـدمـت تـوبة لـه عـن 
خطاياك.
للمسيح، واللحـــظة التي أخـــترت أن تتبع ا`سيح، وحـــياتـــك مـــنذ  تك  عرف * أشـــرح قـــليpً عـــن حـــياتـــك قـــبل م
معرفة ا`سيح )اختبارك(.
ب� \�oُ \ْلـَعاَلـَم َحـت�ى بَـــذَلَ  ُه َهـَكذَا أََح * إقرأ واحـــدة من أهم اtيـــات في الـــكتاب ا`قدس والتي تـــقول :" nَن�
\بْـنَُه \ْلَوِحيَد لَِكيْ Wَ يَْهـلَِك ُكل� َمْن يُؤِْمُن ِبِه بَْل تَُكوُن َلُه \ْلَحيَاةُ \nَبَِدي�ُة" )يو3: 16(.

ء 
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* أســـأل اnشـــخاص هـــل يـــرغـــبون في تـــقديـــم تـــوبـــة عـــن خـــطايـــاهـــم، وهـــل يــؤمـــنون بـــا`سيح، وهـــل يـــقبلون 
الغفران الذي أعطاه ا`سيح لهم.
هم أن ا�يــــمان يُعنى أن نــــغير حــــياتــــنا ونــــتجه إلى ا`سيح. هــــذا يعني أيــــضـاً أن نــــثق فــــيه وأن  * إشــــرح ل
نسلم له حياتنا.
* إذا كـانـت أجـابـة الـناس بـكلمة "نعم" أي أنـهم يـرغـبون في الـحياة مع ا`سيح، عـليك أن تـساعـدهـم في 
.o ة بسيطةعن طريقها يسلمون حياتهمpتقديم ص
* إذا كانت إجــابــتهم بــالنفي أطــلب مــنهم أن يــسمحوا لــك بــأن تصلي nجــلهم في هــذه اللحــظة، ثــم إرفع 
صpة إلى اo ليساعدهم حتى يفهموا حقه في حياتهم.

�ت�و�ق�ف�و�ا �و�خ�ذ�و�ا �و�ق�ت�اً �ك�م�ج�م�و�ع�ة �ل�ت�ق�د�ي�م �ا�ل�م�س�ي�ح �ل�ش�خ�ص �آ�خ�ر. �ي�ن�ب�غ�ي �أ�ن �ت�ن�ق�س�م 
�ا�ل�م�ج�م�و�ع�ة �ك�ل �أ�ث�ن�ي�ن �م�ع�اً �و�ي�ق�و�م �ك�ل �ش�خ�ص �ب�ت�ق�د�ي�م �ك�ا�م�ل �ع�ن �ا�ل�م�س�ي�ح.     

عتقد أن هــــذا مســــتحيل، وتــــقول W يمكنني أبــــداً أن أخــــبر أي  ما ت بــــعد مــــمارســــتك لهــــذه الــــعملية رب
شخص عن ا`سيح". ليتك تفكر في هذا الحق اnخير في هذه الدراسة.

C-< -2%7!". يــــــــــعلمنا الــــــــــكتاب ا`ــــــــــقدس أن اللحــــــــــظة التي  *,- 52D '-"/2- 2$  '$4' -,/ -7( – 2

نـقبل فـيها يـسوع ا`سيح، يـأتي الـروح الـقدس ويـسكن فـينا وفي حـياتـنا، ربـما W تـدركـه لـكن بـالـفعل يـعمل 
في حياتك )يو14: 7(.   

* إنه الشخص الوحيد الذي يعلمنا في خلوتنا اليومية مع اo )يو14: 26( 
* إنـــه الـــشخص الـوحـــيد الـــذي يـــجعلنا نـــشعر بـــالـــذنـــب عـــندمـــا نعصي اo. أيـــضـاً هـــو الـوحـــيد الـــذي 

يساعدنا على  
  الفهم nول مرة بأننا خطاة ونحتاج لغفران ا`سيح في حياتنا )يو16: 11-8(.
* الوحيد الذي يعطينا الحكمة ويرشدنا إلى إرادة اo الكاملة لحياتنا )يو16: 13(.
* هو الذي يعزينا في وقت أحزاننا )أع9: 31(.

* إنــــه يــــقويــــنا ويــــزودنــــا بــــمواهــــب خــــاصــــة حتى نســــتطيع أن نــــقوم بــــأعــــمال لــــم نحــــلم أبــــداً أنــــنا كــــنا 
سنفعلها. إنه يمدنا بالكلمات التي نعلنها ل�خرين ونحكي لهم عن يسوع ا`سيح )1كو12(.

دها. وربـــما نـــعتقد أن  ربـــما نـــعتقد أنـــنا لـــن نستطيع أن نـــكون أتـــباعــــاً يـــسوع مـــن الـــنوعـــية التي نـــري
طاعة اo عــملية مســتحيلة. الــحق هــو أن كــل هــذا صحيح. W يــمكننا أن نــفعل أي شيء حتى نتبع يــسوع 
ا`سيح، لكن اo يمكن أن يفعل هذا من خpل الروح القدس الذي يسكن فينا وفي حياتنا.

ســـــر إخـــــبارنـــــا اtخـــــريـــــن عـــــن ا`سيح، ســـــر الـــــحياة بـــــدون أي مـــــخاوف، إنـــــه ســـــر اتـــــخاذ الـــــقرارات 
الــــصحيحة كــــل يــوم. عــــندمــــا نسمح لــــخالــــق الــــكون أن يــــدخــــل إلى حــــياتــــنا، فــــإنــــه يــــعطينا عــــطية حــــضــوره 

ء 
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الـثابت. إن حـضور الـروح الـقدس هـو مـصدر قوتـنا وسـلطانـنا. هـذا هـو الشيء ا`ـثير nن الـكتاب ا`ـقدس 
يــعلمنا أن اo لــديــه خــطط عظيمة، وأفــكار غــير مــعقولــة، وهدف رائع لــحياة كــل شــخص فــينا. لــيتنا ننهي 
هذه الدراسة بهذا الوعد ا`وجود في سفر أرميا:

ٍ Wَ َشــر©، nُْعـِطيَُكْم آِخــَرةً  ، أَفْـَكاَر َســـpَم ر�ب� ُقوُل ال ُت اnَفْـَكاَر ال�ِتي أَنَـــا ُمـــفْتَِكٌر ِبـَها َعــــنُْكْم يَ "nَن�ي َعــَرفْ

َلُكْم. َوتَـطُْلـبُونَِني فَـتـَـجِـُدونَِني إِذْ تَـطُْلـبُونَِني ِبُكل� َقـْلِبُكْم". َجاًء. فَــتَْدُعونَِني َوتَذَْهبُوَن، َوتَُصل�وَن إَِلي� فَـــأَْسَمعُ  َورَ

)إر29: 3-11(.

�ل�ي�ب�ا�ر�ك�ك �ا�ل�ل�ه �و�أ�ن�ت �ت�و�ا�ص�ل �ط�ل�ب �م�ع�ر�ف�ت�ه.

ء 
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�ت�ق�د�ي�م �ا�ل�إ�ن�ج�ي�ل

ء 
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1 – �ه�د�ف �ا�ل�ل�ه �ل�ح�ي�ا�ت�ك
َلُكْم َحــيَاةً  ْعَلُموا أَن�  لَِكيْ تَ  ِo\ ِن ُؤِْمـِنَ} ِبــاْســمِ \بْ ْ̀ ــتُُم \ يــقول لــنا الــكتاب ا`قدس:" َكــتَـبُْت َهــذَا إَِلــيُْكْم أَنْ

. )1يو5: 13(. ِo\ أَبَِدي�ًة، َولَِكيْ تُؤِْمـنُوا ِباْسـمِ \بِْن
لــــلحياة اnبــــديــــة بســــبب مــــحبته  ويــــقينـاً  0 -82"(: تـــوضح لــــنا أن اo يــــريــــد أن يعطي لــــنا تــــأكــــيداً  %7

ل�نسان.
?!3 -82"(: الحياة اnبدية عبارة عن شيئ}:
أ – أن تــعرف يــسوع ا`سيح وأن يــكون ســpمه في قــلبك اtن وأنــت تــعيش في هــذه الــحياة )يــو17: 

  .)3
ب – أن تعيش مع يسوع في السماء إلى اnبد بعد ا`وت )يو14: 3-1(.
.9+"* -82"(: هل تريد أن يكون لديك يق} 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 ا`قدس :" �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(.

0 -82"(: توضح أن جميعنا خطاة. %7
?!3 -82"(: مـا هي الخطية؟ هي عـصيان اo. على سـبيل ا`ـثال، كلنا فـعلنا خـطايـا مـثل الـكذب، 

والغضب، وا`رارة، والطمع، والشهوة، والكبرياء.
.9+"* -82"(: هل تعترف بأنك أخطأت، ما هي عاقبة الخطية؟

يقول الكتاب ا`قدس: "nَن� أُْجَرةَ \ْلَخِطي�ِة ِهيَ َمْوٌت" )رو6: 23(.  
0 -82"(: توضح أن الجميع يستحقون ا`وت بسبب الخطية. %7
?!3 -82"(: ما هو ا`وت؟ يعنى ا`وت أن ننفصل عن اo بطريقت}: 

أوWً: ا`وت هو اWنـفصال عـن اo اtن وفي هـذه الـحياة على اnرض. إنه حـياة بـدون فـرح أو سـpم 
في الـــنفس. كـــذلـــك هـــو حـــياة بـــدون يـــق} الـــحياة اnبـــديـــة وبـــدون يـــسوع في قلبك. اWنـــفصال عـــن اo يـــترك 
ا�نسان بقلب فارغ ومملوء بالخوف.

ثــانــيـاً: ا`ـوت هو اWنــفصال عــن اo لـ�بــد في الــجحيم. إنــه حــياة بــدون ا`سيح طول اnبــديــة. طــبقـاًٍ 
للكتاب ا`قدس كلنا نستحق ا`وت، اWنفصال عن اo، بسبب خطايانا.

.9+"* -82"(: هل تفهم أنك تستحق ا`وت، اWنفصال عن اo، بسبب خطاياك

3 – �ا�ل�ت�د�ب�ي�ر �ا�ل�إ�ل�ه�ي:
يـــــقول الـــــكتاب ا`ـــــقدس: " �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(.
0 -82"(: توضح أن اo يحبنا جداً لدرجة أنه أسلم ابنه يسوع ا`سيح ليموت عن خطايانا. %7

ء 
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لـقد تـمت مـعاقـبة ومـحاكمة يـسوع ُوحـكم عـليه بـا`وت  ?!3 -82"(: الـثمن الوحـيد للخـطية هـو ا`وت. 
على الصليب حتى يدفع عقاب وثمن الخطية بدWً منا.

لتحرير ا�نـسان مـن ذنـب الخـطية. يـحاول كـثير مـن  كـان موت يـسوع هـو الـذبـيحة الوحـيدة الـكافـية 
الـناس الوصـول إلى اo بـطرق مـختلفة مـعتمديـن على حياتهم وأعـمالـهم الـصالحة. ربـما أيـضـاً يـحاولـون 
الــوصــــول إلى اo بــواســــطة الــــقديســــ}، أو اnصــــنام، أو الــــصور أو اnرواح أو التجســــد الجــــديــــد )يـــؤمــــن 
البعض بأن بعد موت ا�نسان تُولد روحه من جديد في جسد آخر(.  

لــنا عــpقــة  كــل جــهود ا�نــسان بــدون قوة وW يــمكن أن تطهــره مــن خــطايــاه. الــطريــقة الوحــيدة لــيكون 
مع اo هي مــن خــpل يــسوع ا`سيح. بــعد موت يــسوع  ا`سيح على الصليب من أجــل خــطايــانــا، قــام مــن 
اnموات منتصراً على ا`وت. إنه حي وهو يريد أن يحيا في قلبك.

.9+"* -82"(: هل تؤمن بأن يسوع ا`سيح هو ربك ومخلصك والوسيط الوحيد لك؟

4 – �ا�س�ت�ج�ا�ب�ت�ك
يــــــقول الــــــكتاب ا`ــــــقدس: " �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(.
0 -82"(: توضح ما الذي يجب أن تفعله حتى تأخذ يسوع كرب لك.  %7
?!3 -82"(: حتى تقبل يسوع Wبد من عمل شيئ}:

ك. ينبغي أن تـــتوب عـــن  ل أ – أوWً، حتى تـــقبل يـــسوع Wبـــد أن تـــعترف بـــفمك " بـــالـــرب يـــسوع" كـــرب 
خــطايــاك وتــرجع إلى يــسوع وتــتبعه. هــذا يعني أنــك تعطي قــيادة حــياتــك والــسيطرة عــليها للمسيح. وهــذه 
هي التوبة.

ب – ثــانــيـاً، أن تــقبل يــسوع يــجب أن تؤمــن في قــلبك أن ا`سيح قــام مــن بــ} اnموات وأنــه مخــلصك 
ن أن تضع إيــــمانــــك في اnشــــياء اnخــــرى مــــثل اnخــــpقــــيات،  الـــوحــــيد. هــــذا يعنى أنــــك Wبــــد أن تــــتوقــــف ع
واnعـمال الـصالـحة، واnصـنام والـصور، والـقديسـ}، والتجسـد الجـديـد وأن تضع ثـقتك في يـسوع ا`سيح 
كمخلصك الوحيد.

.9+"* -82"(: هل أنــت مســتعد لكي تــعترف بــيسوع كــرب وأن تســلم حــياتــك لــه كــربــك الـوحــيد؟ 

ك في أشــــياء أخــــرى وأن تســــلم حــــياتــــك للمسيح اtن كــــربــــك  مان ن وضع إي هــــل أنــــت مســــتعد لــــتتوقــــف ع
ومخلصك الوحيد؟

يقول الكتاب ا`قدس : �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(.

0 -82"(: توضح أن أي شخص يدعو باسم يسوع سوف يخلص. %7

?!3 -82"(: هذا يعني أنه يمكنك أن تقبل يسوع في قلبك اtن با�يمان.

.9+"* -82"(: هــل أنــت مســتعد لتســلم حــياتــك لــيسوع وأن تــطلب مــنه أن يــدخــل حــياتــك اtن؟ لــو 

كنت مستعداً اtن قل معي هذه الصpة o من كل قلبك.

ء 
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" يــا رب، أعــلن أنني خــاطــئ، إنني أثــق فــيك، يــا رب، أنــت ربي، ومخــلصي، أنــت الوســيط الوحــيد. 
غيرني ولتكن لك السيادة الكاملة على حياتي آم}".

 هل تؤمن بأن يسوع استجاب لصpتك؟ أين يسوع اtن؟ هل أنت خلصت؟             

ء 


