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المقدمة
 يذكرنا ان الحياة الروحية22,9.شعارنا دار النشر هاو زوج من الحذية متى 

.المثالية ليسة ممكنة ال عندما يكون اثنان من العوامل كافية الكتاب المقدس و ,

.القوة تمثل هاذه العوامل الكتاب يشير الى علم من الكتاب المقدس كله اثناء ان .

.القوة هاي خارق اليمان ألعجائب ألهدايا ووجود اله  الخ  كل من يتبع يسوع . , , , .

.ل يبحس عن شيء لهو او لاحد  مدرسة اليمان بالله من المقصورات

؛ روميا3,18بطرس2:الرايسية  معرفة الكتاب المقدس و تجريبة في اليمان 
5,3 

:لذلك اريد منك ان تكون مبتهج ان تغتنم بهذه الحقيقة و التمسك به الدراسة ,
.اليومية و المنتظمة للكتاب المقدس هاو عنصر مهم جدا في الحياة الروحية  اع

119 ؛ مز 4,6؛ هاو 17,11

,وكاطفال مؤلودين الن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به
 2,2بطرس 1
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البداية
وقد كتب هاذه المواد بعناية لولئك الذين حملوا التلمذه يسوع ، من خلل

الستماع دعوة ا ، وتحويلها حياتهم ل يسوع و الن امتثال أمر المعمودية ،
.التي يجري عمد في الماء 

في دراسة هاذه المادة ، يتم إعطاء الفرصة لعداد أفضل و تجربة المعمودية
.أكثر وعيا بكثير، و لها فائدة أكثر روحانية 

ترسيم مواضيعي
لقد قررت للحد من هاذا المستحضر على الساسيات والتركيز، بحيث تعمد

ولذلك، فإن تعاليم الكتاب. الحصول على و سريعة التحضير ، ولكن شامل 
، بعد استمرار النسيج معمودية 28:19المقدس الشامل ، كما يسوع سنت في 

.التلمذة 

يتعين على المواضيع التالية
معلومات أساسية عن يسوع المسيح لنه هاو الشخصية المحورية في الكتاب

المقدس و إيماننا

معرفة شخصه وأفعاله أنه لم على وجه الرض ، وأنه ل يزال ، هاو من أجل كل
وينبغي أن يكون المرشح. مؤمن ضروريا و شرطا مهما للمعمودية لنها شهادة 

يموت مع- للمعمودية واضحة حول ما شاهاده هاناك معنى موضوعي المعمودية 
في لحظة. يسوع و الرتفاع

. باسم الب والبن والروح القدس"  المعمودية سوف تراجع في الماء و رفعه  "
.الغمر هاو لدفن يسوع وانسحاب قيامته . هاذه لفتة قصيرة لها معنى رمزي كبير 

أصل المصطلح ،( وبالضافة إلى ذلك ، سوف نناقش عموم صفقة المعمودية 
. رمزية ، وما إلى ذلك (
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المعمودية ليست سوى بداية لحياة باعتباره تلميذا ليسوع ، وسوف تقدم
.معلومات بشأن كيفية المضي قدما 

طريقة
في هاذه. هاذا الكتاب يمكن ، في حالت استثنائية ، أن تدرس من دون رقابة

.الحالة ، يجب أن تتم جميع المهام في الكتابة من أجل أن تظهر لقادة الكنيسة 

.  أسبوعا 10(وهاو مصمم ل عشر دورات  في حالة الطوارئ ، ولكن يمكن أيضا)
يرجى ملحظة أنه يجب أن يكتمل أي قبل أقل من. أن تدرس في وقت أقصر 

انظر(ثلثة أيام التعميد ، وإل فإن العداد الروحي للمرشح أن تتعرض للخطر 
.  63، صفحة " كيفية التعميد " الدرس  (

وآمل أن يتخذ القرار على. المعمودية ليست سوى خطوة على طريق التلمذة 
إذا كنت في السبوع المقبل بعد أن كنت قد. عدم التخلي عن طريق التلمذة 

درست هاذا الكتيب ، يجب توجيه التلمذة تستمر بغض النظر عما إذا كنت بالفعل
.قد عمد أو شيء يأخذ 

الصورة الرمزية
:لدينا بعض رموزا وضعت أن اقتراح إجراءات ، على النحو التالي 

 - نوصي بمناسبة المقاطع. فاز الكتاب المقدس الخاص بك في مرور معينة
، بعض اللوان ل قضايا.B. ض ( كتابةفي الكتاب المقدس مع قلم أو تلوين أو 

„?“,  مثل  تاكيد ه استعمال، الكلمات المهمة أو رموز ) هاامة  ,“!„ „  “, „“

 - علمة يوضح هاذا المجال مهمة يؤديها ، على سبيل المثال ، من هاذا القبيل:
.

 -  على( أو الخطوط المنقطة لملء . تدوين الملحظات ، الجابة على السئلة
. كل السكتة الدماغية حرف واحد  (

وهاكذا، فإن المعلم أو المدرس فهم التقدم المحرز. من المهم أن مهام عمله فعل 
.الخاص بك 
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قد كنت تريد أن تكون في. ونحن نوصي بأن اليات المذكورة لتسجيل 
.المستقبل أن تكون مفيدة في حالت مختلفة 

إذا نشأت. مكنك بسهولة استخدام المفضلة لديك ترجمة الكتاب المقدس 
ربما تسعى النص( 2000صعوبات ، لملء الفراغات بشكل صحيح ، واتخاذ جزار 

. على النترنت (
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-الدرس1
معنى المعمودية

هه عَع عَم ننا  فف هد عَف فه  فت وو عَم فل عَنا  ود عَم عَت وع فح ا فسي عَم ول عَع ا هسو عَي فل عَد  عَم عَت وع فن ا عَم نل  هك عَنا  نن عَأ عَن  هلو عَه وج عَت وم  عَأ

فب فد ال وج عَم فب فت  عَوا وم عَل عَن ا فم هح  فسي عَم ول عَم ا فقي هأ عَما  عَك نتى  عَح فت  وو عَم ول فل فة  ني فد همو وع عَم ول فبا
فة  عَيا عَح ول فة ا ند فج ففي  اا  ويض عَأ هن  وح عَن هك  هل وس عَن عَذا  عَك 6,33روميا .عَها 4

 حفظ بصمي
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______تاريخ      . ___ . ___ :

"معمودية " كلمة 

و يعني.  بابتيسيانهاي  لكلمة اليونانية التي تعني المعمودية في العهد الجديد
عندما غمر المادة تغطي على كل. بقدر أو غمر ، والغوص ، والمصارف ، وغسل 

مثال غمر أو تزج الغواصة عندما تنخفض. جانب العنصر الذي كان من المغموره 
.و لم يبق شيء خارجا، ول حتى المنظار 

غمر ، يرمز إلى جهة واحدة ، و. رسامة يسوع المعمودية وأنه من الهامية بمكان 
الغرق رمزي من رجل يبلغ- تطهير الداخلية من الخطيئة ، ولكن خصوصا الموت 

تشهد ملموس ل رفض الشريرة ، الحياة الخاطئة و تبدأ حياة جديدة- من العمر 
.في المسيح يسوع 

المعمودية باسم المذهاب الساسي
الكاتب الى. لمعمودية هاي واحدة من التعاليم الساسية لل كنيسة في وقت مبكر

"للتدريس في بداية المسيح ، " العبرانيين يعطي لنا قائمة من الدروس التي هاي 

.أسس اليمان 

اا ويض عَأ عَن  فعي فض عَوا عَر  وي عَغ فل،  عَما عَك ول عَلى ا فإ وم  ند عَق عَت عَن فل فح  فسي عَم ول فة ا عَء عَدا عَب عَم  عَل عَك عَن  هكو فر عَتا هن  وح عَن عَو عَك  فل عَذ فل
فه،  فبالل فن  عَما فلي عَوا فة،  عَت يَي عَم ول فل ا عَما وع عَل عَن ا فم فة  عَب وو نت عَس ال عَسا عَع عَأ وض عَو عَو فت،  نيا فد همو وع عَم ول عَم ا فلي وع عَت

عَة                            ني فد عَب عَل عَة ا عَن هنو وي ند عَوال فت،  عَوا وم عَل عَة ا عَم عَيا فق فدي،  عَيا عَل 6,1عبرانين  ا

تعال إلى"  ، . المثلاليوم استخدام مجموعات مختلفة لدعوة الناس إلى يسوع ، 
"  العودة، لك" أو " يسوع  كان للدعوة، التي كانت الرسل وغيرهام من الدعاة.

"  العمال ، ودائما في نفس واحد  16,14؛10,43؛ 2,41اع"توبوا و عمد :

فح فسي عَم ول عَع ا هسو عَي فم  وس عَلى ا عَع وم  هك ون فم دد  فح عَوا لل  هك ود  فم عَت وع عَي ول عَو هبوا  هتو هس  هر وط هب وم  هه عَل عَل  عَقا «عَف :
2,38اعمال الرسل 
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الوصية للمعمودية
،" معدات خاصة " ، ل " ملحق " ل "  رغبة اضافية" لذلك معمودية اليمان ليست 

هانا يساعد أي تأكيد ، كما لم يكن التخلص منها. وإنما هاو جزء من حياة المؤمن 
.يسوع 

دليل على أن المعمودية أمر ل مفر منه ل تحويل ، ويتجلى ذلك في حقيقة أن
وهاكذا ، معمودية. يسوع نفسه وقد عمد ، على الرغم من أنه كان بل خطيئة 

إذا كنا. المؤمن هاو شهادة على تقديمه إلى حكم ا و بالتواصل مع المسيح 
نحب يسوع في الواقع ، ونعتقد في وصاياه ، فإننا سوف تزج أنفسنا بفرح في

.الماء 

 المؤمنين ؟ما حدث لول
وكانت فضيحة على. للمؤمنين في العصور القديمة لم يكن من السهل أن عمد 

رأى اليهود في يسوع مصدر إزعاج لنها لم تعترف. العتراف علنا يسوع 
وكان من الصعب. بالنسبة لبقية السكان كان يسوع حماقة بسبب صلبه . ألوهايته 

.القبول بأن ا كان يجب أن يموت بهذه الطريقة 

فح فسي عَم ول فبا هز  فر وك عَن هن  وح عَن عَنا  نن فك عَل عَو اة  عَم وك فح عَن  هبو هل وط عَي عَن  يَيي فن عَنا هيو ول عَوا اة  عَي عَن آ هلو عَأ وس عَي عَد  ههو عَي ول نن ا عَل
اة  عَل عَها عَج عَن  يَيي فن عَنا هيو ول فل عَو اة  عَر وث عَع فد  ههو عَي ول فل اا  هلوب وص !عَم 1,22كورنتوس الول :

وهاكذا. كان معمودية اعتراف علني من يسوع هاو ا ، لجميع أفراد المجتمع 
المعروفة لكسر مع الدين السابق ، وجميع أنواع الشرك والسحر و المعمدفإن 

و حرق و تدمير الصنام ، وجميع الكائنات التي كانت مرتبطة مع. الروحانية 
.هاذه الديان ، شاهادا ملموسا على هاذا الختراق 

عَم عَما عَأ عَها  عَن هقو يَر عَح هي عَو عَب  هت هك ول عَن ا هعو عَم وج عَي عَر  وح يَس عَن ال هلو فم وع عَت وس عَي عَن  فذي نل عَن ا فم عَن  هرو فثي عَك عَن  عَكا عَو
فة نض فف ول عَن ا فم اا  ولف عَأ عَن  فسي وم عَخ عَهاا  هدو عَج عَو عَف عَها  عَن عَما وث عَأ هبوا  عَس عَح عَو فع  فمي عَج ول .ا ’19اعمال الرسل   .

19

كان من المقرر أن عمد علمة على اليمان الحقيقي في يسوع المسيح ، ل
8,1اع.تعرضوا للضطهاد المؤمنين بذلك على الفور 
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أنت أيضا أخي الحبيب أو تنقرض شقيقة تدمر أي شخص يقف في المواد يدك 
.من أصول صوفية ، الخرافية أو روحي ، والسحر، و السحر والتنجيم والوثنية 

أيضا تماثيل أو صور القديسين و يسوع 

تجلب أيضا الخاطئة" سوء الحظ " أو " الحظ " فكرة أن الكائنات أو اليماءات 
. دائما من ا  دون استثناءنعمة تعطى11,26التثنية لن  

.وهانا ربما التوبة و إعادة النظر في الضرورة

 جسد واحد في التعميد
حن مدعوون لنكون جسدا واحدا من ا ، انضم معا تحت رأسه ، يسوع المسيح

كهيئة ، يتدفق الدم في كل مكان ، تغذية والموردة مع الكسجين ، لذلك توحدنا. 
.المؤمنين الروح القدس 

عَن يَيي فن عَنا هيو وم  عَأ ننا  هك اا  ههود عَي دد  فح عَوا دد  عَس عَج عَلى  فإ عَنا  ود عَم عَت وع اا ا ويض عَأ دد  فح عَوا دح  هرو فب عَنا  عَع فمي عَج عَنا  نن عَل
فحدا       عَوا اا  هروح عَنا  فقي هس عَنا  هع فمي عَج عَو اا  عَرار وح عَأ وم  عَأ اا  فبيد 12,13كورنتس الول .عَع

لم شملهم مع المسيح يعني أننا، متصلة كائن حي التواصلية، وأصبحت عضوا
.في يسوع هاذه الهيئة ليس حلما في المستقبل، ولكن الواقع الحالي .

عَذا فإ فد  فح عَوا ول فد ا عَس عَج ول فء ا عَضا وع عَأ لل  هك عَو ةة  عَر فثي عَك ةء  عَضا وع عَأ هه  عَل عَو ةد  فح عَوا عَو  هها عَد  عَس عَج ول نن ا عَأ عَما  عَك هه  نن عَل
اا   ويض عَأ هح  فسي عَم ول عَك ا فل عَذ عَك ةد  فح عَوا ةد  عَس عَج عَي  فها اة  عَر فثي عَك وت  عَن   12’12كورنتس الول.عَكا

، ولكن أحد أطرافه المسيح لذلك ل بد أنه المؤمنين جندي وحيد .المؤمن ليس  " "
.الخرين يجاور لداء دورهاا في ملكوت ا ممارسة مواهابه ودعوته هاناك :

بعض الذين يبقون في المنزل أو النتقال من مجتمع إلى آخر، وتقديس
! هاذا الموقف هاوانتباه.والمسؤولية وجدت في كل خطأ البلدية لعدم الدخول 

موهابة مدفونة هام  (خاطئين وأنها تجعل أمام ا مذنب  " 14’25اقرا متى "

).ونرى ما جاء العبد، الذي دفن موهابته

المعمودية والكنيسة المحلية
ليس فقط حياة منتصرة والمقدسة هاي هادف الخلص، ولكن أيضا لبناء

.الكنيسة معمد جسد يسوع يعني أنك سوف تكون متصل إلى كل الذين يؤمنون
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.به وهاذا يعني عمليا أن كنت تبحث عن اللفة والزمالة وينضم إلى مجتمع نابض
.بالحياة

على الرغم من أن معمودية اليمان ل المعمودية في المذهاب في ذلك، ولكن في
المجتمع من رجل واحدعهد الجديدالمسيح، ل بد لنا أن نلحظ أيضا أنه في  " ل  "

أنا أصلي  البعض يقول  "هاي  : "). في المنزل بالتواصل مع يسوع يعنيوحدي(

 حول العلقة إلى الكنيسة12.5 روميادائما نفس الشركة مع المؤمنين الخرين، 
.المحلية عند الضرورة القصوى

تاريخ كنيسة محلية دون تحقيق الرغبة في أن تعمد، من شأنه أيضا أن يكون
.التناقض كونه عضوا في مجتمع يريد أن يطيع بدون يسوع، ل معنى له لم .

.يفهم هاؤلء الناس ما يعنيه أن يكون المسيح الحي الحقيقي

13

السئلة
؟02:41أي شخص قد عمد من قبل بطرس في أعمال الرسل - 1 

----ن      أولئك الذين ال ----- ------

الاكتب-  2 ".غطس" أمثلة على استخدام كلمة 

------  رفض المعمودية، فإن للمؤمن 3

والصور4 (  ماذا فعل المسيحيون الوائل مع الصنام، كتب السحر والمواد  -
)والتماثيل المقدمة؟

___________________________________________________________

-------واحد من -  ما أنت في جسد المسيح؟ 5

------. لتنفيذ  وان تتبع لكنيسة هاي مهمة–  6 ----
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-الدرس2
أهامية المعمودية اليوم

ول عَب فد،  عَسس عَج ول فخ ا عَس عَو هة  عَل عَزا فإ عَل  هة  نيس فد همو وع عَم ول في ا عَأ عَن،  هن ال وح عَن عَنا  هص يَل عَخ هي هه  هل عَثا فم فذي  نل .ا

فح            فسي عَم ول عَع ا هسو عَي فة  عَم عَيا فق فب فا  فن  عَع دح  فل عَصا در  فمي عَض هل  عَؤا بطرس الولهس
3,21

  حفظ بصم

15

______تاريخ      . ___ . ___ :

المعمودية والخلص
النسان غير قادر على استخراج نفسه من حالة الخطية واستعادة العلقة مع

ا لهذا يحتاج الى مخلص الكتاب المقدس يخبرنا ان يسوع هاو الطريق
.الوحيد

فبي  نل  فإ فب  عَلى ال فإ فتي  وأ عَي ةد  عَح عَأ عَس  وي عَل هة  عَيا عَح ول عَوا لق  عَح ول عَوا هق  فري نط عَو ال هها عَنا  عَأ هع  هسو عَي هه  عَل عَل  .عَقا . » :
14,6يوحنا 

الخلص هاي هادية ا يجب أن نتخذهاا بأسرع ما يمكن أن نطبق كلمة ا،
. دعوتهنقبلو

فا هة  ني فط عَع عَو  هها وم  هك ون فم عَس  وي عَل عَك  فل عَذ عَو فن،  عَما فلي فبا عَن،  هصو نل عَخ هم فة  عَم وع يَن فبال وم  هك نن .عَل .
 2,8افسس 

وقت الخلص
إذا أنا في فراش الموت، أحضر الحق حياتي مع ا ل تعمل اليمان هاو .فكرة  " "
هادية ومعجزة، ونحن ل يمكن تحديد الوقت نفسه، متى هاذه الهدية قدمت لنا

ل يريد.وا يفعل هاذه المعجزة العرض من الخطوة خلص يعني في الواقع أنه 
6،كورينثيانز  2

من يفعل الخطية "العرض رفض الخلص، ل تعترف خطورة الوضع يقول يسوع  .
جزء من  هاو امتلكه الشيطان ".فهو من  [! =  ا يدعونا إلى أن3,8يوحنا الول [

.يسوع ومن ثم إلى النتماء إليهل حياتنا ستلمتحرر، من خلل ان

تغيير
.بعد الخطبة الولى من بيتر قبلت العديد كلمة واعتمدوا
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دس  وف عَن فف  عَل فة آ عَث عَل عَث هو  وح عَن فم  وو عَي ول عَك ا فل عَذ ففي  نم  عَض ون عَوا هدوا  عَم عَت وع عَوا دح  عَر عَف فب هه  عَم عَل عَك هلوا  فب عَق .عَف
فت عَوا عَل نص عَوال فز  وب هخ ول فر ا وس عَك عَو فة  عَك فر نش عَوال فل  هس لر فم ال فلي وع عَت عَلى  عَع عَن  هبو فظ هيوا هنوا  عَكا .عَو

2,41اعمال الرسل 

توبوا  اسمحوا حفظها من2:41ماذا يعني بيتر في أعمال  ... عندما قال للشعب  " :
كنت  نفسها أنها تبين لنا أن ؟ لحظ ضمير شخصي  ".هاذا الجيل الملتوي / " "

بطرس مستمعيه دعوة شخصية للبحث عن الخلص من خلل المسيح وقبول،
.ودعاهام إلى العمل

فل فجي ون فل فبا هنوا  فم عَوآ هبوا  هتو عَف فه  نل هت ال هكو عَل عَم عَب  عَر عَت وق عَوا هن  عَما نز عَل ال عَم عَك ود  عَق هل  هقو ».عَي » : 
1,15انجيل مرقس 

رجوع
:التوبة هاي أن تتذكر بأنك آثم ملحد التحويل هاو الخطوة التالية قرار لتغيير .

 حياة التلمذةتعيشهاذا الوضع، من خلل دعوة يسوع المسيح في قلبه، و
.من الروح يستحقو العمدانالذين ولدو و المتحولين.والقداسة فقط 

التوبة اليومية التوبة اليومية ".التوبة التي ترافق عملية التحويل، يختلف عن  "
.الندم على الذنوب الفردية من ناحية أخرى، والتكفير عن الذنب من التحويل هاو

.إدراك أن واحد هاو في حالة الخطيئة والفجور

. فعل إذا لمك شخصيا إذا كنت تحويلصكيمكنك استخدام النقاط التالية لفح
.المعموديةعترف بصراحة أنه ليس الوقت تيكن كذلك، يجب أن 

.  يؤدي التحويل التي كنت قد لحظت أن يسوع المسيح لم يعش في قلبك1 -

. السابقة الملحدة ونمط الحياةتحتقر حياتك-  أن 2

.  اخترت له على الطاعة، متابعة والشهادة3 -

.التحويل تجربة عميقة والشخصية والهامة جميع أولئك الذين لديهم هاذه
.حتى الن متى حدث ذلكتاريخ وتذكر ي.التجربة، وتذكر الكثر 

:صلة تلخيصها في ما يحدث في النفوس في لحظة التحويل

17

ت كنت أعيش بعيدا عنك وفعلاني اللحظة هاذه"أيها الرب يسوع، وأنا أدرك في 
الرجاء. طلب منك الغفران. أتوب واووصاياك رادتككثير ما فشلت في تحقيق ا

. في قلبي من الن فصاعدا، أوكل حياتي تماما متروك لك إرادتك آمينان تاتي .

."

إنها خطوة المحددة
معمودية اكتمال التحويل، لن هاذا هاو معجزة في روح النسان، ما ل يمكن

.رؤيته حتى المعمودية هاي فعل مرئية التي تتبع معجزة وقرار يسوع، شهد .

.المعمودية هاي مقدمة لممارسة اتباع يسوع أول خطوة ملموسة في حياة
.اليمان

.ان التلمذة تكون عقيمة، إذا بقيت فقط في اكتساب المعرفة يتطلب يسوع لنا
.يعمل أيضا خذ على سبيل المثال، الزواج الحب الحقيقي هاو غير مرئي، ولكن .

.يتجلى في عقد وحفل العام، ويضم عددا من بداية الحياة حتى اليمان

.الحقيقي تعبر عن نفسها علنا المعمودية هاي احتفال عام قبل اغلق جميع

الرجال عهدنا مع ا أن يميز من اتباع المسيح بداية الحياة

ل تأجيل المعمودية
.المعمودية هاي وصية السيد المسيح، الذي أعطى بطريقة خاصة قبل أن يصدر

.هاذا المر، فعل يسوع شيئا غير عادي وأعلن سلطته وقد أظهرت انه كان :

.شارته وتؤكد هاذه البادرة على أهامية الوصية التالية .

فض  ور عَل عَلى ا عَع عَو فء  عَما نس ففي ال دن  عَطا ول هس لل  هك ني  عَل فإ عَع  فف هد ال  فئ عَقا وم  هه عَم نل عَك عَو هع  هسو عَي عَم  ند عَق عَت «عَف :
فس هد هق ول فح ا لرو عَوال فن  وب فل عَوا فب  فم ال وس فبا وم  هها هدو يَم عَع عَو فم  عَم هل عَع ا فمي عَج هذوا  فم ول عَت عَو هبوا  عَها وذ  .عَفا

28,18متى 

.أخذت كل التعميد أجريت في العهد الجديد في وقت قريب في أي مكان يقال
انظر متى (قبل إعداد طويلة، دراسات متعمقة، وما إلى ذلك وقع تعميق بعد ذلك 

28:20.(
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بعض التردد والتردد في اتخاذ هاذا القرار ويشعرون بأن لديهم شعور بعدم
ناضجة بما فيه الكفاية أو القليل جدا عن معمودية لمعرفة أو بسبب التقاليد أو

يخافون من آراء الخرين، الخ يسوع لم يكن لديك أي شرط آخر ل طالب
.المعمودية، وفقط التحويل ليس لدينا الحق في تمديد الشروط التي كان قد

.طالب من آخر يخاف من آراء الناس الخرين، ل ينبغي أن عمد لنها علمة على

.أن ما زالت لم ترد التحويل الحقيقي

19

السئلة
:جاوب و8-5، 3 متى اقرأ في

-  ما فعله الناس عندما اعتمد من يوحنا1
الية  _____________________________ 6(كانت؟  (

-  ماذا يجب أن تؤدي إلى أن عمد يجوز؟2
)_________________________________8(الية 

، ويوفر لنا معمودية3:21 بطرس 1-   بعد 3
. المجازي -------

 لننا في لهايخلصنا معمودية 
----سؤال  صالح

، ما يجب القيام به بعد توبته لديها؟2:38-   بعد أعمال 4
______________________________________

" وأكمل 27-24، 7-  اقرأ متى 5 فأي:
،من __ يسمع كلماتي هاذه            __ __ __ __ __ __ __

بنى حكيم، التي اشبه برجل
" على       بيته .__ __ __ __ __ __

: وأكمل34-30: 16 اقرأ أعمال الرسل 

؟ضابط السجن عمد متى-  6
.     33(الية  __ __ __ __ (

.    من  تلك الساعة-  أي وقت من اليوم؟ في 7 __ __ __ __
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-الدرس3
من هاو يسوع

فذي» نلسسس ا عَل  فئيسسس هنو نما فع هه  عَم وسسسس عَن ا هعو ود عَيسسس عَو اا  وبنسسس هد ا فلسسس عَت عَو هل  عَبسسس وح عَت هء  عَرا وذ عَعسسس ول عَذا ا عَو (ههاسسس «

عَنا                                    عَع عَم هه  نل عَال هه  هر فسي وف 1,23متى عَت   
 حفظ بصمي

21

______تاريخ      . ___ . ___ :

يفترض الكتاب المقدس أن معظم الناس يعتقدون من خلل مراقبة
راجع رومية  ). من ناحية أخرى، ويعمل01:20(الطبيعة، خلقه، في وجود ا 

من ا وشخصيته وحقيقة أن لديه ابن وأرسله لنا، وسجلت فقط في
الكتاب المقدس

وقد تنبأ مجيئه
العديد من النبياء إرسال مئات النبوءات العصور القديمة، على مدى فترة

: سنة قبل كل شيء، ما يجب أن يحدث في حياة المسيح،1000من حوالي 

.مثل ولدته معجزة، حياته بل خطيئة، له العديد من المعجزات، وفاته

.وقيامته

إذا كنت في جنة عدن وكان من المتوقع ان المخلص سيهزم الشيطان
03:15 سفر التكوين 1.وسوف بالتالي يعانون أنفسهم 

: إشعياء كانالنبي الذي شهد أكثر من مجيء المسيح،

7’14 اشعياء  ولد من عذراء للعالم.

 53اشعياء .وقال انه يعاني بدل من كثير

’ 7,14اشعياء  .هاو ا

 61,1.3كان عمله مسحة من روح القدس اشعياء

وهاو صار جسدا
.كان يسوع كائن خاص وكان مختلفا عن كل الناس الذين يعيشون على هاذا

انظر متى  (الكوكب وقد وجه السيد المسيح  )، ماري تصور له من الروح01:18.
انظر غال  4،(القدس  . من عذراء للعالم وهاذا ما يفسر أيضا لماذا كان يمكن أن4 (

.يكون النسان وا في الوقت نفسه لن الروح القدس كان منتج له كان لوقا :

. يسوع هاو الشخص الوحيد الذي كان في الواقع الم ولكن ل أب بشري1.34
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على عكس الناس العاديين، إل أن وجود يسوع لم تبدأ في الجسم ماريا في،
. وقد حان للعالم وكان ل17.5ولكنها موجودة بالفعل منذ الزل، قبل الكون، يو 

.تصور هانا، ولكن تم إرسالها إلينا من قبل الب هاو هانا، وتأتي في عالمنا، ل بد من

ونصب خيمته "قرر البشرية وعاش هانا في الصل اليوناني هاو في هاذه النقطة  : .

".بيننا

اا هلوء وم عَم فب  عَن ال فم دد  فحي عَو فل عَما  عَك اا  وجد عَم هه  عَد وج عَم عَنا  وي عَأ عَر عَو عَنا  عَن وي عَب نل  عَح عَو اا  عَسد عَج عَر  عَصا هة  عَم فل عَك ول عَوا
اا                                يوحنا  قق عَح عَو اة  عَم وع 1,14.فن

  سنة قبل الميلد مركز حقوق700. هاذا هاو نبوة عن 7:14 اقرأ أشعياء .
ا معنا وتنبأ بأن ا سوف تعيش عمانوئيل تعني  ".النسان وقد كتب كلمة  " " " . .

.لبشربين ا

راجع متى  ا معنا يأتي الينا،01:23(تحققت نبوءة في يسوع  " يسوع هاو  " .(
لكي يعيش بيننا .ابن  ا، الذي غادر منزله السماوي

، الذي يؤكد ابن آدم "من ناحية أخرى، يسوع نفسه، وغالبا ما يشار إليها باسم  "
.إنسانيته، الذي قال انه تنازل

عَك    عَل عَها ود  عَق عَما  عَص  يَل عَخ هي عَو عَب  هل وط عَي وي  عَك فل عَء  عَجا ود  عَق فن  عَسا ون فل عَن ا وب نن ا 19,10لوقا».عَل

.يسوع هاو ا، ولكنه يختلف من الب التعايش وجود البن، والب والروح
.القدس من شأنه أن يفسر موضوع الثالوث في عمق أهاداف هاذا الكتيب تفوق،

.أننا سنصل في التلمذة في وقت لحق

من المهم أن نفهم أن يسوع هاو ا الذي جاء إلى الرض، وعاد إلى مجدهاا
.السابق وإل فإننا ل يمكن أن عبادة أو عبادة لن الكتاب المقدس يحرم عبادة أو

-23، وقراءة 1.العشق من الكائنات أو أشياء أخرى غير ا نفسه له الرجاء روم 

26.

يسوع هاو ا والخالق
:هاناك آراء مختلفة حول يسوع انه سيكون بطل عظيما، زعيم، نبي أو حتى

.فيلسوفا الكتاب المقدس يعلمنا أنه هاو ابن ا ومخلص العالم .

.كان يسوع واحد من الموصلت كبيرة من تاريخ العالم لقد تغيرت حركته في
ان نشوفهو كبطل او زعيم سيكون. الماضية ومع ذلك، 2000العالم في السنوات 

23

-35، 9.وافق على ذلك يو ي، المر الذي كان هاو نفسه ل تخفييض من شخصيته
38

إذا اكتشفنا أن نبي في يسوع ونحن نأخذ كلمه على محمل الجد، يجب أن
فيلسوف مؤسس الديني أو  "نستنتج أنه هاو ابن ا يسوع اعادة النظر في  " " " .

.سيكون خطأ

. تعاليمه ليست فلسفية ولكن له,عاليم يسوع من فلسفية ل معنىالبحث عن ت
.روحية، وإل يكون له معنى إذا من المسلم به كابن ا الدعاء بأن يسوع كان

يساوي ا، يذهاب بعيدا بحيث يجعل من الواضح لنا أنه هاو الخالق والرزاق من
.كل.الكون في الكتاب المقدس وهاو ليس مخلوق، ولكن خالق ال

عَرى، هي عَل  عَما  عَو عَرى  هي عَما  فض،  ور عَل عَلى ا عَع عَما  عَو فت  عَوا عَما نس ففي ال عَما  لل  هك ول عَق ا فل هخ فه  ففي هه  نن فإ :عَف
عَق فل هخ ود  عَق هه  عَل عَو فه  فب لل  هك ول عَن ا فطي عَل عَس وم  دت ا عَسا عَيا فر وم  دت ا عَدا عَيا فس وم  اا ا هروش هع عَن  عَكا ةء  عَوا .عَس . 

لل                            كولوسي  هك ول هم ا هقو عَي فه  ففي عَو دء،  وي عَش يَل  هك عَل  وب عَق عَو  هها فذي  نل 17-16: 1عَا

انظر  ).17,5 متى(ا نفسه قد اعترف بأنه ابنه في معموديته 

ذلك، ليس فقط بسبب كلماته، ولكن بسبب معجزاته، الشفاءب تلميذه يامنونو
.من المرضى، والسلطة على قوى الطبيعة والرواح الشريرة ومعارضيه لم يشك

.أفعاله

يسوع هاو الوسيط
.يسوع هاو الوسيط الوحيد فقط لنه كان ا والنسان في نفس الوقت هاذا هاو

ميالسبب في انه قادر على الموت في مكاننا ولتمثيل الشعب أمام ا كمحا
1,2يو1

.لنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين ا والناس، النسان يسوع المسيح
2.5 تيموثاوس 1

الصليب كرمز
استخدام الشياء أو الصور انزلق بسهولة إلى الوثنية أو الخرافات، لهذا السبب

 مواستخدام الشياء أو2.ل جوز إنشاء وامتلك بدقة في الكتاب المقدس 
الصور انزلق بسهولة إلى الوثنية أو الخرافات، لهذا السبب ل يجوز إنشاء
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:20,3 مو 2.وامتلك بدقة في الكتاب المقدس                                                 
5,7مو 5

 أي أجسام، بما في ذلك الحيواناتل يصلون اويعبدون المسيحيون الحقيقيون 
انظر و . ول صور لها الكتاب المقدس يمنع  كل أنواع الصور23.9 متى( البشر  (

.يسوع ايضاصور  44الدينية، إشعياء 

فر هيو لط عَوال عَنى  وف عَي فذي  نل فن ا عَسا ون فل فة ا عَر هصو فه  وب فش فب عَنى  وف عَي عَل  فذي  نل فا ا عَد  وج عَم هلوا  عَد وب عَأ عَو
فت                                                            عَفا نحا نز عَوال يَب  عَوا ند 1,23روميا .عَوال

الشعار في كما  "يستخدم اليوم واحدة الصليب كرمز في كثير من الحيان  " )
).الكنائس، على شواهاد القبور، وما إلى ذلك ولكن إذا كان عبر ويرجع معنى،

:والذي يذهاب إلى أبعد من رمزية باطني، نوعا من العبادة، وما إلى ذلك، فإنه هاو

.الخطيئة وينبغي أن تستخدم الصلبان بحذر لنها رمز للغاية تحميل سلبا، وهاو

.أداة القتل التي يقوم بها الرومان

السمك  علمة 
) اليونانية، السماك لعب بالفعل في أوائلICHTHYS(كان رمز السماك 

.المسيحية دورا بارزا استخدام المسيحيين في وقت مبكر لجعل نفسه معروفا،

يسوع المسيح ابن ا، "وأماكن اجتماعهم هاذا المختصر هاو اليونانية وتعني  .

، وبالتالي يحمل عقيدة معا .المخلص "
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السئلة
         يسوع هاو __ __ __ __ __ ( الوحيد__ 2، تيم 1. 5(
  كتب حوالي 15-14، 3 التكوين اقرأ من: وجاوب..) قبل الميلد  1200( 

يجب أن يسحق رأس الثعبان؟

ابن امرأة من دون أب بشرينسل        .( ) __ __ __ __ __ __

؟ نسل المرأة "ما سوف الثعبان مع  "

سبب يسحق هاو       ) __ __ __ ).اللم__

 هاو كلمة ا؟من: وأكمل 18-1: 1 يوحنا اقرأ 
الية               ) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __17.(

الية   )1، __ كلمة          __ __ __ __ __ __ (

__.وكلمة               __ __ __ __ __ __ __ __ __

الية  . كلمة          14(  __ __ __ __ __ __ __ (

: بعناية وأكمل 17-16: 1 كولوسي اقرأ  
يسوع  )فيه  .        خلق( __ __ __ __    الكل__ .وله قد خلق__

:وجاوب 01:21 متى اقرأ 

________________جاء يسوع لنقاذ الشعب من ماذا؟ 
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-الدرس4
من هاو يسوع بالنسبة لي

عَيا وح عَي عَس عَف عَت  عَما وو  عَل عَو فبي  عَن  عَم ون آ عَم هة  عَيا عَح ول عَوا هة  عَم عَيا فق ول عَو ا هها عَنا  عَأ هع  هسو عَي عَها  عَل عَل  .عَقا » : 
عَذا؟ عَه فب عَن   فني فم وؤ هت عَأ فد  عَب عَل عَلى ا فإ عَت  همو عَي ون  عَل عَف فبي  عَن  عَم عَوآ اا  قي عَح عَن  عَكا ون  عَم لل  هك »عَو .

26-25: 11يوحنا 

  حفظ بصم

27

______     تاريخ . ___ . ___ :

هاو كل ما نحتاج إليه
أنا في أيام يسوع محظورة  .وكانت عبارة  "  إلى14.62. مرقس على مثل المثال"

، ما هاو اسم ا،64 أنا ، والتي تعني  يهوه " وهاذه هاي الترجمة من العبرية  " " " .

.، غير المستخدمة في5.11 مو 5اليهود، خوفا من سوء المعاملة، كما أمرت في 

كل مرة عند استخدامها يسوع هاذا التعبير، وقال انه قدم ا تصل لفي آذان
.الشعب في ذلك الوقت

سبعة لشرح من هاو، وأنه يؤكدال يسوع الجمل يستخدميوحنا انجيل في 
:هلهاوت

.  انا هاو خبز الحياة يسوع هاو الغذاء من 1  حياتنا، والتي تلبي الحتياجاتاجل-
.الروحية

عَل فبي ف ون  فم وؤ هي ون  عَم عَو هع  هجو عَي عَل  ني ف عَل فإ ول  فب وق هي ون  عَم فة  عَيا عَح ول هز ا وب هخ عَو  هها عَنا  عَأ هع  هسو عَي وم  هه عَل عَل  عَقا .عَف » :
اا                                              عَبد عَأ هش  عَط وع )58(يرجى قراءة ل6,35يوحنا .عَي

. من يتبع يسوع، وتلقي التوجيهات والحكمة لحياتهعالم-  أنا هاو نور ال2
.اليومية

ففي فشي  وم عَي عَل  فني ف وع عَب وت عَي ون  عَم فم  عَل عَعا ول هر ا هنو عَو  هها عَنا  عَأ ال  فئ عَقا اا  ويض عَأ هع  هسو عَي وم  هه عَم نل عَك نم  .هث » :
فة                                           عَيا عَح ول هر ا هنو هه  عَل هن  هكو عَي ول  عَب فة  عَم ول لظ 8,12يووحنا ».ال

(  أنا الباب 3 . وهاو باب الكوخ الخراف التي تذهاب من10-9: 10 يوحنا اقرا - .(
.خلل هاذا الباب، هاو جزء من قطيع الراعي الصالح يأخذهاا إلى المراعي

.ويحافظ بمحبة

انظر يوحنا 4 (  أنا الراعي الصالح  ). يسوع هاو الراعي الصالح يعرف11-15: 10-
.غنمه، ورعاية ذلك ويضع حياته في خطر لنقاذنا

يوحنا 5 (  القيامة والحياة  ). كل من يؤمن بيسوع يتلقى الحياة25-26: 11-
.البدية لن يسوع هاو مصدر الحياة
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.  الطريق والحق والحياة كل ما هاو مهم بالنسبة لنا، ويأتي من يسوع انه6 . -
.يعطينا التجاه والعقيدة والحياة معه، فإننا لن مجرد المشي بل اتجاه، تتخبط،

.والتشكيك، من المشكوك فيه فيه نجد الجوبة فيه نجد المصالحة مع ا . .

فبي نل  فإ فب  عَلى ال فإ فتي  وأ عَي ةد  عَح عَأ عَس  وي عَل هة  عَيا عَح ول عَوا لق  عَح ول عَوا هق  فري نط عَو ال هها عَنا  عَأ هع  هسو عَي هه  عَل عَل  .عَقا . » :
6’14                               يوحنا                                        

.  الكرمة الحقيقية يو 7 -،15 . والهدف من عمل الب هاو أنكنيسة الكرمة ترمز ال1
.كنيسة يسوع لتنمو والفواكه بطيئا

يسوع هاو المعمدان من الروح القدس
.معمودية الروح هاو، من فضلك ل تخلط مع معمودية المؤمن في الماء

التغطيس ووعد يسوع "المعمودية تعني  " " كل من اتباعه يتعمدون 1.5 اع  في"
قوة1.8 اع.بالروح القدس  ، ومن المعروف أيضا باسم  يأتي لك " يستخدم تعبير  " "

".الملبس

 والروح القدس، كل20:22 يو.معمودية الروح تختلف من وجود الروح القدس 
 ولكن من المتوقع أن5.32من تحويلها إلى يسوع وطاعته سوف تتلقى، أع 

11،. وطلب أن يكون لوقا 24:49 قامعمودية الروح لو  هاناك01:14 اع. 13
 ولكن19.2 اعمسيحيين المحولة، الذين لم يحصلوا بعد معمودية الروح القدس، 

.هاذا يجب أن يتغير معمودية الروح القدس ديها بعض الحرف لمتابعة مثل

19، اع. الحديث تنبأ وتنصير في لغات المثال 6 .4.31

اع؛ يفعل ما ا الب، افتدى 3.1""معمودية الروح القدس هاي  الوعد، جويل 
2:33اع. بعد قيامة يسوع 1.4

1:14.لستقبال الروح القدس يتطلب الطاعة، الكثير من الصلة والدعاء يعمل 

ماذا يفعل يسوع بالنسبة لنا
 الحصول على فرصة ليجادبشرفي النجيل أنه من المهم في المقام الول أننا ال

.بكل تواضع إلى ا وعلوة على ذلك، يسوع له العديد من الهدايا وبركاته

.لخلفائه

29

14:27.يعطي يسوع لنا سلم يو 

.يعطي لنا الغاثةيسوع 

11:28 تىتعالوا الي يا جميع المتعبين والحمال وأنا أريحكم                     م

10:10.يعطينا يسوع الفرصة لكتساب الحياة بكثرة يو 

28:20 تى.يسوع هاو كل يوم معنا م

.صيرا أولد ان الحق في أن يعطينايسوع 

ولكن كل الذين قبلوه، لهم ومنحهم الحق في أن يصيروا أولد ا، حتى للذين
1:12.يؤمنون باسمه                                                        يوحنا 

16,22نا     يو ل يستطيع أحد أن يأخذ مالذي  الفرح،  يعطينايسوع 

19، تى. والحياة البدية           مبركة الكثير من اليهدينا يسوع  29

10،. في يده              يو لنايسوع يحم 28

16،.ما نطلبه      يو كل لنا  يهد يسوع  23

1، يعقوب.          لنا الحكمة يهدييسوع  5
10،.يسوع يفتح لنا الطريق للدخول في محضر ا    عب  19-20

يسوع لديه خطة لحياتك
:لقد وهابنا ا الحياة الجديدة الروحية، مع هادف واحد لنجاز العمال التي

.خططت بالنسبة لنا

ها عَق  عَب عَس ود  عَق دة،  عَح فل عَصا دل  عَما وع عَل عَع  هسو عَي فح  فسي عَم ول ففي ا عَن  فقي هلو وخ عَم هه،  هل عَم عَع هن  وح عَن عَنا  نن عَل
عَها ففي عَك  هل وس عَن وي  عَك فل عَهاا  ند عَع عَأ 2,10افسس                                                   .عَف

عندما خلق ا العالم، وقال انه وضعت الهدف الذي بنوه المقدس وبل لوم
1،.أمامه أفسس  4

يطلب منا، ولكن ويحمينا قودناا وحده يعلم لنا بشكل جيد للغاية، وقال انه ي
33-28، 10.أن نعطي شهادة شجاعة إليه                تى 

دض وع عَب فل عَنا  هض وع عَب فن  عَيا ون هب ول فل عَو  هها عَما  عَو فم  عَل نس فلل عَو  هها عَما  عَلى  عَع اا  فإذ وف  هك وع عَن ول   .عَف
30



14:19                                        رومية                 

ينبغي علينا أن نسعى إلى أن تكون أدوات للروح القدس والحصول على مزيد
4،من الهدايا أفسس  . منه لبناء كنيسته11

فة عَس فني عَك ول فن ا عَيا ون هب فل  وج عَل هبوا  هل وط فة ا ني فح لرو فب ال فها عَوا عَم ول فل عَن  هرو هيو عَغ وم  هك نن فإ وذ  فإ اا  ويض عَأ وم  هت ون عَأ عَذا  عَك عَها
هدوا                                              عَدا وز عَت ون  14,12 كورنتس 1.عَأ

31

السئلة
: وأكمل16-11: 10 يوحنا اقرأ 

__ يفعل الراعي الصالح؟                   ذاما __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
  . __ __

__ والراعي الصالح      14(الية  __ __ __ .خاصته)

. تسمع      وخرافي) 16(الية  __ __ __ __

: وأكمل10-1: 15 يوحنا اقرأ 

، يفعل الكرامماذا  ا  ( ؟بثمر يأتي التي ل الغصن(
     . __ __ __ __ __

ف الن انقياءنحن  ( من خلل         __ __ __ __ __ __3.(

 فيه يجلبيثبتيسوع هاو الكرمة، والذي 
           ) __ __ __ __ __ __ __ ).5.ف__

__لكل منهما، مع ذلك، أن يأتي بثمر،      ذلك، __ __ __

__.أنه قد جلب          __ __ __ __ __ __ __

؟  اولده هاو أعظم هادية من ا إلى ما، 11:13لوقا لووفقا 
               . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

؟ يسوع هاو خبز الحياة "ماذا يعني هاذا بالنسبة لك، فإن عبارة  "

___________________________________________________________
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-الدرس5
:الموت مع يسوع وفاته

البديلي

فذي نل فه ا نل هل ال عَم عَح عَذا  عَو هها عَل  عَقا عَف فه  وي عَل فإ ال  فب وق هم عَع  هسو عَي ننا  عَح هيو عَر  عَظ عَن فد  عَغ ول ففي ا «عَو :

فم عَل عَعا ول عَة ا ني فط عَخ هع  عَف ور 1,29يوحنا  .عَي

  حفظ بصم

33

______     تاريخ . ___ . ___ :

ضياع كل البشر
. الكتابتمرد ممعه كل من ولد يعني.تمرد آدم وحواء على ا مع الشيطان هاذا 

بالخطية هاذذا الشيالمقدس تصف 

.وينعكس هاذا التمرد بشكل ملموس في الفعال التي عبء لنا مع الذنب هاي
3، يو 1.مستوحاة من قبل الشيطان والماكياج عبيد النسان من الشيطان  8

الموت البديها من خلل الخطيئة، الذي يعملمكافأة، الناس  ".و "

6:23 رومية 

موت يسوع الجباريلماذا 
كان على يسوع أن يموت لننا فقدت وليس هاناك أي وسيلة أخرى بالنسبة لنا أن

.يتحرر من ذنب الخطيئة

يسوع قال لتلميذه في كثير من الحيان بأنه سيموت ويقوم مرة أخرى، لوقا
20،. لكان من المتوقع أنه ينبغي أن يكون كذلك يو 09:22  احدة من هاذه9

: عاما المسيح700النبوءات أعطيت من قبل النبي إشعياء قبل 

فه فر هب هح فب عَو فه  وي عَل عَع عَنا  فم عَل عَس هب  فدي وأ عَت عَنا  فم عَثا فل آ وج عَل ةق  هحو وس عَم عَنا  فصي عَعا عَم فل  وج عَل ةح  هرو وج عَم عَو  هها .عَو
عَنا فع فمي عَج عَم  وث فإ فه  وي عَل عَع عَع  عَض عَو لب  نر عَوال فه  فق فري عَط عَلى  فإ دد  فح عَوا لل  هك عَنا  ول فم عَنا  ول عَل عَض دم  عَن عَغ عَك عَنا  لل هك عَنا  ففي .هش . .

6-5, 53اشعياء   

ولكن لماذا عليها أن تكون كذلك؟ دمه الثمين ليسفك، لنه بدون سفك دم ل
انظر عب  ).9:22(تحصل مغفرة 

)في الكتاب المقدس اليهودي  العهد القديم وقد تنبأ بأنه يحمل خطايا كثيرين )
 سنة وتنبأ بوضوح انه سيعطي700.ممن تأخذ مطالبة اليمان قبل المسيح 

27، متى:حياته طوعا ويتم تنفيذهاا تحت الشرار  38
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فت وو عَم ول فل عَب  عَك عَس هه  نن عَأ فل  وج عَأ ون  فم اة  عَم فني عَغ هم  فس وق عَي فء  عَما عَظ هع ول عَع ا عَم عَو فء  نزا فع عَل عَن ا وي عَب هه  عَل هم  فس وق عَأ عَك  فل عَذ فل
عَن فبي فن وذ هم ول ففي ا عَع  عَف عَش عَو عَن  فري فثي عَك عَة  ني فط عَخ عَل  عَم عَح عَو  هها عَو دة  عَم عَث عَأ عَع  عَم عَي  فص وح هأ عَو هه  عَس وف .عَن

53,12اشعياء 

.كان صلب عقوبة رهايبة لسوأ المجرمين دفع يسوع ثمن خطايانا التي كتبها
.دأ أحيخلص يمكن إن ل المسيح،يمت  إذا لم 1:29 يوحنا.معاناته على الصليب 

.في العهد القديم علم ا للتضحية الحملن نموذجا للتضحية اللحقة المسيح
.المسيح هاو حمل البرياء ا الحقيقي

نائب موت المسيح
. فقط يمكن أن يموت ممثل الخرلنسان، لن اصبح بشرأكان على يسوع أن ي

.ولكن واحد فقط من دون خطيئة من شأنها أن تدفع في موقف للخرين

فه  ففي فا  نر  فب هن  وح عَن عَر  فصي عَن فل عَنا،  فل وج عَل اة  ني فط عَخ اة،  ني فط عَخ وف  فر وع عَي وم  عَل فذي  نل عَل ا عَع عَج هه  نن .عَل

5,21 كورنتس 2

فقط لن يسوع هاو سبحانه وتعالى وكلي الوجود،  يمكن أن تتحمل المسؤولية
عن أولئك الذين الستفادة أن فقدوا على علم وطلب الخلص وتذهاب معه عهدا،

العهد الجديد للروح ".و  "

عَف ور عَح ول نن ا عَل فح  لرو فل ال عَب فف  ور عَح ول عَل ا دد  فدي عَج دد  وه عَع عَم  ندا هخ عَن  هكو عَن ون  عَل اة  عَفا هك عَنا  عَل عَع عَج فذي  نل .ا .
فيي                                          وح هي عَح  لرو نن ال فك عَل عَو هل  هت وق 3,6 كورنتس 2  .عَي

.يقدم ا لنا فرصة للخلص ل يمكننا أبدا أن دفع ثمنها أو كسب ذلك أفسس .
2.8

ية رجعه يسوع   ط  سقوط في الخ  عواقب 
: عدة نتائجالخطية لهكان سقوط 

التي يرمز لها أوراق التين1 ). تبرير الذات  )

. الطرد من جنة عدن5. وفاة 4. لعنة 3. الخوف من ا 2

. المراض8. 12. 11. 6.5 مو 1. تدمير البشرية 7 4.8 مو 1. العنف والقتل 6

35

):انظر الترقيمه العواقب أو تصدى لالغ هاذهيسوع  )

أنا رجل جيد  يرمز لها في الكتاب1 ...")  إن محاولت النسان لتبرير نفسه  ") -
انظر  .، هاذه الجهود ل تصل ا الهدف9.2 ايوب(المقدس من قبل أوراق التين  (

؛05:17 كورنثوس 2.من ناحية أخرى، يسوع يبرر تماما أولئك الذين يؤمنون به 
19-17: 5رومية 

1. ه بالخطية بعد سقوطبه النسانوكان الخوف من ا أول شيء قد شعر - 2
 غفران المسيح، المؤمن لم يعد بحاجة دينونة ا الخوف، لنه لدينا10-8، 3مو 

8.1.المبرر والمحامي رو 

 تلقى أتباع يسوع بركات3.17 مو 1 على البشرية، وقعة-  ضد اللعنة التي 3
1،.وافرة أفسس  3

. وقال انه يعطي لنا فرصةحل يسوع وضع والجسد- ضد الموت الروحي 4
. ومن خلل قيامته، واستعادة الحياة البديةالروح من جديدة ولدةلتكون 

.  ألغيت فصل ا عن طريق يسوع لتباعه، يتم تضمينها في عائلة ا يوحنا5 -
1:12

-  ضد العنف والقتل يسوع أعطى روحه، والتي تمكننا من نحب بعضنا بعضا6
05:22.إلى العداء غال 

، من قبل قوة قيامته يعمل فينا، ممالدوة-  ضد كل أنواع الخطايا قدم يسوع ا7
6،.يمكننا من العيش المقدسة رو  4-6

:  أيضا ضد المراض وكيل يسوع المعنية 8 . له قوة الشفاء في البلدية 1-  كو1.
. الشفاء من خلل الصلة  2 12:28 21، متى. . قوة على تحمل ذلك، من3 22

23.4 مزمور.خلل الوقوف إلى جانبنا 

موت معهيعني  على موت يسوع وديةعمالم
الموت مع المسيح يعني الموت للعيش في الثم والمعصية، ومن هاناك، والحياة

.للسعي من أجل العدالة

الذي حمل هاو نفسه خطايانا حتى قام على جسدي على الخشبة لكي نموت،
.توفي عن الخطايا، قد يعيش للبر من جروحه كانت تلتئم لك    2:24 بطرس 1.
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، لذلك الناس الذين ولدوا من الرجل القديم "ا يمكن القيام به مع أي شيء  "
.جديد في المعمودية نشهد أننا كنا فصل من ا واعترفت أن هاذا يحتاج إلى

.تغيير كان موت المسيح موتي من القوة الخاصة لدينا ونحن لسنا قادرين على .

الرجل العجوز يموت، فإنه يفتح الطريق "أن المسيحيين جيدة واذا كان  " .

، وا قد خططت بالنسبة لنا الرجل الجديد .ل " "

، بل المسيح أنفسهم ]أنا مع المسيح المصلوب والن أنا أعيش، ولكن ليس أنا  ] .
.يحيا في الذي أعيش فيه الن في الجسد فإنما أحياه في اليمان، إيمان ابن

2:20.ا، الذي أحبني وأسلم نفسه لجلي                                 غلطية 
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السئلة
: وأكمل15.3 كورنثوس 1 اقرأ 

.             من مات يسوع  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

.وجاوب 10-8: 3 كولوسي اقرأ  

،ايضا انتم عنكم فاطرحو      __ __ __ __ __ :

،      ،     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

       __ __ __ __ __ __ __

__              من  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .افواهاكم__

__         النسانوطالب خلع  __ __ __ __ .        ولبستم__ __ __ __ __ __ __

.جاوب و 6.3 رومية اقرأ 

__.      اعتمدنا المسيح، اعتمد من __ __ __ __

: وأكمل12-1: 5 متى اقرأ 

__       اذاطوبى لكم  __ __ __ __ __

__و        __ __ __ __ __     و__ __ __ __ __ __

!كل أنواع الشر ضدك زورا، من أجلي

__      و       لن __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__أجركم     في السماء،  __ __ هاكذا طردوا فأنهم__
.          الذين قبلكم __ __ __ __ __ __ __ __
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-الدرس6
الموت مع المسيح يبدأ

معركته

... الذي بذل نفسه لجل خطايانا، أن ينقذنا من العالم الحاضر الشرير
1،.حسب إرادة ا وأبينا         غلطية  4

  حفظ بصم
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______     تاريخ . ___ . ___ :

العالم كنظاممن ا "لذي قتل يسوع؟  "

مر  9،(ول الرومان ول اليهود قتلوا المسيح، ولكن البشرية جمعاء  أيدي31  "
العالم على النظام أن الحقيقة ل يمكن أن تكون2.2").الناس بعد أف  " هاو  "

نظام العالم ليست الرض، ولكن  "ومتابعة الشيطان والعصاة ضد ا هانا، كلمة  " " .

.مكافحة ا الذي يسود فيها عرف يسوع أنه كان يجب أن يموت . "

 الظلم إلىيرد. عرف يسوع من شأنه أن يحدث شيء؟ لنه هاو النور من اين
1،.ستفزاز                   يو بااالنور،  5

.ويتم ذلك اليوم لذا المؤمنين في كثير من الحيان يتم السعي لن النظام
.العالم هاو شيطاني " "

ايها الزناة والزواني، اما تعلمون ان محبة العالم عداوة لله؟ فمن اراد ان يكون
  4,4.محبا للعالم، فقد صار عدوا لله        يعقوب 

-العالم  نظام الشيطان

ما الذي يمكنني القيام    الجحيمتي ل في نهايبه ليكن"ويتساءل البعض 
، كما "والستمتاع بالحياة في هاذا العالم وفقا لفكرة خاصة بهم على أكمل وجه؟

. تذكرة إلى السماء  مثل هاذهيمكن شراء,لو أن الكنيسة كنوع من وكالة السفر 

.الفكار سخيفة

نتبع  "السؤال الكبير هاو  " أو من: ا مع من نجتمع" "؟ قد يكون الجواب،  " او".
".الشيطان لدينا الموت الجسدي هاو خط بموجب مشروع القانون من حياتنا "

.وتبعا منهم سلكنا وويطاع في هاذا العالم، فإنه إلى ا أو بعيدا عنه في  لوقا :

الهاوية ودعا19-31: 16 حضن إبراهايم و  . هاذه المكانين  " " " "

يتم الحصول على الخلص من خلل ربط ليسوع المسيح ويرفض النظام
.العالمي الشيطاني لذلك نحن الن لم تعد جزءا في نظام حيث معصية ا،

5،.والغضب والنانية وعهد الكراهاية، ولكن محاربته أفسس  11
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.نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة ا وشركة الروح القدس مع جميعكم آمين !
13:13 كورنثوس 2

.الشيطان هاو عدو شخصي والمسيح واهادافه انه يحتاج النسانية في نظامه،
.تشارك جميع الناس ويقود الحداث إلى أهادافها، وتعمل مباشرة ضد ا .

الشيطان يحارب ضد المسيح الذي يعيش في روح المؤمن وتستخدم لشهوانية
.النسان وغيرهاا من الساليب

 السيطرةاعطواخلق ا العالم من أجل التعبير عن شخصيته، ولكن آدم وحواء
.لشيطان، والذي الن نفسه يعبر في العالم تم تأجيل الغرض من إنشاء وتخريب

.خطة ا

إله هاذ "حاليا منافسة عالمين ا وخطته، وعلى الجانب الخر، الشيطان،  " ه:
4، كور 2العالم،   فقط منيس لنا. انقاذيعبدونه عن ا والنسانفصل باكذابه  4

.أصل الجحيم، بل من العالم

!ل تحبوا العالم ول الشياء التي في العالم إذا كان أي شخص يحب العالم،
2:15 يوحنا 1.وحب الب ليس فيه                                      

: الهروب لم تعد تنتمي إلى هاذا النظام لمكافحة ا، ولكن أن يكونيعنيإنقاذ 
انظر غال  1،(التوفيق بين ا ومحاذاة القلب في اتجاهاه وتجد حريتها  4.(

.تخرج من مياه المعمودية ترمز هاذا العالم على الخروج والعيش في ملكوت ا
الخلص ".هاذا هاو واحد من معاني كلمة  "

ود عَق فه  فب فذي  نل فح، ا فسي عَم ول عَع ا هسو عَي عَنا  يَب عَر فب  فلي عَص فب نل  فإ عَر  فخ عَت وف عَأ ون  عَأ فلي  عَشا  عَحا عَف فتي،  عَه فج ون  فم نما  عَأ عَو
فم                عَل عَعا ول فل عَنا  عَأ عَو فلي  هم  عَل عَعا ول عَب ا فل   6,14غلطيه .هص

.في المعمودية نترك العالم، والتي هاي تحت لعنة ا، وراء ظهورنا نحن
 بط1المحفوظة من عصر الشر، ونوح من العيش في النسانية خطيئة من وقته 

،3 . وتم انقاذ شعب اسرائيل من مصر عبر البحر الحمر20

مواطني مملكة أخرى
.قبل أن تنتمي إلى مملكة الظلم الن أزيلت نحن وحفظها ونقلها إلى ملكوت ابن

.ا كما ذهاب نوح الى عالم النقى ونخلص أيضا إلى إدخال مملكة جديدة .
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فه،     فت نب عَح عَم فن  وب فت ا هكو عَل عَم عَلى  عَنا ا عَل عَق عَن عَو فة  عَم ول لظ فن ال عَطا ول هس ون  فم عَنا  عَذ عَق ون فذي ا نل 1,13كولوسي ا

. ويعترف لله علناه وراءو الكونم ترك العا يعني ان احد اتعمد 

محاربة أعدائه
.ونحن ل يمكن أن أكره العالم بسبب الكراهاية شعور شيطاني ومع ذلك، نحن

أنظر (نقاتل العالم كنظام، من خلل الكرازة بالنجيل ومع حياتنا النظام اللهي 

). ضد الشيطان نبشر المصالحة مع ا من خلل يسوع، يعظ ضد05:13متى 
الخطيئة ونعيش التحويل والتقديس ضد الوثنية، والكراهاية وكل شيء آخر،

السلحة من الوعظ، والتدريس، والصلة روم  "لدينا  "،15 . و الحياة المثالية30

التغيرات في نمط الحياة والسلوك
تدريجيا يصبح من الواضح أن الخلص يؤثر على وجودنا كله وطريقة الحياة

.والتغيير

:خلص يؤثر أذهااننا نحصل على الحياة الروحية، وجود ا فينا، والقيادة وقوة
.الروح

:خلص يؤثر على روحنا لدينا جميع الفكار تتحول من كلم ا، وأدت مشاعرنا
05:22.من روح ا غال 

.خلص يؤثر على الجسم كل ما نقوم به مع أعضاء جسمنا لتتوافق مع إرادة
6،.ا روم  10-5: 3 كول. 13

.اتباع يسوع يأخذ تغييرات ملموسة في السلوك اليومي لدينا في حد ذاته
3، يع:خلص يؤثر على كل شيء على طريقة كيف ندير أعمالنا، كلماتنا،  2

عائلتنا، الخ

يعتقد البعض أن الكنيسة ل يجب أن تتدخل في الحياة الشخصية للفراد
، من الحلية "والنفوذ كيف يتصرفون بلدية أو إدارته ليس لديها شعب السلطة  " .

ناحية أخرى، ومع ذلك، فإن واجب لرشاد أعضائها بطريقة تليق تتصرف
.النجيل الجماعة ل يهتمون يخطئ سلوك أعضائها عن طريق السهو بعض .

.أعضاء يفقد خلصهم البدي لعدم وجود تعليمات بشأن التغيير إلى كلمة ا
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من ميتانويا اليوناني، تعني تغيير الفكر يقرر أن يسوع ).التوبة وسيلة لتغيير  )
.استعداد لمتابعة لتلقي طرد له ومتابعتها

عَنا عَأ عَو فبي  عَأ هه  لب فح هي فني  لب فح هي فذي  نل عَوا فني  لب فح هي فذي  نل عَو ا هه عَف عَها  هظ عَف وح عَي عَو عَي  عَيا عَصا عَو هه  عَد ون فع فذي  نل عَا
فتي عَذا هه  عَل هر  فه وظ هأ عَو هه  لب فح 14,21يوحنا                  ».هأ
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السئلة
. ووضع علمة الجابة الصحيحة32-28: 21-  اقرأ متى 1

:مهماليسوع كان 

  يقول الولد ما.

  يفعله الولد ما.

. وعلمة المربع على الجواب الصحيح ما هاو الفرق بين27-21: 7-  اقرأ متى 2
البحث عن أوجه التشابه والختلفوالجاهال العاقل )؟  )

  لكلم يسوع، والجاهال ل يسمعيسمع العاقل .

  ذلكيفعل لم والجاهال يسوع يعمل مثل كلم العاقل .

:واكمل 7:21 متى اقرأ-  3

!          يقول لي"ليس كل من  __ __ __ __ __ __ __ __

سوف يدخل ملكوت السماء،
__ولكن                    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

".أبي في السماء 

فالن هاو واضح، 18-10، 6 واستكمل أفسس اقرأ-  4  " ممنطقيين فأثبتو:
__      احقاءكم __ __ __ __     والقدمين منتعل مع الستعدادودرع__ __ __ __

__ل   إنجيل السلم قبل كل شيء، مع درع        ، __ __ __ __ __ __ . __ __ __

__والتي يمكنك يطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة وخذوا خوذة      __ __ __ __

__          هاو من خلل صلواتهمهاو__ وسيف الروح الذي  __ __ __ __ __ __ __

".في أي وقت     مع كل شيء، و    بروح  __ __ __ __ __ __ __ __

44



-الدرس7
قيامة يسوع مع

ون فم عَت  عَما عَح  فسي عَم ول نن ا عَأ اا  ويض عَأ عَنا  عَأ هه  هت ول فب عَق عَما  فل  نو عَل ففي ا وم  هك وي عَل فإ هت  وم نل عَس فني  نن فإ :عَف

عَب عَس عَح فث  فل نثا فم ال وو عَي ول ففي ا عَم  عَقا هه  نن عَأ عَو عَن  فف هد هه  نن عَأ عَو فب  هت هك ول عَب ا عَس عَح عَنا  عَيا عَطا عَخ فل  وج عَأ

فب       هت هك ول  4-3, 15             كورنتس الولى ا

  حفظ بصم
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______     تاريخ . ___ . ___ :

، ل أحد يصدقهرتفع.دفن يسوع، ولكن قام في اليوم الثالث لو لم يكن قد ا
التلميذانتشرو حتى. كان قائما من أي وقت مضى ذا  أهل يعرفونحتى ، يومال

 إذا3-2: 21.كان لديهم سابق يو الذي  الى وظائفهم، و يسوع، وعادبعد وفات
.كل شيء هاناك ينتهي قد قم من الموتلم ييسوع 

 كتعليم الكتاب المقدسبشرقيامة كل ال
الساسي

كانت عقيدة القيامة والدينونة البدية اثنين من سبعة تعاليم المسيحية
. تثار جميع ومعالجتها كانت قيامة كل الموتى بالفعل في2-1، 6.الساسية عب 

: تنبأالعهد القديم

.وكثير من أولئك الذين ينامون في تراب الرض يستيقظون هاؤلء إلى الحياة
12.2.البدية، وهاؤلء إلى العار للزدراء البدي           دانيال 

" رسالة من المسيحيين الوائلان"كانت القيامة 
 من القدس منزعج من تعليمهما الشعب والمعلنة فيالمهمينوكان زعماء اليهود 

4، اعمال الرسل          .يسوع بالقيامة من بين الموات                     2

. الفلسفة أن بول بشر القيامةتساؤلأيضا في أثينا، وقد 

. لنه أعلن إنجيل المسيح وقيامته                       17، اعمال الرسل... 18

 هاذا15-14: 15 كورنثوس 1.إذا لم تكن هاناك قيامة، وسيكون من العبث أن نبشر 
البيان من بول يشهد مرة أخرى أن رسالة القيامة هاي الجانب الساسي من

.الوعظ من الكنيسة في وقت مبكر
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القيامة كأساس والدلة
!القيامة هاي أساس اليمان والتأكد من كل الوعظ يسوع في الساس، ودعمت

قيامة المسيح دليل على كل ما قد علمت له الوعود والمطالبات من قبل سلطته
.اللهية وطبيعته اللهية

 انيامنونفلما قام من بين الموات، تذكر تلميذه أنه قال لهم ذلك، وانهم 
2، يوحنا.              حكى لهمكان يسوع الذي ,الكتاب المقدس والكلمة  22

.وكانت وعود الخلص من أي أهامية، إذا كان يسوع قد بقي في القبر تم وأد
انظر، على سبيل المثال، فإن الحديث عن نيقوديموس (حركته في مهدهاا 

).05:39-للمجلس  أعمال الرسل 

!أن تكون وسيلة المسيحية إلى العتقاد بأن يسوع هاو على قيد الحياة حقيقة
:أنه قد انتصر على الموت قيامة يسوع يشهد على قوة ا   خلق الحياة،لقد.

.للمواتويمكن رفع 

:فهو قوي ضد الموت وأهاوالها القبر ل يمكن ترويض يسوع يحكم على الحياة .
20،.والموت لوقا  . قيامة المسيح هاي خير دليل على ألوهايته، وتميزت لدينا38

اليمان والعبادة

فقد سمح لنا للمشاركة في قيامته وذلك لبلوغ الحياة البدية من خلل قيامته
.كإنسان

ضرورة مطلقة من اليمان بالقيامة
 لثبات أنه من المستحيل أن تكون مسيحيا ول15 كورنثوس 1كتب بولس 

انظر ت (عتقد في القيامة بدون القيامة  ... 15 كو 1. (

. الوعظ الباطل واليمان أيضا دون جدوى14 ايه

.يخلص أي شخص من الخطيئة 17 ايه

.مسيحيين المتوفىلل قيامة ل 18 ايه

.كثر تعاسة بين البشر والمسيحيين هام أ19 ايه
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.والن، ولكن تم كشف من الظهور مخلصنا يسوع المسيح، الذي أبطل قوة
2الموت وجلبت الحياة والخلود للضوء من خلل النجيل                       

1.10تيموثاوس 

لن القيامة، من شأنه أن الموت ول اليد العليا، لذلك اليمان بيسوع المسيح ليس
.أكثر من الكلم الديني انه لكنه جلبت لنا الحياة والخلود .

القيامة مقابل إحياء
، كانت هاناك بعض، حتى القيامة "الحياء، التي تسمى أحيانا عن طريق الخطأ  "

13،. 8.5 مل 2في أ ت،  ،يايرس وابنة 11 يوحنا: لعازر، عهد الجديد وأيضا في 21
 وقد أحيت هاؤلء الناس إلى أجسادهام وبالتالي وآخرون24.41.42- 22، 5مر 

احياء بعد قيامته ، والباقي هاي  الموات ".مات مرة أخرى يسوع هاو الوحيد  " " " .

.يتبع أي الموت، ولكن لديه الن الهيئات تمجد إلى البد

24،انه يستطيع المشي من خلل الجدران، تظهر وتختفي لو   وأيضا تناول31
24،.الطعام لوقا  20-19: 20. وقال انه ليس شبحا، ولكن بشكل ملموس يو 43

1.مثل هاذا الجسم البدي سنحصل عندما بعث ونحن في عودة المسيح 

52-51: 15كورنثوس 

:ولكن شخص ما قد يعترض كيف يقام الموات؟ وبأي جسم ل يأتون؟ أنت
!طائش ل تسارع ما تزرع، إل أنه يموت وما تزرع، وهاذا ليس الجسم الذي

1.سوف يصير بل حبة مجردة، اعتبارا من القمح، أو من البذور المختلفة 

37-35: 15كورنثوس 

الجسم مجد في نسبة إلى الوقت الحاضر، حيث أن المصنع هاو فيما يتعلق
يقال بالتفصيل في   .البذور  )44-54.(

قيامة المسيح
، ولكن جلبت عمدا أعطى الحوادث عشوائي أو  .كان موت وقيامة يسوع ل  " " " "

.الب ابنه والبن قد ضحى بنفسه كل تتم وفاته وكذلك قيامته علنا وتأكدت من

.قبل العديد من الشهود
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 كورنثوس1رتفع في مناسبات مختلفة، ي يسوع، شاهادو تلميذ 500أكثر من 
1، اعمال الرسل. يوما 40 4-8: 15 3

: القيامة، ولكن حدث هاذا الحدث ضد توقعاتهموالتلميذ لم يخترع

9،. قبل، أنهم لم يفهموا ما هاو قيامة مر 1  وليس أدركت أن يسوع سيرتفع10
20،.مرة أخرى يو  9

رجعوا. أعربوا عن اعتقادهام بأن بموت يسوع كل شيء سيكون في نهايته، 2
4-2: 21.  يو د الصيمثل لى اعمالهم السابقة اينخائف

. ووجد الباحثون أنه من الصعب العتقاد عندما سمعوا أن يسوع قام من3
28، متى.الموت  25. 13-11، 20. يو 17

وفقا لكتابات
:، بول يلخص النجيل موت ودفن وقيامة المسيح وفقا4-1: 15 كورنثوس 1في 

هانا هاو المقصود  .، على سبيلعهد الجديد(لكتب في نبوءة الكتاب المقدس 
).16.10 مزمورالمثال، 

...  أن المسيح مات من أجللبشارة السعيدةأود أن أذكر لكم أيها الخوة ا
1.خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب 

3 و 1، 15كورنثوس 

1.هاو نفسه تنبأ بموته وقيامته 

.كانت قيامة المسيح الجدة وتبقى فريدة من نوعها في تاريخ البشرية كما كان
9.22 لوقاالجديد الرسالة أن هاذا ضروري لخطة خلص ا مزاد 

القيامة والمعمودية
:يرتبط معنى المعمودية ارتباطا وثيقا القيامة الموت للخطيئة وقيامة لحياة

!جديدة كل القيامة يفترض الموت .

49

؟ .أو لستم تعلمون أننا جميعا الذين اعتمدتم بالمسيح يسوع إلى اعتمدنا لموته
ولذا فإننا قد دفن معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من قبل مجد

. لنه إذا حددناجديدة في الحياة نتغيرالب من الموات، لذلك نحن أيضا قد 
:6.تحد معه في القيامة رومية ن مثله في وفاته، ونحن يجب أن ونصبحمعه 

3-5

السئلة
، الفصل بأكمله، ونؤكد مع قلم أو قلم رصاص، وأهام15 كورنثوس 1 اقرأ 

.الكلمات

. والجواب كان ينظر يسوع من قبل أكبر عدد من6-4: 15 كورنثوس 1 اقرا 
الناس في وقت واحد؟

.خلل        أخ __ __ __ __ __ __
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-الدرس8
القيامة في الحياة

عَنا عَد عَل عَو فة  عَر فثي عَك ول فه ا فت عَم وح عَر عَب  عَس عَح فذي  نل فح، ا فسي عَم ول عَع ا هسو عَي عَنا  يَب عَر هبو  عَأ ها  ةك  عَر عَبا هم
فت،  عَوا وم عَل عَن ا فم فح  فسي عَم ول عَع ا هسو عَي فة  عَم عَيا فق فب يي،  عَح دء  عَجا عَر فل اة  عَي فن عَنى عَثا وف عَي عَل  دث  عَرا فمي فل

وم، هك فل وج عَل فت  عَوا عَما نس ففي ال ةظ  هفو وح عَم لل،  فح عَم وض عَي عَل  عَو هس  نن عَد عَت عَي عَل    عَو
4-3: 1 بطرس 1

  حفظ بصم
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______     تاريخ . ___ . ___ :

لدينا القيامة
!وكان عليه أن يموت ممثل انه بعث ممثل

الن وارتفعت نحن معه غال  .كنا قد متنا مع المسيح وحتى  ( 2،. أفسس 02:20( 6
إذا كنتم قد قمتم مع المسيح، وطلب ما هاو فوق، حيث المسيح جالس عن

3،كولوسي                                         .يمين ا                         1

الحياة في قوة القيامة
، عمل قوةخليقتهقيامة يسوع هاي قوية، يسوع هاو قوي وقال انه يعطي تراثه 

1،.والمشاركة في جسده أفسس  17-23

:قوة المل

.  أن يكون مع يسوع1 -

.  أن يحكم مع يسوع 2 20.6 رؤيا-

.  ليف إلى البد في المجد3 -

(  في الجور نتوقع الجور 4 . : ؛ كول14. 8، 3 كور 1؛ 35، 6؛ لوقا 12، 5متى -*
)12، 22؛ 18، 11؛ رؤيا 8: 1 يو 2؛ 24، 3

.  وفي الحصاد عملنا ليس باطل 5 : 15، كو 1- 58

.احتسابا والمن أن جهودنا لم تذهاب سدى، يؤكد لنا النتائج المترتبة على هاذه
:السلسلة من الفكر ل تزال ثابتة والعمل لنه ليس باطل :

نل هك يَب  نر فل ال عَم عَع ففي  عَن  فري فث وك هم عَن  فعي فز وع عَز عَت هم عَر  وي عَغ عَن  فخي فس عَرا هنوا  هكو عَء  نبا فح عَل فتي ا عَو وخ فإ عَيا  اا  فإذ
يَب              نر ففي ال ال  فط عَبا عَس  وي عَل وم  هك عَب عَع عَت نن  عَأ عَن  فمي فل عَعا دن  15.58 كورنثوس 1.فحي

52



قوة للعمل

الدافعية
.القيامة هاي الدافع القوى للعمل من أجل يسوع الشعور الوحيد للخطر، تعاني

34-30: 15 كورنثوس 1:الضطهاد وحياة واقعية بل خطيئة هاي القيامة 

عندما حاربت كرجل في أفسس مع الوحوش، ما هاو جيد بالنسبة لي إذا لم يتم
15.32 كورنثوس 1أقام الموتى؟                   

القدرة اللهية
.انه ذهاب، نرسل المعزي، الروح القدس تلقى التلميذ على تحقيق هاذا الوعد،

16،.وبعد عشرة أيام يسوع الصعود، عيد العنصرة يو  7

2.33. 1.4.بعد القيامة، استطاع يسوع ارسال لنا قوة الروح القدس يعمل 

التلميذ في القدس بانتظار المعدات مع القوة التي خلفائه هاي المؤهالة لتكون
.شاهادا له في كل ركن من أركان العالم وبالضافة إلى ذلك، فإنه يعطينا القوة

24:49.الروحية والسلطة، وفرة والمعدات من الروح القدس لوقا 

ففي اا  ههود هش فلي  عَن  هنو هكو عَت عَو وم  هك وي عَل عَع هس  هد هق ول هح ا لرو نل ال عَح عَتى  عَم اة  نو هق عَن  هلو عَنا عَت عَس وم  هك نن فك عَل
فض أعمال الرسل ور عَل عَصى ا وق عَأ عَلى  فإ عَو فة  عَر فم نسا عَوال فة  ني فد ههو عَي ول يَل ا هك ففي  عَو عَم  فلي عَش هر ».هأو

8, 1الفصل 

الوقت الجديد، في قانون الحياة البدية
05:17 روما. تم إلغاء قانون العدام، التي دخلت حيز التنفيذ قبل آدم 

:قيامة المسيح هاو أعظم بداية لعصر جديد

20-14: 5- وقت الترميم، الذي كان آدم دمرهاا؛ رومية 

. وقت الحياة البدية، وهاو أمر واضح إلى حد ما اليوم  13:12 كو 1-

. وقت المل في عودته -
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القيامة هاي النتصار
الهاوية والموت .قيامة يسوع هاي علمة على انتصاره ضد الشيطان، والجحيم  ( )

1

.ولكن الطفال هام نحن، والناس من لحم ودم المسيح أصبح الن رجل مثلنا،
.للشيطان قبل وفاته  كحاكم الموت  للستيلء على السلطة عبرانيين  - -02:14

هاو أيضا انتصارنا
، جريئة )الحياة الجديدة في المسيح هاو الفائز الحياة بمجرد أن حددنا أعدائنا  ) .

بخط مائل لمحاربتهم مع السلحة التي يمنحها ا لنا .يمكننا  ( )

5، يو 1.المؤمن يتغلب على العالم باليمان  4
لدينا النتصار على الموت، لن يسوع يعيش إلى البد، لن لديه وفاة تحت

1.18 رؤيا.سيطرته 

.أيضا على الخطيئة علينا الفوز أزلنا منه وتجنب ذلك رومية  .6 :1-2
8.34.دم ا، نترك عبودية الخطيئة يو نخلو أننا 

2:24 بطرس 1.للخطية للموت وسيلة للعيش حياة البر 

2:14 يوحنا 1.النتصار على الشيطان من كلمة ا 

رغبات البشر التي تتعارض مع أنا رغبات الجسد  (النتصار على أجسادنا ولنا  ." "
.إرادة ا ومن المقرر ان يلتقي الغراء الذي يحارب ضد روحنا وقد بعث روح (

.لدينا من قبل ا ويريد الشياء من ا

عَما  هها هد عَح عَأ هم  فو عَقا هي فن  عَذا عَها عَو فد،  عَس عَج ول ند ا فض هح  لرو عَوال فح  لرو ند ال فض فهي  عَت وش عَي عَد  عَس عَج ول نن ا عَل
عَن هدو فري هت عَل  عَما  عَن  هلو عَع وف عَت نتى  عَح عَر،  عَخ  5.17غلطية                        .ال
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المل في عودة المسيح
الحياة الجديدة لدينا في يسوع، ليس فقط حياة جديدة في هاذا العالم، ولكن
.لدينا الكثير من الوعود للمستقبل الكتاب المقدس يقول لنا الكثير عن العصور

.المقبلة كثيرا سيحدث هاو في الواقع موضوع واسع جدا، والتي نوجزهاا هانا . .

. مرة في الكتاب المقدس،380يذكر بعودة المسيح في العهد الجديد أكثر من 
.والمجيء الثاني ليسوع هاو ثماني مرات أكثر من تناول مجيئه الول ل أحد

24، تى.يعرف متى سيحدث ذلك، ول حتى يسوع المسيح، الب م 36

14،.وقد ذهاب يسوع إلى إعداد شقة بالنسبة لنا أن لدينا معه عندما يعود يو  2-3

هاي ما يدعو للقلق، ولكن أفضل من أي وقت مضى، والذيللمؤمن عودة المسيح 
4.8 تيم 2. 03:21 رؤيا. معه، من بين أمور أخرى  نحكميمكن القيام به، لننا س

؟ تجنب أن قلوبنا مليئةما المفروض عمله!ماذا علينا أن نفعل؟ كن مستعدا 
.بالحزن والشهوات الدنيوية

وم هك عَف فد عَصا هي عَف فة  عَيا عَح ول فم ا همو هها عَو در  وك هس عَو در  عَما هخ ففي  وم  هك هب هلو هق عَل  هق وث عَت نل  عَئ فل وم  هك فس هف ون عَل هزوا  فر عَت وح عَفا
اة عَت وغ عَب هم  وو عَي ول عَك ا فل 21.34لوقا                                                    .عَذ

ستعد لهذا الحدث مع تقديس الكمال ويسعى إلى تحقيق هادف أنيالمؤمن 
.صبح بل لومي

اة عَل فم عَكا وم  هك هد عَس عَج عَو وم  هك هس وف عَن عَو وم  هك هح هرو وظ  عَف وح هت ول عَو فم  عَما نت فبال وم  هك هس يَد عَق هي هه  هس وف عَن فم  عَل نس هه ال عَل فإ .عَو
فح                      فسي عَم ول عَع ا هسو عَي عَنا  يَب عَر فء  فجي عَم عَد  ون فع دم  وو عَل عَل  5.23 تسالونيكي 1.فب
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السئلة
 عودة المسيح  تأخير؟ لن الربيبدو. لماذا واكمله 3.9 بطرس 2 اقرأ

__هاو        __ __ __  لنهعليكم__
          __ __ __ __ __ لحد__
 ،        __ __ __ __ __ لجميع يريد بل__

__.   ي ان الناس __ __ __

مستعد ".ين"التأكيد على ما يلي الية كلمة 

  فكونوا أنتم إذا مستعدين لنه في ساعة ل تظنون يأتي ابن النسان
12، لوقا  40

: وأكمل أي أجزاء من طبيعتنا ينبغي الحفاظ عليها بل5:23 تسالونيكي 1 اقرأ
لوم الى مجيء يسوع؟

__و     و      __ __ __ __ __ __ __ __ __.    و__ __ __ __ __
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-لدرس9
تعليمات للمشاركة في

العشاء الرباني

يَب نر فت ال وو عَم فب عَن  هرو فب وخ هت عَس  وأ عَك ول فه ا فذ عَها وم  هت وب فر عَش عَو عَز  وب هخ ول عَذا ا عَها وم  هت ول عَك عَأ عَما  نل هك وم  هك نن فإ عَف
عَء فجي عَي ون  عَأ عَلى  11.26 كورنتس 1                      .فإ

  حفظ بصم
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______     تاريخ . ___ . ___ :

.في المعمودية نحدد مع وفاته لهذا السبب المؤمنين بعد التعميد يكون قادرا
.، لن هاذا هاو ذكرى وإعلن وفاتهالعشاء الربانيعلى تلقي 

المثال من يسوع
،ايسوع كثيرا ما  أنا الماء  ، أنا الباب "ستخدم في خطبه مقارنات مثل و،  " " " .

، فإنه هاذه هاي التعابير أنا مثل الماء  ، أنا مثل الباب .وبالتالي كان يعني  " " " "

:كما قال

فر فخي عَل فم ا وو عَي ول ففي ا هه  هم فقي هأ عَنا  عَأ عَو ةة  ني فد عَب عَأ ةة  عَيا عَح هه  عَل عَف فمي  عَد هب  عَر وش عَي عَو فدي  عَس عَج هل  هك وأ عَي ون  عَم
6.54يوحنا

.لديه ذلك، منطقيا، ل حرفيا، ولكن مجازيا قد فهم التلميذ أنه لم يكن يقصد
.ذلك حرفيا إذا كانوا قد تؤخذ حرفيا، فإنها تأكل جسد يسوع بعد وفاته، وأنهم

!لم يعرفوا، القيام به

.ان يسوع لم يتطلب استهلك الدم عن طريق تلميذه، لنه كان ممنوعا منعا باتا
- وأيضا أكل لحوم البشر  أكل لحوم البشر  كان ينظر إليها17.14 مو 3. 9.4 مو 1 -

.على أنها مثيرة للشمئزاز للغاية حتى في ذلك الوقت يسوع لن يكون سأل

.تلميذه للقيام بذلك

، فهم التلميذ أنه كان سؤال واحد هاذا هاو جسدي "عندما قال في العشاء الخير  "
انها مثل جسدي يسوع يقارن الخبز والخمر مع ".من هاذه التشبيهات إنه يعني  " : .

.نفسه

 ويسوع  الخمر  أوجه التشابه بين الخبز و

 الخبز ويسوعهاو الشيء المشرك بينما 
:محنة حبوب القمح إلى الخبز زرعت في الرض، تحصد، تطحن، الرض،

.منخول، يعجن، خبز، وقطع أو كسر ويمضغ أخيرا أن مراحل المعاناة من القمح

.في طريقها لرضاء الجوع البشري
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 ويسوع لخمراهاو الشيء المشترك بين ما 
هاو، من بين أمور أخرى، وجاء العنب إلى أن ينظر إليه من عصير، وذلك بهدف

.تقديم المشروبات من أصل ما يجب حذف العطش البشري

 يسوع ليقول لنا أن معاناته إلى أن يهانمنهاذه المثال اثنين المستخدمة 
:ويعذب من قبل الشعب، كان ضروريا من أجل تحقيق هاذه الهاداف لرواء

.عطشنا الروحي والجوع وتعطينا القوة والمرطبات

يتحد معنا. الطعام والشراب مع الجسم حتى يسوع، يتحدبعد هاذه المحنة، 
3.17 افسس. لنا ويسكن فينا باليمان و ، وعندما يتم إضافتهينروح

معنى العشاء الخير

العشاء وعيد الفصح
. أثناء وجبة عيد الفصح لم يكن ذلك عبثا على توثيقالعشاءقدم يسوع  .

 مو2. هاو نائب، وأشار عيد الفصح وقدم عيد الفصح من ا، العشاءالتفتيش 
 ويتوقع ا أنه في ضوء حياة جديدة من الحرية في أرض الميعاد24-27: 12

الشعب يمكن أن ينسى عملية التحرير وعجائب مصر، ولماذا هاذا الحتفال بمثابة
.ذكرى وذكرى، في التحرير ومعجزة رسامة وبالتالي ينبغي تعزيز اليقين

.بالنتماء إلى ا وشعبه

ذاكرة
. العشاء من خلل اتخاذ العناصر، علينا أن نتذكر معاناة السيدنتذكروهاكذا 

.المسيح وأشكر، أنه اتخذ هاذا على نفسه لتلبية حاجتنا إلى ا والحياة البدية

06:51 يوحنا

وم هك ون عَع هل  عَذ وب هي فذي  نل فدي ا عَس عَج عَو  هها عَذا  عَها ال  فئ عَقا وم  هها عَطا وع عَأ عَو عَر  نس عَك عَو عَر  عَك عَش عَو اا  وبز هخ عَذ  عَخ عَأ .عَو » :
فري                                               وك فذ فل عَذا  عَها هعوا  عَن وص 22,19لوقا».فا
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هاذا هاو جسدي الذي يبذل من أجلكم، وهاذا القيام به "اخترق يسوع الخبز، وقال  :
، وقال انه تبين لنا الطريق كيف ينبغي لنا أن نتذكر له عندما نتذكر .في ذكرى لي "

.له، ونحن ربما اعتقد من معجزاته، قوته وهانا نسأل يسوع إخفاء هاذه الجوانب

6:35 يوحنا.الخرى، وتذكر بأنه كسر الخبز، والمقصود أن يعني، آلمه وموته 

 كو1. 12.14 مو 2. لها، بحيث أل ننسى أبدا أصكنيسةالعشاء الخير هاو إعلن لل
،11 24

المجتمع في الذاكرة
.يربط المشتركة تذكر، يعطي الشعور بالترابط للمشترك مخلصنا يسوع المسيح

. أيضا وجبة مشتركة نحتفل الترابط ومعه لوقاالعشاءوهاذا هاو السبب ويسمى  .

22:20

.تناول الطعام معا هاو وقت للزمالة في الثقافات الشرقية، وتناول الطعام معا هاو
 معا،العشاء الخير فقط ليحتفل.علمة للصداقة كبيرة لم المسيحيون الوائل 

1.12 يو. 02:42 اع. اكلو مع بعضولكن أيضا في كثير من الحيان 

.النزاعات وعدم الحترام بين الشقاء هاي خطايا ضد جسد المسيح، كنيسته
انظر  ):22-18(مثل هاذه المشاكل هاي خلفية الية التالية 

ففي اا  فرم وج هم هن  هكو عَي دق  عَقا وح فت وس فن ا هدو فب يَب  نر عَس ال وأ عَك عَب  فر عَش وو  عَأ عَز  وب هخ ول عَذا ا عَها عَل  عَك عَأ ون  عَم لي  عَأ اا  فإذ
فه                          فم عَد عَو يَب  نر فد ال عَس 11,27كورنتس الولى .عَج

 نفسه، بل والناستناول العشاء علم بولس أن أحد الشيكات قبل لهكذا
.الكنيسةيتساءلون أنفسهم، فيما يتعلق بالطريقة التي يعامل أعضاء آخرين في 

، حيث يدرس في المصالحة،24-23: 5 في إنجيل متى  هاذهنفسيسوع علم 
3:11 يوحنا 1. موالتي تقوم على الحب الحقيقي فيما بينه

القيامة والعشاء الخير
ل يتزكرونقيامته رف ان تلميذه بعد ؟ كان يعالعشاء الخيرلماذا رتب يسوع 

:لمعاناته القيامة هاي كل شيء في الظل صلب المسيح وجميع أعمال النسان .

 للمساعدة في رعيتهالعشاء.والمعاناة والضطهاد وهاذا هاو السبب قدم يسوع 
 كو1.تذكر ولو لحظات قليلة في السبوع، في معاناته والموت ويعظون به 

11:26
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عمل عدونا بجد لدفع رسالة من قيامة المسيح في الزاوية، في العديد مني
الكنائس يحتفل به مرة واحدة فقط في السنة، ولها لن تستخدم بين قائمة

.أخرى، ورسالة من صلب تسليط الضوء غير متناسبة المسيحيون الوائل، بل

.على العكس من ذلك، كان رسالة القيامة كما وقودهاا الساسي ومصدر المل

ل الحفل، ول رمزيا
، ولكن هاو احتفال حيث المتنان سر "العشاء الخير ليس الطقوس، وليس  "
.والحداد، خلط في التذكر والتفكير وربط إيماننا والمجتمع أن يغير بمثابة

، فإن حرمانها من معناهاا الحقيقي، والمحتوى والمزايا سر .طقوس أو  " "

ملخص
.ووجودهوته بم وتذكر لن، أعبهتناول العشاء الرباني الخبز والنبيذ، والحتفال 

.وهاكذا فإننا نؤكد بالتواصل لنا معه ومع بعضهم البعض
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السئلة
:وأكمل 3:11 يوحنا 1 اقرأ

__ولهذا هاي الرسالة التي سمعتموه من البداية، وأنه ينبغي لنا     __ __ "

     ." __ __ __ __ __

: وأكمل11:24 كورنثوس 1قراءة 

.وبفضل، كسره وقال خذوا كلوا هاذا هاو جسدي الذي كسر لك . : اصنعوا"
".      هاذا   __ __ __ __ __

: وأكمل10:16 كورنثوس 1قراءة 

__     من دم المسيح؟ الخبز الذيت هاي  أليسنباركها"كأس البركة التي  __ __ __
" أليس هاو      من جسد المسيح؟ نكسره __ __ __ __
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-الدرس10
تعليمات للمعمودية

والتلمذة

هه عَل وت  عَح عَت عَف ون فد ا عَق هت  عَوا عَما نس عَذا ال فإ عَو فء  عَما ول عَن ا فم فت  وق عَو ول فل عَد  فع عَص هع  هسو عَي عَد  عَم عَت وع نما ا عَل عَف
فه وي عَل عَع اا  فتي عَوآ دة  عَم عَما عَح عَل  وث فم ال  فز عَنا فه  نل عَح ال هرو عَأى  عَر 3,16متى               عَف

 حفظ بصم  
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______     تاريخ . ___ . ___ :

وسيكون من المؤسف أن المشاركة في مثل هاذا العيد الرسمي والمقدس دون
.إعداد عقليا وفقا لذلك مقدما

. من المقترحاتبعضهانا 

الصلة والصوم
في العهد الجديد، حدث ما حدث في بعض الحيان أن المبتدئون اعتمدوا في
.وقت معمودية الماء في الروح القدس كيف يمكن أن يحدث هاذا؟ في الواقع

.هاناك حدثين مختلفين

.أنا متأكد من أن هاذا يرجع إلى إعداد بالصلة والصوم كانت الصلة والصوم
10، اعمال. 06:17 تى.المشتركة للكنيسة في وقت مبكر م 30 .13.3

لذلك أقترح أن كل شخص ينبغي أن يعد في اليام التي سبقت معمودية مع
تعليمات ويمكن الطلع على موقعنا لهذا الغرض، ).حوالي أسبوع الصوم  )

.لحظات مكثفة والضعف اليومية من الصلة، التوبة والعبادة

.وتهدف هاذه المقترحات في الذلل الداخلي والبحث المكثف عن ا

29:13. البن 04:10 يعقوب 

نصائح عملية
.الكتاب المقدس يصف أي رمز باس معين للمعمودية نقترح اتخاذهاا ضد

.الملبس البيضاء، رمزا للنقاء هاكذا أيضا الشخص الذي يجري عمد والتي أبرزهاا

.أشخاص آخرين في هاذه اللحظة الهامة وينبغي أن تشمل اختيار الملبس

.حقيقة أن الملبس الرطبة التمسك الجسم وشفافة جزئيا قمصان مواد أكثر

.صلبة أو أكثر الملبس المتعاقبة يمكن أن تمنع مواقف محرجة

يتكلم الكتاب المقدس .ليحدد النجيلحتى المكان الذي تؤدى فيه المعمودية،
- الطريقة عن طريق الغمر سواء كان ذلك في بركة أو بحيرة أو نهر فقط عن . :

.من المهم فقط أن الجسم كله يغطيه الماء
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.وقد عمد يسوع في نهر الردن البعض يفضل، في تيار من الماء ليكون عمد تيار
.أو النهر للوصول إلى تشابه في معمودية يسوع

السلوك في المياه
:لتجنب وقوع الحوادث، من المهم أن ممارسة ذلك مقدما النظام المثالي هاو .

.عمد كلتا يديه عبرت شقة على صدره، ثم عقد مع جهة النف لمنع دخول الماء :
في حين يتم مغمورة ذلك، فإن الشخص الذي يجري عمد يجب ثني ركبتيه

.والحفاظ على كعب مسطح لتجنب النزلق

المعمدان المعمدان قد إجراء المعمودية لئقة وآمنة، مشيرا إلى ظهره وحقه
يحمل على كل الرسغين للمرشح، يغطس يده اليسرى له ويساعده على الخروج

.مرة أخرى بأمان

 لداء المعمودية؟له يسمح من الذي 
، ونحن نعلم ان التعميد يتم تنفيذ من قبل ا20-18: 28من نص متى 

بسم الب والبن والروح القدس يعني، من "وتستخدم لممثل البشري عبارة  " .

.يفعل ذلك، فإنه ل كممثل ا

. العبد ا، مؤمنا والشخص الذيمنلذلك يجب إجراء المعمودية التي كتبها 
1:12.عمد بالتالي يوحنا يليس ابنا لله، فإنه ل يمثل ول يحق له 

اسم "(وبالتالي، فإنه من المثير للهاتمام أن الشخص عمد، أن الواقع أكد بقوله  :
، وأنا أعمدكم باسم الب والبن والروح القدس ".المرشح (

1،(في تيتوس ها  في الكنيسة الناس لتنظيم حطا ، بول يدعو لهم شيوخ5
، على وجه التحديدان يتعمدو كل مؤمن يمكن عل ).والساقفة في الساس، و

.المفوضة المجتمع بهذه المهمة ولكن لبعض الناس، وعادة ما القس  الراعي /
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التعميد، والتلمذة ومراحل اليمان
، أن التلميذ في حاجة للقيام اثنين من الخطوات20-19: 28ونحن نرى من متى 

التعليم الول هاو التعميد، والثاني هاو تعليم وممارسة صايا  ، ").عمدوهام " " ")

علموهام أن إطاعة كل ما أوصيتكم به ").يسوع  ")

من فضلك، فهم أنه بعد المعمودية يأتي وقت تعميق في معرفة الكتاب المقدس،
ا التعلم والممارسة  (الذي يهدف إلى استيعاب المعرفة  ( ). يسوع يحذرناطاعة(

،7.مرارا وتكرارا ليس لديهم كامل رئيس المعرفة، دون أن تؤتي ثمارهاا  متري 
24-27

.ونحن نوصي بمحبة لتشغيل من خلل جميع محطات بصبر من التحويل إلى
، قد يستغرق حوالي  اعتراف علني من اليمان )المعمودية  . أشهر التلمذه، من2(

ا ، يجب أن تستمر مالمهنة"ناحية أخرى هاو شيء من هاذا القبيل  " في اليمان

. سنوات وهاذه هاي المرة من دراسة الكتاب المقدس عميقة3يقرب من 

.والممارسة المستمرة في الطاعة

 المراحل الخرى   تتبع  بعد التلمذة 
وفيات (وكما أن الحياة المادية للشخص، وتعمل من خلل المراحل المختلفة 

، وهاناك مراحل في حياة الروحية اذا .الرضع  طفل  المراهاق  المراهاقة، والكبار ( / / /

البقاء النمو السريع حتى أو تجنب  ("كان شخص ما يتخطى هاذه المراحل  (" ")

، هاناك مظاهار هازلية والمرضية .الشباب إلى البد  كما بيتر بان ( - "

حتى في الحياة الروحية هاي أن تكون، بوعي قبول والعيش خارج المرحلة التي
 قادرةسيكونون م.يقع فيها أسوأ المثلة السلبية عندما تشعر المهتدين الجدد أنه

 عندماعل مثل المثال. وفي يحدث على الطرف الخر، كنيسةعلى قيادة ال
نمو للخروج من مرحلة التلمذة ويرفض مواصلةيريد أن يؤمن لفترة طويلة ل الم

.دعوته الروحية

في الحياة العادية، كل شخص يحتاج لطول مختلفة من الوقت للوصول إلى
.نقطة نضج معينة رفض للوصول إلى هاذه النقاط، سيكون علمة من التفكير

.المرضي حتى في الحياة الروحية يسوع تتوقع كل حياة تستحق للخروج

.للوصول في دعوته
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ون  عَأ عَن  هجو عَتا وح عَت فن،  عَما نز فل ال هطو فب  عَب عَس فل عَن  فمي يَل عَع هم هنوا  هكو عَت ون  عَأ فغي  عَب ون عَي عَن  عَكا وذ  فإ وم  هك نن عَل
عَلى فإ عَل  فن  عَب نل عَلى ال فإ عَن  فجي عَتا وح هم وم  هت ور فص عَو فا،  فل  عَوا وق عَأ فة  عَء عَدا عَب هن  عَكا ور عَأ عَي  فها عَما  ةد  عَح عَأ وم  هك عَم يَل عَع هي

يي  فو عَق دم  عَعا 5.12عبرانين .عَط

وينبغي لهذه العملية النضج واحد ل تخطي، ولكن ذلك لن يحدث الحق
بالضرورة للتاخير، لكن الستفادة جيدة لرساء أساس متين من الناحية النظرية

.والممارسة، على مواصلة تكون مفيدة جدا إلى ا في عمله

الكنيسة
 للحصول علىلكنيسةومن أجل كل أتباع يسوع ضرورية للغاية للنضمام إلى ا

عن كنيسة لك بحث. والتعليم وبعد ممارسة مواهابه والعيش دعوته تالجتماع
 العاديةالحياة كلمة ا، من:حيث توجد العناصر التالية التدريس والوعظ 

والمكثفة للصلة، والنفتاح على ممارسة مواهابهم والمواهاب الروحية من كل
.عضو، وحيث يتم دعم النمو في مهنة الروحي للعضاء

دس وف عَن فف  عَل فة آ عَث عَل عَث هو  وح عَن فم  وو عَي ول عَك ا فل عَذ ففي  نم  عَض ون عَوا هدوا  عَم عَت وع عَوا دح  عَر عَف فب هه  عَم عَل عَك هلوا  فب عَق  .عَف
فت عَوا عَل نص عَوال فز  وب هخ ول فر ا وس عَك عَو فة  عَك فر نش عَوال فل  هس لر فم ال فلي وع عَت عَلى  عَع عَن  هبو فظ هيوا هنوا  عَكا  .عَو

41-42, 2اعمال الرسل  

النمو في مرحلة النضج
.وأخيرا، تحذيرا بعد أن عمد يسوع، كان يقودهاا الروح إلى الصحراء للختبار .

.ويسمح لللمتحانات من قبل ا، وهاي جزء من مدرسة اليمان بالله من خلل

.هاذا يمكننا تحقيق العديد من النتصارات

  نمو المؤمنين والخطواتيوجد صورة من هاذا العرض، حيث 80في الصفحة 
.المناسبة بصريا

.هادفنا هاو لك من أهامية الخطوة التالية، والتلمذة على إقناع

عَن هد ال وج عَم ول هه ا عَل فح  فسي عَم ول عَع ا هسو عَي عَنا  فص يَل عَخ هم عَو عَنا  يَب عَر فة  عَف فر وع عَم ففي  عَو فة  عَم وع يَن ففي ال هموا  ون فن ا فك عَل .عَو
عَن            فمي فر آ وها ند فم ال وو عَي عَلى  فإ .عَو 3,18بطرس الثانية .
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السئلة
: والجواب20-18: 28-  قراءة بعناية متى 1

__.عمد؟        يالذي يجب أن  __ __ __ __ __ __ __

 يسوع؟ا بها لمراقبة كل الشياء التي علميعلموا ان و يجبمن هام
       .__ __ __ __ __ __ __ __

: وأكمل06:17 متىقراءة  - 3

__     ، اما انت فعندما"و __ __ للناس تظهر ل لكي وعطر رأسك وجهك،فأغسل__
، الذي يرى في الخفاء،بل.، ولكن أبيك الذي في الخفاء اصائم      __ __ __ __ __

".        هاو __ __ __ __ __ __

: والجواب1:10 مرقراءة  - 4

__ والروح نازل مثل حمامة عليه بعد   السماوات قد انتحتيسوع رأى  __ .

__          الم __ __ __ اء__
: والجابة08:39قراءة أعمال  - 5

.بعد المعمودية فيلبس والخصي من الماء     __ __ __ __

: والجواب11-1: 4قراءة متى  - 6

.الذي قاد يسوع إلى البرية؟     ا __ __ __

__ الذي جاء إلى يسوع لخدمته؟ و    منبعد تغلب يسوع الشيطان، __ __ __ __
  .__ __ __

/ ما هاو اسم المرحلة المقبلة  المرحلة التي74مراقبة الرسم من الصفحة  - 7 .
استمرت بعد المعمودية بالنسبة لك؟

68



نمو النضج الروحي والخصوبة

: ولدة جديدة يو  1 ، من خلل الستماع إلى5:12 يو 1: الحياة  استقبال.3.3-
.10:17 رومية: كلمة ا

: تحويل وتغيير الحياة أع  2 -02:37 .3.19.

:التلمذة هاي مدرسة اليمان جمع المحتوى وطاعة التعلم والخبرة متى  - 3 :28
: ينشأون في مختلف المجالت 18-20 .7-5: 1 بط 2.

5، رومية. 13:15: خبرة العيش والنمو يو ين المسيحةباعتبار - 4 3
:وصول إلى مواقف رئيس تتابع بمسؤولية والتي يتعين الضطلع بها أعمال - 5

.3.2 تيم 1؛ 20:28الرسل 
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-ملحق  دعوة عينة
.لدينا هانا دعوة نمط مقترحا يمكنك تغييرهاا في الرادة ودعوة أصدقائك .

 التعميددعوة
"توبوا، والسماح عمد كل واحد منكم في اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا "

)02:38(أعمال الرسل 

…………………. ة( السيد (

نييقوداسمح له ان  والن يسوع المسيح تعلمت عن أنا. لماذا؟ نفسيعمد اأنا 
.من خلل الحياة  هاذا القرار أعترف بالمعمودية .

.يتم التعميد في الماء عن طريق الغمر وظهور غمر، يرمز إلى دفن الحياة القديمة
.من دون ا عودة ظهور يرمز يسوع المقام إلى حياة جديدة في ملكوت ا

).الحالية وأي وقت مضى )

.في هاذا الحدث، وأود أن أدعوكم

أين؟ سيتم معمد في
..................................................

متى؟
....      المعمودية في توجد ............... ......... .  في الساعة............... ......
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