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  الدرس األول
  

  
  

 بشارة يوحنا الشاهد الكتابي من  )نُسخة الحياة الجديدة (١

  

  المسيح كان موجوداً قبل تأسيس العالم

  

 اَنكَ َهذَا .اللََّه الْكَِلَمةُ َوكَاَن اللَِّه ِعنَْد كَاَن َوالْكَِلَمةُ، )المسيح( الْكَِلَمةُ كَاَن الَْبْدِء ِفي: ( يقول١٤-١: ١بشارة يوحنا 

 النَّاسِ نُوَر كَانَتْ َوالَْحَياةُ الَْحَياةُ كَانَِت ِفيِه .كَاَن ِممَّا شَْيٌء َيكُْن لَْم َوبِغَْيرِِه كَاَن بِِه شَْيٍء كُلُّ .اللَِّه ِعنَْد الَْبْدِء ِفي

   ...تُْدرِكُْه لَْم َوالظُّلَْمةُ الظُّلَْمِة ِفي ُيِضيُء َوالنُّوُر
  

  ...عمدان أيضاً عن جمئ املسيح يوحنا املتكلملقد ...
  

 ُهَو َيكُْن لَْم .بَِواِسطَِتِه الْكُلُّ ُيْؤِمَن ِلكَْي ِللنُّورِ ِلَيشَْهَد ِللشََّهاَدِة َجاَء َهذَا .ُيوَحنَّا اْسُمُه اللَِّه ِمَن ُمْرَسٌل ِإنَْساٌن كَاَن...

 َولَْم بِِه الَْعالَُم َوكُوَِّن الَْعالَمِ ِفي كَاَن .الَْعالَمِ ِإلَى آِتياً ِإنَْسانٍ كُلَّ ُيِنيُر الَِّذي الَْحِقيِقيُّ النُّوُر كَاَن .ِللنُّورِ ِلَيشَْهَد َبْل النُّوَر

 َأيِ اللَِّه َأْوالََد ِصيُرواَي َأْن ُسلْطَاناً فََأْعطَاُهْم قَبِلُوُه الَِّذيَن كُلُّ َوَأمَّا .تَقَْبلُْه لَْم َوخَاصَّتُُه َجاَء خَاصَِّتِه ِإلَى .الَْعالَُم َيْعرِفُْه

 َصاَر َوالْكَِلَمةُ .اللَِّه ِمَن َبْل َرُجلٍ َمِشيَئِة ِمْن َوالَ َجَسٍد َمِشيَئِة ِمْن َوالَ َدمٍ ِمْن لَْيَس ُوِلُدوا اَلَِّذيَن .بِاْسِمِه الُْمْؤِمنُوَن

  ).َوَحقّاً ِنْعَمةً َمْملُوءاً اآلبِ ِمَن يٍدِلَوِح كََما َمْجداً َمْجَدُه َوَرَأْينَا َبْينَنَا َوَحلَّ َجَسداً

  

  الهدف من الدرس

  

  .إن المسيح هو أحد األقانيم الثالثة في اهللا الواحد

  

  .إن المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى األبد

  

كُن المسيح ، ولم يكُن ُهناك وقتاً لم ي)اآلب(تُخبرنا كلمة اهللا في أجزاءاً عديدة بأن المسيح كان موجوداً مع اهللا 

  .موجوداً فيه
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 اللَِّه ِعنَْد كَاَن َوالْكَِلَمةُ الْكَِلَمةُ كَاَن الَْبْدِء ِفي(:  إذ تقول٥-١: ١بشارة يوحنا تُخبرنا األعداد الخمسة األولى من 

 الَْحَياةُ كَانَِت ِفيِه .كَاَن ِممَّا شَْيٌء َيكُْن لَْم رِِهَوبِغَْي كَاَن بِِه شَْيٍء كُلُّ .اللَِّه ِعنَْد الَْبْدِء ِفي كَاَن َهذَا .اللََّه الْكَِلَمةُ َوكَاَن

  ).تُْدرِكُْه لَْم َوالظُّلَْمةُ الظُّلَْمِة ِفي ُيِضيُء َوالنُّوُر النَّاسِ نُوَر كَانَتْ َوالَْحَياةُ

  

ذي كان موجوداً سفر التكوين ُيخبرنا عن كيفية خلق وتأسيس العالم، وأما بشارة يوحنا فتُخبرنا عن الشخص الإن 

قبل تأسيس العالم، وكما إنه لم يكُن ُهناك وقتٌ لم يتواجد اهللا فيه، فكذلك لم يكُن أيضاً ُهناك وقتٌ لم يتواجد المسيح 

  .فيه

  

الذي غادر السماء وتجسد على األرض في ) اإلقنوم(إن المسيح هو أحد األقانيم الثالثة هللا الواحد، وهو الشخص 

  .هيئة بشرٍ

  

 الرُّوحِ، ِفي تََبرََّر الَْجَسِد، ِفي ظََهَر اُهللا: التَّقَْوى ِسرُّ ُهَو َعِظيٌم َوبِاِإلْجَماعِ: ( تقول١٦: ٣يموثاوس األولى رسالة ت

  ).الَْمْجِد ِفي ُرِفَع الَْعالَمِ، ِفي بِِه ُأوِمَن اُألَممِ، َبْيَن بِِه كُرَِز ِلَمالَِئكٍَة، تََراَءى

  

  .لذي ذُبح من ِقَبل اإلنسان وقُِدَم كذبيحة على المذبحمسيح هو حمل اهللا اإن ال

  

إن اإلنسان الذي كان نقياً ومليئاً بالمحبة والعطف والحنان لَم َيُعْد كما كان في السابق بعد خطيئته وعصيانه هللا، 

  .وبذلك فهو يحتاج إلى الخالص الُمعطى له من اهللا من خالل المسيح

  

 ثمن خطاياه، لكن المسيح يستطيع أن يدفع ثمن خطايا اإلنسان بواسطة دمه، ويستطيع إن اإلنسان ال ُيمكنُه أن يدفع

  ).٦: ٥٣سفر إشعياء (إن اإلنسان يحتاج للذي كان حياً والذي سيبقى حياً إلى األبد . أيضاً أن ُيطلقه ُحراً

  

  ).كَاَن ِممَّا شَْيٌء َيكُْن لَْم َوبِغَْيرِِه َنكَا بِِه شَْيٍء كُلُّ: ( تقول٣: ١بشارة يوحنا . لقد خلق المسيح العالم من ال شئ

 ُيَرى، الَ َوَما ُيَرى َما اَألْرضِ، َعلَى َوَما السََّماَواِت ِفي َما: الْكُلُّ خُِلقَ ِفيِه فَِإنَُّه: ( يقول١٦: ١وفي رسالة كولوسي 

  ).خُِلقَ قَْد َولَُه بِِه كُلُّالْ. َسالَِطيَن اْم رَِياَساٍت اْم ِسَياَداٍت اْم ُعُروشاً كَاَن َسَواٌء
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  ).خَِليقٍَة كُلِّ بِكُْر الَْمنْظُورِ، غَْيرِ اِهللا ُصوَرةُ ُهَو اَلَِّذي: ( يقول أيضا١٥ً: ١وفي رسالة كولوسي 

  

 لقد كان المسيح حياً وموجوداً قبل خلق العالم، وعلينا أن نعترف بحقيقة أنه ولد كإنسانٍ عاديٍ وَدخََل الجنس 

  .  ولكن هذه لم تكُن بداية حياتهالبشري،

  

لقد كان المسيح موجوداً من قبل والدته كإنسان أيضاً، وكل شئ خُِلقَ به ولُه، وبغيره لم يكُن شيئاً مما كان، وهذا 

  .  هو السبب األساسي لكون المسيح رأساً وبِكراً لكل الخليقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦١٩٩ املدرسة الدولية للكتاب املقدس لسنة - ليديارد. إتش  جليسون - لعاّمِة املوضوعيِةخطوط الدراسِة االدرس مأخوذ من 
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  الدرس الثاين
  

  
  

بشارة يوحنا الشاهد الكتابي من   )نُسخة الحياة الجديدة( ١

  

 .اللََّه الْكَِلَمةُ َوكَاَن اللَِّه نَْدِع كَاَن) اإلبن( َوالْكَِلَمةُ ،)المسيح (الْكَِلَمةُ كَاَن الَْبْدِء ِفي: ( تقول٤-١: ١بشارة يوحنا 

 نُوَر كَانَتْ َوالَْحَياةُ الَْحَياةُ كَانَِت ِفيِه .كَاَن ِممَّا شَْيٌء َيكُْن لَْم َوبِغَْيرِِه كَاَن بِِه شَْيٍء كُلُّ .اللَِّه ِعنَْد الَْبْدِء ِفي كَاَن َهذَا

  ).النَّاسِ

  

 َأيِ اللَِّه َأْوالََد َيِصيُروا َأْن ُسلْطَاناً فََأْعطَاُهْم )يسوع (قَبِلُوُه الَِّذيَن لُّكُ َوَأمَّا: ( تقول١٣-١٢: ١بشارة يوحنا 

  وقد كاَن .)اآلب (اللَِّه ِمَن َبْل َرُجلٍ َمِشيَئِة ِمْن َوالَ َجَسٍد َمِشيَئِة ِمْن َوالَ َدمٍ ِمْن لَْيَس ُوِلُدوا اَلَِّذيَن .بِاْسِمِه الُْمْؤِمنُوَن

  ).َوَحقّاً ِنْعَمةً وءاًَمْملُ

  

 خَِطيَّةَ َيْرفَُع الَِّذي اللَِّه َحَمُل ُهَوذَا«: فَقَاَل ِإلَْيِه ُمقْبِالً َيُسوَع ُيوَحنَّا نَظََر الْغَِد َوِفي: ( تقول٣٤-٢٩: ١بشارة يوحنا 

 ِلُيظَْهَر لَِكْن. َأْعرِفُُه َأكُْن لَْم َوَأنَا .قَْبِلي كَاَن َألنَُّه قُدَّاِمي َصاَر َرُجٌل َبْعِدي َيْأِتي َعنُْه قُلْتُ الَِّذي ُهَو َهذَا .الَْعالَمِ

 ِمَن َحَماَمٍة ِمثَْل نَازِالً) الروح القدس( الرُّوَح َرَأْيتُ قَْد ِإنِّي«: ُيوَحنَّا َوشَهَِد .»بِالَْماِء ُأَعمُِّد جِْئتُ ِلذَِلَك ِلِإْسَراِئيَل

 نَازِالً الرُّوَح تََرى الَِّذي: ِلي قَاَل ذَاَك بِالَْماِء ِلُأَعمَِّد َأْرَسلَِني الَِّذي لَِكنَّ َأْعرِفُُه َأكُْن لَْم َوَأنَا .َعلَْيِه فَاْستَقَرَّ السََّماِء

  ).»اللَِّه اْبُن َوُه َهذَا َأنَّ َوشَهِْدتُ َرَأْيتُ قَْد َوَأنَا .الْقُُدسِ بِالرُّوحِ ُيَعمُِّد الَِّذي ُهَو فََهذَا َعلَْيِه َوُمْستَِقّراً

  

 ُروَح فََرَأى لَُه انْفَتََحتْ قَِد السََّماَواتُ َوِإذَا الَْماِء ِمَن ِللَْوقِْت َصِعَد َيُسوُع اْعتََمَد فَلَمَّا: ( تقول١٧-١٦: ٣بشارة متى 

  ).»ُسرِْرتُ بِِه الَِّذي الَْحبِيُب اْبِني ُهَو َهذَا«: قَاِئالً السََّماَواِت ِمَن َوَصْوتٌ َعلَْيِه َوآِتياً َحَماَمٍة ِمثَْل نَازِالً اللَِّه
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   الدرسالهدف من

   

  .إن اهللا هو إلٌه واحٌد ُمثلث األقانيم

  

 ُمختلفة أساليبٍ وهيئاٍتالحظ من خالل اآليات السابقة في بشارة يوحنا كيف إن اهللا أظَهَر نفسه من خالل ثالثة 

  . سميه بالثالوث الُمقدس، وهذا ما نُ)الروح القدس  واإلبن, اآلب(

  

أحياناً ال ُيمكننا أن نستوعب حقيقة إن اهللا واحٌد وفي نفس الوقت ثالثة أقانيم، وذلك ألن اهللا أعظم بكثير جداً من ما 

  . نحن نحتاج ألن نؤمن بالكتاب الُمقدس ألنه صادقٌ وال غش فيه. نُفكر به عنُه

  

  .قدس عن الثالوث الُمهو غير مفهومنستطيع من خالله أن نفهم ما   واحٌدهناك سبٌب

  

   .هوالدأن يجعلنا أهو يريد ، وحبنا كثيراًاهللا ُيإن 

  

ن أعلينا ونحن  لقد دعانا اهللا ألن نكون أوالده،, أوالده  بعد لم نكننا ولكن، هذا العالم كان اهللا يحبنافي ولدناعندما 

  . لنا دعوتُهنقبل

  

ليست وظيفة اآلباء هي أن َيِلدوا أوالداً فقط، بل أن يعتنوا بهم أيضاً بعد . بلى األإ والد يحتاجون كثيراًاألإن : األب

  .والدتهم

  

نحتاج إلى البذار لكيما يكون لدينا أوالداً، وذلك بالضبط مثلما يحدث عندما تتكاثر النباتات من خالل البذار : األبن

 ٢٣: ١رسالة بطرس األولى تقول .  أطفاالً أكثر وأكثرِلَدإن اإلنسان يحتاج ألن يكون لديه أوالداً وبناتاً لَي. أيضاً

  .هو كلمة اهللا) اإلبن(بأن كلمة اهللا هي البذار، والمسيح 

  

إن الروح القدس هو اهللا أيضاً، ولقد جاء لكيما يسكُُن فينا بعدما نحُصُل على الوالدة الجديدة من اهللا اآلب : الروح

 آبائنا األرضيين فإننا نَرِثُ ميراثهم الروحي أيضاً، وبذلك فلن نقدر أن واإلبن، وكما يحدثُ أيضاً عند والدتنا من

  .نكون أوالداً هللا اآلب ما لم نحصل على روحه القدوس أيضاً

  

وبالتالي، فإن اهللا هو ثالوثٌ في واحٌد وباستطاعته أن يكون أباً لنا، وأن نكون أوالداً لُه، وُيمكننا أن نكون على 

  .معهعالقة حميمة وصداقة 
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  . إن لم يحدث هذا الشئ فلن يكون بإمكاننا أن نُصبح ُجزءاً من عائلته

  

ليس بإمكانك لكن  فكُل ما تستطيع أن تعملُه هو أن تُحبُه فقط، وحيواٌن أليفٌ وتُحبُه، إذا كان لديك على سبيل المثال

  .غتِهبلُأنت أن تجعله ُمشابهاً لك وُمقرباً منك، ولن تستطيع أن تتكلم 

  

  .لُهعلينا أن نُصبح أوالداً و ليه أوالً أن يجعلك ُمشابهاً لُه،يرغُب في أن يكون قريباً جداً منك، لذلك فعاهللا  نأ
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  الدرس الثالث
  

  
  

بشارة يوحنا الشاهد الكتابي من   )نُسخة الحياة الجديدة( ٢

  

  .إن كلمة اهللا ستصنُع ُمعجزاٍت رائعة في حياتك

  

 َأْيضاً َوُدِعَي .ُهنَاَك َيُسوَع ُأمُّ َوكَانَتْ الَْجِليلِ قَانَا ِفي ُعْرٌس كَاَن الثَّاِلِث الَْيْومِ ِفيَو: ( تقول٩-١: ٢بشارة يوحنا 

 َولَِك يِل َما«: َيُسوُع لََها قَاَل .»خَْمٌر لَُهْم لَْيَس«: لَُه َيُسوَع ُأمُّ قَالَتْ الْخَْمُر فََرغَِت َولَمَّا .الُْعْرسِ ِإلَى َوتالَِميذُُه َيُسوُع

 ِحَجاَرٍة ِمْن َأْجَرانٍ ِستَّةُ َوكَانَتْ .»فَافَْعلُوُه لَكُْم قَاَل َمْهَما«: ِللْخُدَّامِ ُأمُُّه قَالَتْ .»َبْعُد َساَعِتي تَْأِت لَْم! اْمَرَأةُ َيا

. »َماًء اَألْجَراَن اْملَُأوا«: َيُسوُع لَُهْم قَاَل .ةًثالَثَ َأْو ِمطَْرْينِ َواِحٍد كُلُّ َيَسُع الَْيُهوِد تَطْهِيرِ َحَسَب ُهنَاَك َمْوُضوَعةً

 الَْماَء الُْمتَّكَِإ َرِئيُس ذَاقَ فَلَمَّا .فَقَدَُّموا. »الُْمتَّكَِإ َرِئيسِ ِإلَى َوقَدُِّموا اآلَن اْستَقُوا«: لَُهُم قَاَل ثُمَّ .فَْوقُ ِإلَى فََملَُأوَها

 الُْمتَّكَِإ َرِئيُس َدَعا - َعِلُموا الَْماَء اْستَقَُوا قَِد كَانُوا الَِّذيَن الْخُدَّاَم لَِكنَّ - ِهَي َأْيَن ِمْن َيْعلَُم َيكُْن َولَْم خَْمراً الُْمتََحوَِّل

  ).الَْعرِيَس

  

  ).تالَِميذُُه بِِه آَمَنفَ َمْجَدُه َوَأظَْهَر الَْجِليلِ قَانَا ِفي َيُسوُع فََعلََها اآلَياِت بَِداَيةُ َهِذِه: ( تقول١١: ٢بشارة يوحنا 

  

  الهدف من الدرس

  

  كيف َصنََع يسوع هذه المعجزة؟

  

ُأنظُر لما فعلُه يسوع، فهو لم يلَمس أَي شٍئ، ولكنه بدالً من ذلك فلقد تَكَلََم بكلمتِه فقط، وقد أطاَع بعضاً من الناس 

  .الحاضرين تلك الكلمة، وحينئٍذ َصنََع اهللا الُمعجزة

  

  .مل كالبذرة، فليس علينا أن نكون مسيحيين خارقين للطبيعة لكيما نستطيع أن نصنع الُمعجزاتإن كلمة اهللا تع

، ولقد قال يسوع بأنه ١٣، وبشارة متى ٤، وبشارة مرقس ٨لقد إستخدم يسوع هذا الَمثَْل المذكور في بشارة لوقا 

  . مثل التُربة الستقبال تلك البذرةعندما  يتكلم بكلمته فتصبح تللك الكلمة هي البذرة األساسية، وقلوبنا تُ
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  .نحتاج ألن تكون قلوبنا تُربةً جيدةً لكيما تنمو تلك البذار بصورة صحيحة وُمتكاملة

  

، فنحُن نستعُد بذلك الستقبال وَعَمل )الكتاب الُمقدس(لذلك فعندما نسمح هللا بأن يتكلم إلينا من خالل قراءة كلمته 

  .وسة في قلوبناُمعجزة من خالل كلمة اهللا المغر

   

  .ولكن علينا أن نكون حذرين جداً من الشيطان

  

  ١٥-٤: ٨إقرأ القصة الُمصورة في بشارة لوقا 

  

إن هذه القصة تتكلم عن الشخص الذي . لقد كان يسوع يتكلم عن أمورٍ غير مرئية من خالل أمثالٍ طبيعية ومرئية

  .إن البذار هي كلمة اهللا، والتُربة هي قلوبنا. كان يبذر البذار في أربعة أنواعٍ من التُربة الُمختلفة

  

لقد سرق الشيطان الكلمة من التُربة األولى والثانية ألن قلوب الناس لم تَكُن مؤمنة بالكلمة، أو كانت تؤمن لفترة 

  .قصيرة من الوقت ثم تفقد ذلك اإليمان

  

إن األشواك . ألعشاب الضارة خَنَقَتْ تلك الكلمةلقد نََمتْ بعض البذار في التربة من النوع الثالث، ولكن األشواك وا

  .إن الشيطان ُيجربنا لنكون أشخاصاً أنانيين. تُمثل محبة المال واألشياء وكل أنواع األنانية

  

  ". قلٌب جيٌد وصادقٌ"لقد قال يسوع بأنه . هو التُربة الجيدة)  الجيدةعطريقة السمأو (إن النوع الرابع من التُربة 

  

الحظ بأن يسوع لم َيقُل بأن التُربة الجيدة .  من أفضل وأروع األشياء التي ُيمكن أن نفعلها هللا وألنفسناإن الصدق هو

، وفي هذا النوع من األشخاص كانوا فقط أشخاصاً صادقينبل . كانت عبارة عن أشخاصاً مثاليين وكاملين، كال

اننا أن نُسرع إلى اهللا وهو سيغفر لنا، وهذا هو ما سيحمي عندما نُخطئ فبإمك. ُيمكن لكلمة اهللا أن تأتي بثماراً كثيرةً

  .ويحفظ البذرة سليمة في األرض
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  ما هي أنواع الُمعجزات التي ُيريد اهللا أن يصنعها من خالل بذار كلمته المغروسة في قلوبنا؟

  

  .ثمار الروح

  

إن ثمر الروح الذي ينمو في .  ليسوعُهناك أنواٌع كثيرةٌ من الُمعجزات، ولكن أعظم ُمعجزة هي أن تكون ُمشابهاً

  .داخلك هو إحدى الُمعجزات الُمفتاحية لجعل جميع باقي الُمعجزات أن تعمل في داخلك

  

 َوَداَعةٌ ِإيَماٌن َصالٌَح، لُطْفٌ َأنَاٍة طُوُل َسالٌَم، فََرٌح َمَحبَّةٌ: ( وهو٢٣-٢٢: ٥رسالة غالطية لقد ذُِكَر ثمر الروح في 

  ).تََعفُّفٌ

  

   لديك الرغبة في أن يستخدمك اهللا في ُصنع ُمعجزات؟هل

  

فقد تُساعد تلك الُمعجزات عائلتك، وقد تُكَِمُل قوة عمل واتحاد األطفال معاً إلطالق األسرى والمسجونين أحراراً من 

  .قبضة الشيطان
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  الدرس الرابع
  

  
  

بشارة يوحنا  الشاهد الكتابي من  ١٨-١: ٣

  

  الوالدة الثانية؟

  

بشارة يوحنا ي قرأ  فإ  ١٨-١: ٣

  

  الهدف من الدرس

  

كثر أ ليعرف  عظيٌم قلب نيقوديموس شوقٌيلقد كان ف .يضاًأ من يسوع كما نحن  رائعاًاً درسنيقوديموسلقد تعلم  

 يماذا كان يعن ولكن يا تَرى، .ن يولد ثانيةأ يسوع هطلب منلقد . عينة ُمموراًأن يفهم أ همكانإ لكنه لم يكن ب،عن اهللا

   قوله هذا؟يوع فيس

  

   .ن نتواصل مع اهللاأمكاننا إ لم يكن ب،)أي بالجسد (نيرضينا األئباعندما نولد للمرة االولى من آ

  

ن ندخل ملكوت أ، وبذلك ال نستطيع )خطيةال(بـ سمى ، وهذا ُي بعيٍدنذ زمنٍنفصال عن اهللا ُمدم وحواء اإلآختار إلقد 

  . اهللا هنا على االرضحضوربن نستمتع أ يضاًأوات، وال نستطيع االسم

  

 وذلك  الستعادة شركتنا الروحية مع اهللا من جديد،إذ قال بأنه يوجُد ُهناك طريقٌ ع الحل لهذه الُمشكلةعطانا يسولقد أ

تواصل معه من بإمكاننا أن نكون سي وه،اً لأباً لنا وسنكون نحن أبناء، حينئٍذ سيكون اهللا )الوالدة الثانية( من خالل يتم

  .جديد
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  قصة التي تتكلم عن  موسى والحية؟اللماذا ذكر يسوع 

  

اً  كانوا عبيدعندما موسى شعب اهللا خارج مصر قاَد.  االرضبالجسد على قبل مجئ يسوع  أي،ينالف السنآ ذُنُم

 ُمدركينلم يكونوا  .التذمرإبتدأوا بالشكوى ورض مصر، أم ُهركُ تَبعد) في الصحراء(برية بينما هم فى الفيها، و

  .أفاعي سامة لتلسعهمرسل أ هاجمهم الشيطان ووقد ،كلمة اهللالى إ حاجة ينهم فبأ

  

  .إن أفضل طريقة لحمايتنا من الشيطان هي أن نبقى بالقُرب من كلمة اهللا وأن نَحفظها في قلوبنا وأذهاننا دائماً

  

 يراها كل ي لك رايٍةعلىيرفعها ن أ ومن النُحاس ن يصنع حيةًأ اهللا موسى َرَمخلصهم َأن ُيأعندما طلبوا من اهللا 

لم يحصلوا . همن اهللا لشعبالجديدة الُمعطاة الرحمة بمثابة  وهذه كانت ، الحالي فشُفَيليها إ َرظَالشعب، وكل من نَ

  . جديداً للحياةاًعطاهم طريقأ ولكن اهللا ،نهم كانوا يستحقون الموتعلى ما كانوا يستحقون أل

  

  . ستحقه بالفعل وهو الموت، وأعطانا بدالً منه الحياة وهي ما ال نستحقهلقد أخَذَ يسوع عنا ما كنا ن

  

ومات على الصليب كخاطٍئ أثيم مع أنه لم يفعل ، شكلةفضل لهذه الُمأقدم لنا حالً الف السنين لُيآلقد جاء يسوع بعد 

  .حاسية رمزاً لصليب يسوع النُ لقد كانت الحية.جل خطايانا لنا بموته على الصليب ألُهُبظهر ُحأ وقد ، أبداًخطيئةً

  

  نا مثال الحية؟تُرى، لماذا يذكر لنا ُه

  

ي من خطايانا عانن نُألفيما بعد  لذلك لسنا بحاجة ،ثيمٍأ خذ مكاننا كخاطٍئأ، لكنه و حيةًلم يكن يسوع إنساناً خاطئاً أ

 ،جلنا من خالل ما فعله يسوع ألعلنة لنا اهللا ُمرحمةن إ.  هوعطانا مكانهأخذ مكاننا وألقد  .نذهب الى الجحيمو

  . من جديٍدَدولَ ونَُصخلُن نَأيضاً أمكاننا نحن إوب

  

  .)الرحمة(ـ عطانا حياته، وهذا ما يسمى بأ عنا وخذ مكاننا ومات بدالًنا نستحق الموت، لكن يسوع ألقد كُ
 
، ن اآلٌي، وهو حُأخرى  مرةًياةَوالح  بقيامتهبليسإ يسوع على الصليب فقط، لكنه هزم تُْم لم َي.كر ذلك جيداًذَتَ

  . شخصياً لحياتنااًخلصن نؤمن به ُمأليه وإ ين نأتأنتظرنا  َيُهلكن وبوضوحٍ، ورانا جيداًن َيأ طيُعستََيو
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   أن نولََد ثانيةً؟ستطيعكيف ن

  

  .فإن كلمة اهللا هي البذارهذا الدرس،  يمثلما تعلمنا ف

 الَْباِقَيِة الَْحيَِّة اِهللا بِكَِلَمِة َيفْنَى، الَ ِممَّا َبْل َيفْنَى، َزْرعٍ ِمْن الَ ثَاِنَيةً، َنَمْولُوِدي: ( تقول٢٣: ١رسالة بطرس األولى

  ).اَألَبِد ِإلَى

  

يدعونا فإن بذار اهللا ستُغرس في قلوبنا، وعندما يحدث ذلك يأتي اهللا و ، كلمة اهللايو نقرأ فأعندما نسمع ف لذلك. ١

  . نكون أوالداً لهيلك

  

 عندما .رباًسيداً لحياتك وو ملكاً هخبر يسوع بأنك سوف تثق فيه وتجعلن تُأ هو ه الذى يجب فعليالشئ الثان. ٢

  . وِملكَُه هو فقطنت خاصتُهأن واآل,  يشتريكباهضاً جداً لكيلب يسوع على الصليب دفع ثمناً ُص

  

  .ولوية الكاملةعطيها األن تُأ و،ساساً لحياتكأن تجعل كلمة اهللا أ يالطريقة لجعل يسوع رباً لك ه. ٣

  

ن أ اليوم، لذلك يجب علينا علينا فعلُهماذا يجب بنا نخبرو ُيطلب منهم بأننيوم وكل " ناائبآ"لى إن نذهب أيجب . ٤

  .هخبرنا اهللا ما يجب علينا فعل ُيلكيلى كلمة اهللا كل يوم إنذهب 

  

  و والديك؟أ طاعة رئيسك يهل تواجه صعوبة ف

  

   ك إلى كلمة اهللا وطاعتها مثلما تُطيُع رئيسك أمراً غيَر عادلٍ؟ لك ذهابهل يبدو

  

 وهو سوف يضع من روحه ،ريد حمايتكُيهو حبك دائماً ون اهللا ُيبأ عندما تعلمرائعة قد تبدو بسيطة وسهلة جداً و

 بل ،ت السعيدةأن يمنعك من قضاء األوقاريد هو ال ُيوكثر، أ بسهولة قادراً على طاعته يجعلك يالقدوس بداخلك لك

  . رائعةًحياةًُيريُدك أن تحيا وتعيش 

  

 َبْل بِِه ُيْؤِمُن َمْن كُلُّ َيْهِلَك الَ ِلكَْي الَْوِحيَد اْبنَُه َبذََل َحتَّى الَْعالََم اللَُّه َأَحبَّ َهكَذَا َألنَُّه: ( تقول١٦: ٣بشارة يوحنا 

  ).اَألَبِديَّةُ الَْحَياةُ لَُه تَكُوُن
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   اخلامسالدرس
  

  
  

يوحنا  بشارة الشاهد الكتابي من   ٢١-١٦: ٣

  

  ما هي ضرورة الحق في حياتنا؟

  

بشارة يوحناقرأ إ   ٢١-١٦: ٣

  

  الهدف من الدرس

  

وقال لم ، بنه الحبيبإ يسوععطانا لقد أ. ُكملَُي غلى ماأ من أجلناودفع ه، حب العالم كلأ اهللا الحظ في هذه اآليات بأن

ي ُيخلصنا من عقاب الخطية، وقد قال يسوع بأن ليس  جاء لكُه ولكن، بالذنبُرشُع نَأو أن يجعلناديننا  يسوع لُيييأت

  .الجميع سيخلصون من الخطيئة ويذهبون إلى السماء

  

.  وهذا صحيح،نفسهم من عقاب الخطيةأنقذوا  لُيأي شئن يفعلوا أليس من الضروري بأنه بعض الناس يعتقدون إن 

  .خرآ ئاًفعل شين نأ يجب علينا ،ولكن

  

  تُرى، ما هو هذا الشئ اآلخر؟

  

علينا  يجب إنه ي يعنوهذا مة،بغض الظلنُأن  النور ونأتي إلىن علينا أيجب بأنه  ٢١-١٩: ٣بشارة يوحنا ييقول ف

  .إن النور يعني الصدق، والظالم يعني الكذب .أكثر من الكذب والخداعحب الصدق  نُأنن نكون صادقين وأ

  

ال أما في الظُلمة فن نعرف جيداً ماذا نرى، أنستطيع ، وبوضوحأن نرى جيداً و النور نستطيع عندما نكون في

أن  فنستطيع النور ي فأما . الظالمي فأن نَِضَل جداً ومن السهل  نراُه،ن نعرف ماأ ستطيعن نرى وال نأ ُيمكننا 

  .نرى بسهولة وبوضوح

  لماذا تُعتبر معرفة الحق ضرورية عند اهللا؟
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  ؟"٨بشارة لوقا "تذكر الدرس الذي كان يتكلم عن َمثَْل الزارع والبذار المذكور في هل ت

  

  .يالحقيقو القلب الصادق ت تُمثلكاننعم، لقد ؟  كثيرةًاًعطت ثمارأ يرض الجيدة الت األ تُمثلماذا كانت

  

 .النور والحياةأنا هو  :ضاًيأ وقال ،والَحق الطريقأنا هو  :قال يسوع. )الحق( منها ، كثيرةًاًسماءأليسوع توجد 

  . نفسُه اهللاي فقُِث نَفذلك يعني بأننا الحق ي فقُِثعندما نَ

  

، غير ُمدركين بأنهم لخداعالكذب وامن خالل إن بعض الناس يعتقدون بأنهم يستطيعون َجعل حياتهم الخاصة سعيدة 

  .ال يثقون في اهللا نفسُهعندما يفعلون مثل هذه األمور فإنهم ال يثقون في الحق، وبالتالي فَُهم 

  

نه هذا يعني أيضاً بأو، صخلُتََس فَ)أي يسوع (بن اهللاإ يثقتك فكُل ذا وضعت إ( ١٦:٣يوحنابشارة  ي فما قيلتذكر 

  .الحق هو يسوع ويسوع هو الحق. أيضاً الحق ي فقَِثن تَأيجب 

  

بذلك و)!!! أبو الكذاب (بليسإلم وهو  العاي ف كذابٍكبرِأ ي فأنت بذلك تضع ثقتك فضاللال و الكذبيعندما تثق ف

  .يتسلط عليك ي الفرصة البليس لكيعطتُ

  

بوصفه إياُهم بأنهم أوالد إبليس وإن إبليس هو  )القادة الدينيون(قال يسوع للفريسين  ٤٥-٤٢ :٨ يوحناي بشارة ف

  .نهم لم يكونوا صادقينألأبوهم 

  

ذلك يدُل على أنكم تالميذي ، فعتموهاط الكلمة وأإذا حفظتم ٣٢:٨بشارة يوحنا يلكنه كان يقول للجموع ف

  .ُيَحرُِّركُْمَس َوالَْحقُّ الَْحقَّ تَْعرِفُوَنسَو

  

   ولكنهم يفعلون هذا، على قلوبهمَكملَُيبأن اهللا من  ا يطلبويياديهم لكألى الكنيسة ويرفعون إبعض الناس يأتون إن 

، بل يفعلون هذه األمور فقط لكي يظهروا في حالة مع اهللا وجادينغير صادقين ُهم  و الُمزيف،التظاهربالكذب و

  .زيفالُمالكاذب والرتياح ايشعرون بلكي صدقاء ومام األجيدة أ

  

  .إذا أردنا فعالً أن نَشُعر باالرتياح، فيجب علينا أن نكون صادقين، وأن نقول الحق دائماً

  

  .إن الحق ُيحرر من الخطية
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 بِخَطَاَيانَا اْعتََرفْنَا ِإنِ. ِفينَا الَْحقُّ َولَْيَس َأنْفَُسنَا نُِضلُّ خَِطيَّةٌ لَنَا لَْيَس ِإنَُّه قُلْنَا ِإْن( تقول ٩-٨ :١رسالة يوحنا االولى

 ).ِإثْمٍ كُلِّ ِمْن َوُيطَهَِّرنَا خَطَاَيانَا لَنَا َيغِْفَر َحتَّى َوَعاِدٌل، َأِميٌن فَُهَو

  

طهرنا من ُيأن نُسرع إليه ونعترف لُه بخطايانا، وهو سوف يغفر لنا خطايانا و فإن اهللا ُيريدنا ،الخطاياعندما نرتكب 

  !باشرةًُم.  كما وعدنا في كلمتهثمٍإكل 

  

  .ُمطلقاًإن لم نعترف بخطايانا فلن نشُعَر باإلرتياح 

  

  . جل خطايانا من أمات المسيح على الصليبلقد 

  

  . يسوعأماما بذنوبنا عترافنان نضع خطايانا على الصليب وذلك بأيجب علينا 

   



  ١٩٩٦ - املدرسة الدولية للكتاب املقدس
 

١٩ 
 

  :ما تعلمناه من خالل هذا الدرس
 

  .مام اهللاأن نقول الحق ألى إنحتاج . ١

  .ئناابآمام أن نقول الحق ألى إنحتاج . ٢

  .ناائصدقأمام أن نقول الحق ألى إنحتاج . ٣

  

  .علينا أن نكون صادقين دائماً معهيجب ف المسيح الُمساعدة منردنا أذا إ

  

خطايانا  نتوب عن أنن نعتذر وعلينا أنا ئخطأذا إ و، الناسمعقين مع اهللا ودن  نكون صاعلى أن نتعود أيجب 

  .كافئنا على صدقنا معه ولكن اهللا سوف ُي، نفس الوقتيتياح فاالرقد ال نشعر ب. هللا
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  الدرس السادس
  

  
  

يوحنا  بشارة الشاهد الكتابي من  ١٥-١: ٤

  

  ما هو الماء الحي؟

  

ارة يوحنا بشقرأ في إ  ١٥-١: ٤

  

  الهدف من الدرس

  

  .إن يسوع ُيحب جميع الناس وهو ُيريد دائماً أن ُيساعدهم

  

 ثم توقف لكي يستريح عند البئر الذي كان يشرب منه الناس ،)السَّاِمَرِة(دعى بـ تُلى بلٍدإ  مرٍةلقد سافر يسوع ذاتَ

  .سقي عائلتهاستقي من الماء لكي تَ كانت تَمرأٍةإ معناك ُهتقابل  و،الماء

  

كانت لقد  . مراٍت لقد تزوجت وانفصلت هذة المرأة خمَس. وقاسيةً صعبةًتها كانت حيا، بل المرأة سعيدةتلكلم تكن 

  . ولكنها لم تجدهُيشبُِعها  عن شٍئثُبَحتَ

  

  . َودوداً جداً مع هذه المرأة) يسوع(لقد كان اهللا 

  

بة رِخَُمدمرة و الذين يعيشون حياةًجميع  و، حياتهميدة ف لجميع الناس الذين يشعرون بالوحن يسوع صديقٌإ

  .ماكن الخاطئةيبحثون عن السعادة فى األللذين وصعبة، و

  

بسبب هرهم نتَو َيأوبخهم  وهو ال ُيُيريُد دائماً ُمساعدة الناس المجروحين،) يسوع(اهللا بأن ن نفهم أنحن نحتاج 

  .بالفعلليه إ يحتاجون عطيهم ما ُيأخطائهم، بل

   المرأة؟ لهذه اإلحتياج الحقيقيماذا كان 
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  .نها عطشانةبأعتقدت لقد إ

  

  .اًجافاً ون الطقس كان حارلى الماء ألإ الحاجة - العطش. ١

 ة يألم يكن هناك .  وكانت حياتها صعبة وقاسية،نها كانت وحيدةً أل)شريٌك لحياتها (لى زوجإالحاجة  -العطش . ٢

 ويكون هو ُيعيلُها بها وُلفَكَتَ َيديٍق َصلٍُج َرُيأو أ ،نفق زوجها عليهاُيأن تتزوج وال إها طريقة لتنفق المرأة على نفس

  .مانها الوحيدأمصدر 

  

  .لقد كان يسوع يعلم بأنها َعِطشة إلى محبة اهللا

  

  .لى المياه الطبيعية من البئرإنها تحتاج بأكان يعلم  يسوع . ١

  

  هاجرُح وال َيللشعور بأن شخصاً ما ُيحبهانها تحتاج بأ وكان يعلم ،ماء الحيلى الإنها تحتاج بأيضاً أكان يعلم . ٢

  .ماناألالشعور ب هذا َلعطيها كُن ُيأ ليس بإمكانُهن الزوج بأ وكان يسوع يعرف ،ويحميها

  

مثل لى البئر لتشرب منه إ يسوع ذهابها َهَبشَقد  و،ماكن خاطئةأب بطريقة خاطئة وفي  كانت تبحث عن الُحلقد. ٣

شبه ُي كان يعلُم بأنها ستعطشُ مرةً ُأخرى بعدما تشرُب من مياه البئر، وهذا نه أل، خاطئٍةب بطريقٍةالبحث عن الُح

  .ماكن الخاطئة األيب ف الُحالبحث عن

  

  ما هي األماكن الخاطئة التي ُيمكن أن نبحث عن الُحب فيها؟

  

فالم ومشاهدة األأشاهدة التليفزيون بكثرة، خدرات، ُملُمصدقاء، اب عند األننا نبحث عن الُحإحيان فغلب األأ يف

 طفالكذلك يفعل األفهرة، و البحث عن الشُأ ،نفاق الكثير من المالإب بحاول البالغون البحث عن الُحمثلما ُي. الرديئة

  . خاطئٍةٍةب بطريقهم الُحنخرين لكي يعطوطفال اآلستغالل األإحاولون  ُيإذ
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  ما هو الماء الحي؟

  

ويسوع ،  كلمة اهللا والماء الحي هو،)الماء( دعى بـ تُكلمة اهللافي الكتاب المقدس فأن ف.  يسوع هو الماء الحينإ

كلمة اهللا  أي ،ما كليُهإلى ونحن نحتاج ،)الماء الحي(يضاً أسمى الروح القدس الذي يحيا بداخلنا ُيإن . هو كلمة اهللا

  .الروح القدسو

  

  . إنُه ال َيجِفُ وال َينقُُص أبداً.إن الماء الحي موجوٌد دائماً

  

  .َحَدثَ تَغييٌر َعظيٌم في حياة هذه المرأةلقد 

  

ن نتغير أننا ال نستطيع بأيضاً أ ولكنه يعلم ،عداء ولكي نكون ُس،صبح مثلهريد التغيير في حياتنا لكي نُُيإن يسوع 

  .خذت كلمة اهللا لحياتهاإستقبلت وأنها لقد تغيرت هذة المرأة أل.  هو بدون قوته وبمجهوداتنا الذاتيةفردنابُم

  

  كيف نستطيع أن نأخذ كلمة اهللا لحياتنا؟: سؤال

  

  .نفعل مثلما فعلت هذة المرأة: الجواب

  

  :ما تعلمناه من خالل هذا الدرس

  

  .يسوع وتكلم معه عن كل شئ في حياتك لصلي. ١

  

ن يعطيك كل الحب أو الوحيد الذي يستطيع النه هلَك،   صديٍقفضَلأ كونن يأ واجعله يسوع،سلم كل حياتك ل. ٢

  .الذي تحتاجه

  

  .اشهد عنُه أمام اآلخرينوعن يسوع تكلم . ٣

  

  .ِعشْ حياتك دائماً بالحق والصدق. ٤

  

  . واكتشف ماذا يريد لك في كل يوم جديد،فتش في كلمته. ٥

ن أهو قادر . مساعدتك وحمايتك لُمستعداً سيكون دائماً. بداً وحيداًأ وهو لن يتركك ،ن تعتمد على يسوعأيمكنك 

 تتمتع  حتى لو كنت الاً في حياتك،خطاءأرتكبت إحبك دائماً حتى لو ُيهو  و،فضل صديق لك على االطالقأيكون 
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   أنت عطشاٌن إلى الماء الحي؟هل
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  إن أفضل األمور وأكثرها أماناً لنا 
  واليت جيب علينا أن نفعلها 

   :هي
  ةـالطاع
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  الدرس السابع
  

  
  

 بشارة يوحناالشاهد الكتابي من  ٥٤-٤٦: ٤

  

  ؟ جداًلماذا تعتبر الطاعة مهمة

  

بشارة يوحنا يقرأ فإ  ٥٤-٤٦: ٤

  

  الهدف من الدرس

  

  .ُيحب ُمساعدة الناس اللذين يؤمنون به ويطيعون كالمُه دائماًإن يسوع 

  

باء،  مثل اآل على حياتهملطة ُسي الناس اللذين هم فاطيعون ُيأ ينه ليس من الضرورإهناك بعض الناس يعتقدون 

  !عاة، ونعم حتى اهللاعلمين، الحكومات، الُرالُم

  

 هو من حولك، حيث يتواجد اهللا والمالئكة والشياطين يي الذ العالم الغير مرئي ما هو فىن ترأستطاعتك الو كان ب

بحسب  يعمليخضع والعالم الغير مرئي إن  .اًطيعن تكون ُمجداً أ يمن الضرورهو تفهم لماذا عندئٍذ س ،يضاًأ

  .قوانين الطاعة والسلطان

  

  ؟٤كيف استطاع هذا الرجل أن يستمتع بالمعجزة التي حدثت معه في بشارة يوحنا

  

  فَي إبنُه؟كيف شُ
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   :مالحظة

 اً  غير متوقعلُه شيئاً ولكن يسوع قال ه،يشفيإبنه ويضع يديه على إلى بيته ل يذهب يلى يسوع لكإ الرجل َلَسَولقد تَ

لى بيته إ  يسوعن يذهبأ ينه ليس من الضروربأ ُكدرِجعل يسوع الرجل ُيلقد . الرجلبالنسبة لهذا  اًبدو غريبيو

  .)إنه َينبغي أوالً أن ُيطيع كالم اهللا، التي هي كلمة يسوع( :هم وهوأ بما هو خبرُهأ ُهن، ولكبنُهإ يشف َيي لك

  

لى إ وبعدما ذهب الرجل ، كلمة يسوعي الرجل فَوثَقَ لقد .إبنك ىشفسوف ُيوذهب الى بيتك إلرجل لقال يسوع لقد 

ي كالم  الرجل فقَثَ وَوقََدبعدما َص، وفَيشُقد نه إ قال فيه يسوع ي نفس الوقت الذي ففَيه قد شُنبإن بأكتشف إبيته 

  .متهكللالرجل بسبب طاعته ذلك بارك الرب يسوع، 

  

  .إن الكتاب المقدس هو كلمة اهللا وهو أيضاً كلمة يسوع

  

 كلمته طيُععندما تُيسوع، و إليه تكلم ي مثل الرجل الذستكون ف،قدس الكتاب الُمي هيالتو كلمة اهللا يعندما تقرأ ف

  .يضاًأبارك حياتك ُي عظيمة وعجزاتتثق بها، فسيعمل اهللا معك ُمها لك وتي  قالال

  

  .عن الطاعة للسلطان أن يكون لديُهما مفهوماً خاطئاً البالغون أيضاً ُيمكنحتى إن األطفال و

  

  . تعملهينبغي عليك أن لك ما قوُلو َيأ َكُر ما يأُمخصٍ شََدجَرُمالُسلطان هو فكرون بأن  ُيفقد

  

 شخصٍلطاعة  يجعلهم ال يحتاجون ي الذيذكياء بالقدر الكافأ يعتقدون بأنهم قدو. إن هذا المفهوم خطأ في حد ذاته

ن طاعتهم بأ ، وأن يقودوا أنفَُسُهم بأنفَُسهِم، ويعتقدوننفسهمأل" ؤساءقادةً ور "صبحوا ُيألننهم قادرين إ و،خرآ

  .وهذا مفهوٌم خاطٌئ عن الطاعة، لتوجيههيحتاجون إلى ا دائماً أطفاالًتجعلهم س

  

 هو لحمايتنا  السلطانبأن ٢٨-٢٥: ٢٠متىبشارة  يقال فلقد . اهللا ُيخبرنا بشئ ُمختلف تماماً عن هذا األمر إن

ن بالُسلطان أرض تف وليس من الُم،هتمام بناإلاحمايتنا وموضوٌع ل نطيعه فهو الشخص الذيياً كان أووبركتنا أيضاً، 

  .بل أن يحمينا وأن يهتم بنا وُيباركنا، عاملتنا ُميئسُي

  

لى إسرع سعى ونُن نَنحُن أن نُبادر وأيجب علينا بل  وليس من الُمفترض أيضاً أن ُيجبرك الُسلطان على طاعته،

  .ن تفعله بطاعتك للسلطانأتعرف ما يجب تفهم ون أ ويجب عليك ة،طاعال
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  . اهللا هوي الذهبونقذنا يسوع من الجحيم بسبب طاعته ألألقد 

  

  ).الصَِّليبِ َمْوتَ الَْمْوتَ َحتَّى َوَأطَاَع نَفَْسُه َوَضَع كَِإنَْسانٍ، الَْهْيَئِة ِفي ُوجَِد َوِإذْ (٨:٢رسالة فليبيتقول 

  

  .لقد وعدنا اهللا بأنه سوف ُيبارك الشخص الُمطيع دائماً

  

  ).َأَبِديٍّ خَالَصٍ َسَبَب ُيِطيُعونَُه لَِّذيَنا ِلَجِميعِ" يسوع" َصاَر كُمَِّل َوِإذْ: ( تقول٩:٥نيرسالة العبراني

  )."أي تتباركون جداً "اَألْرضِ خَْيَر تَْأكُلُوَن َوَسِمْعتُْم ِشْئتُْم ِإْن: ( يقول١٩: ١سفر إشعياء

  

  .وُيحذرنا أيضاً يسوع من خطورة عدم خضوعنا للسلطان الحقيقي الموضوع من اهللا على حياتنا

  

 َربِّنَا ِإنْجِيَل ُيِطيُعوَن الَ َوالَِّذيَن اَهللا َيْعرِفُوَن الَ ِللَِّذيَن نَقَْمةً ُمْعِطياً لَهِيبٍ، نَارِ ِفي (٨: ١ة رسالة تسالونيكي الثاني

  ).الَْمِسيحِ َيُسوَع

  

  . على تلك الطاعةكافئناسوف ُيهذا ف فعلنا إن و،طيعه نُيعطينا الفرصة لكُياهللا إن 

  

  .مين، الحكومات، والناس اللذين ُهم في ُسلطٍة لكي يحموننا وَيعتنون بنالقد أعطانا اهللا اآلباء، المعل

  

  :ما تعلمناه من خالل هذا الدرس

  

 ).قدم إعتذاراً عن كُل مرة لم تُِطعُهم فيها( علميكُمأبويك ولى إعتذر إ .١

  

 .فكر كيف ُيمكنك أن تكون ُمطيعاً لهم .٢
 

 . كالمهْعم ِط ثُ،ن تفعلأريد منك  واكتشف ماذا ُي،لى كلمة اهللاإذهب واسرع إ .٣
 

  .من اهللا لحياتكتأتي بعدما تفعل كل هذا توقع بركة كبيرة  .٤
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  الدرس الثامن
  

  
  

  هل توجد أشياء غير جيدة في حياتك؟

  

  ٩-١: ٥بشارة يوحناقرأ إ

  

   الدرسالهدف من

  

  .إن يسوع ُيحب مساعدة الناس الُضعفاء والعاجزين

  

إذا لم تكُن معجزاتُه معروفة بعد . ُيصبح يسوع معروفاً ومشهوراً ُألناسٍ كثيرٍةإن أحداث هذه القصة حدثت قبل أن 

الحصول على لى إشفاء أو اللى إليه الناس اللذين يحتاجون إ ذهُب َياًمكان ِحْسَدا َبْيتُركة بِكانت  .للكثير من الناس

   .ال اليومناك طو ينتظرون ُه، وكانواعجزة من اهللاُم

  

كان المرضى   لقد.ُأخرى ال يحصلون على أي شئ حيانٍفي أعجزة، وحياناً على ُمأ ونس يحصلالنامن بعض الكان 

 لتحريك  المالكي على المعجزة عندما يأتوالحصولركة  الى البِوالعاجزين يعتمدون على من ُيساعدهم للنزول

  .الماء

  

نه لكساعدة، لى ُمإللذين ال يحتاجون قوياء اشخاص األ لم يبحث يسوع عن األ. تماماًختلفٌيسوع ُماألمر مع لكن 

 أين يفعلوا أبدونه ال يستطيعون اللذين  وبشدة،لى الرب إ والُمحتاجينعفاء  والُضينشخاص العاجز األ  عنثََحَب

  .مركالمه مهما كلفهم األلطيعين الُماألشخاص عن َبَحثَ يسوُع أيضاً . شئ

  

فعند  ،ساعدنا ُيي ما لكلى شخصٍ كُنا ُضعفاء وفي إحتياجٍ إفمهما.  بأنه عندما نسمعُه وهو يتكلميسوع يعرفإن 

  .طاعتنا له فبالتأكيد فأن الُمعجزات ستتحقق في حياتنا

  وأ عائلة غنية ي ولدت فأم إن كُنت قد أم ال،باء جيدين آذا كان لديك أم إ، كونك ذكياً أم ال نظر إلىيسوع ال يإن 

  .فقيرة
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ألنه إذا فعلنا ذلك فلن نستطيع الحصول على . لوم على اآلخرين بسبب مشاكلناإن اهللا ال ُيريدنا أن نُلقي بال

  .ُمساعدته

  

  .هو ُيريدنا أن نعرف بأن كُل ما نحتاج إليه هو يسوع فقط، وأن نُطيَع كلمته

  

  يضاً؟هل تعلم بأن الشيطان ُيمكنُه أن يتكلم إليك أ

  

 هو  اهللاجعلك تشعر بأن ما قاله لك َيأن ويَكنَذُُأ ي فَسِمهن َيأهو يستطيع و، نعم، فبإمكان الشيطان أن يفعل ذلك

  .نتأ تفكيرك يجعلك تقتنع بأن كذبه لك هو من نابٌعي، والشخص  َكرأُي

  

يجعلك تشعر و ،خطاء لبعض األابكرتكإ بسبب حبكن اهللا ال يهتم بك أو ال ُيإتعتقد بأن ن يجعلك أيضاً يستطيع وأ

   . من أخطاء ارتكبتوأبأن اهللا ال يغفر لك ما فعلت 

  

إن الشيطان ُيمكنه أيضاً أن يجعلك تعتقد بأن اهللا لن ُيساعدك إذا كُنت ضعيفاً أو مريضاً أو ليس لك القدر الكافي من 

  .الذكاء، ويستطيع أن يجعلك تُفكر بأنه إن كُنت فقيراً أو غير ناجح في دراستك فإن اهللا ليس بإمكانه أن ُيساعدك

  

  ! إن اهللا ُيحب أن ُيساعد الناس الضعفاء.إن كل ذلك هو كذٌب

  

   جميع الناس من إستقبال ُمساعدة اهللا لهم؟تمكنلماذا ال ي

  

  .إن اهللا ال يستطيع أن يفعل هذا األمر بُمفرده، وهو ُيريد ِمنا أن نقبل ُمساعدته لنا وأن نُطيع كلمته

  

ال يوجد ( :فأجابُه الرجل قائالً ليسوع ،)تَْبَرَأ؟ َأْن َأتُرِيُد (: قائالً لُه يسوع سأل الرجلبأن هذه القصة ينالحظ ف

   .) من مرضيشفىُأن أ ريُد، وُأ جداًنا ضعيفٌأوشخٌص ُيساعدني، 
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  ).َواْمشِ َسرِيَرَك اْحِمْل. قُمِ: (لقد إستقبل يسوع كالم الرجل بكل لُطٍف وقال له

  

 يسوع  إنخر،آ شخص  من أيساعدةُمتحتاج لل ع، فلن إليك يسو عندما يتكلم.لقد أطاَع ذلك الرجل كلمة اهللا وشُفَي

إن أطَعتَها من ن تعمل فيك أ كلمته تستطيع مريضاً أو صحيحاً، فإن، ياً قوأم اً، ضعيفاً فقيرأم ياًنت غن كُ َيهمُه إنال

  .كل قلبك

  

 أياً مشاكلك لِ َحيفك دساعن ُيأريد ُيإن يسوع  .نا جميعاً ُمعرضون للمشاكل والضغوط ولكننك ضعيفٌبأقد ال تشعر 

  . صغيرةأمكانت كبيرة 

  

إن . أنا ُأعطيك نعمتي الغنية.  هو كُل ما تحتاج إليهأنا (١٠-٩: ١٢لقد قال اهللا لبولس في رسالة كورنثوس الثانية 

أنا مسروٌر ألنني ضعيفٌ ولدي مشاكل عديدة ألن قوة المسيح تحل : قوتي تعمل في الناس الُضعفاء، وقد قال بولس

  ) .قَوِيٌّ َأنَا فَِحينَِئٍذ َضِعيفٌ َأنَا ِحينََما َألنِّي، أنا مسروٌر عندما تأتي علَي جميع هذه الضيقات ألجل المسيح، علَي

  

  :ما تعلمناه من خالل هذا الدرس
 
  .و مشاكلكأواعترف بضعفاتك  مع نفسكمع اهللا و اً صادقْنكُ. ١

  

  .وم، واسمع ما تقوله الكلمة عن قوة اهللا كلمة اهللا كل يلىإستماع  االي فاًسرع ُمْنكُ. ٢

  

  .إن لم يكُْن باستطاعتك القراءة جيداً، فُيمكنك أن تسعمل جهاز التسجيل

  .إقرأ هذه الدروس جيداً في البيت ِمراراً عديدةً

  

  .لتُطيعُهريد منك اهللا ان تفعل ُي كتشف ماإ. ٣

  

  . حياتكي فة والفائقةلحين أن تختبر قوته العظيم  هللاطاعتكإيمانك و يثبت فإ. ٤
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  الدرس التاسع
  

  
  

  ١٣-١:٦ بشارة يوحناالشاهد الكتابي من 

  

  .يجعلها كبيرة جداًُيباركها و الصغيرة وَعطيتَُكإن اهللا يستطيع أن يأخذ 

  

  ١٣-١:٦ إقرأ بشارة يوحنا

  

   الدرسالهدف من

  

  . لُهإن يسوع يستطيع أن يعمل أشياء عظيمة من القليل الذي تُقدمُه وتُعطيِه 

  

 شخص بخمس خبزات وسمكتين ٥٠٠٠ َمطِعن ُيأستطاع يسوع إخبرنا كيف  جداً تُةعظيمنُالحظ ُهنا قصة رائعة و

لكنها  أشخاص، و١٠تلك لم تكُن كافية إلطعام ان كمية الطعام الصغيرة .  صغيرٍولٍدمع  والتي كانت موجودة فقط

  . أكثر فأكثرزبالخُوبارك السمك ن ُيأستطاع اهللا  إ! شخص٥٠٠٠ أطعمت

  

  .لقد َصنََع ُمعجزةً: ، فأن اإلجابة هي"كيف إستطاع يسوع أن يفعل ذلك؟ "إن كان هناك سؤال في ذهنك يقول

  

خرى من ُأ اٌعونأهناك ف ،شبه البذرة؟ حسناًن كلمة اهللا تُبأ كان يقول فيه الَمثَْل الذي تناولنا يهل تتذكر الدرس الذ

  .راالبذ
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  . جرد خبز وسمككثر من ُمأ تصبحفقد أيسوع، لالسمك  الصغير الخبز وعطى ذلك الولدأدما عن. ةًذَربِلقد أعطى 

  

فإننا ن نزرعها أما نريد دعنف.  بذرة شجرة صغيرةي ففكر قليالً. عجزةن البذرة يوجد بداخلها ُمإ!  بذرةتصبحلقد أ

، وبعد ذلك نحصل على كيمياويةاألسمدة البعض نضع عليها الماء وسقيها بنرض و األنضع البذرة الصغيرة في

   .شجرة عمالقة

  

  . ليسوع فهو يستطيع أن يصنع منها أموراً كبيرة وعظيمة الصغيرةوبنفس الطريقة، فعندما نُعطي بذارنا

  

كله هو بل أيسوع لالطعام قد أعطى   الصغيرالولدذلك  يكُن لم إن ماذا يريد يسوع أن ُيرينا من خالل عطايانا؟

 ولم يكُن ،من الناس الجائعين، لَكان قد خَِسَر البركة بتصرفه األناني الغير ُمرضي هللا الفٌآك  بينما هنالوحدُه

  .باستطاعة اهللا حينئٍذ أن ُيباركه
  

   لماذا؟. إن اهللا ُيريدنا أن نُصبح مثله، غير أنانيين

  

  . ي فقطعطعداء عندما نُ ُسكوننبإمكاننا أن لكن ، وعداء عندما نأخذن نكون ُسأمكننا ال ُييعرف بأنه نه أل

  

لقد أعطانا إبنُه الوحيد لكيما نستطيع نحن أن نذهب إلى ! إن اهللا ُيريدنا أن نكون مثلُه تماماً وهو الُمعطي الكبير

  .السماء

  

  .عندما نُعطي فسنرى ُمعجزات اهللا في حياتنا

  

  .لقد تََبقى الكثير من الطعام أيضاً

  

 فََضلَتْ الَِّتي الشَِّعيرِ َأْرِغفَِة خَْمَسِة ِمْن الِْكَسرِ ِمَن قُفَّةً َعشَْرةَ اثْنَتَْيقى أيضاً  شخصٍ وشبعوا تََب٥٠٠٠بعدما أكل الـ 

 لقد بارك .شبعوايضاً وأكلوا هم أبعدما  اإلثني عشريجمعون ما تبقى من الطعام وكان تالميذ المسيح، اآلِكِليَن َعنِ

  .كثيراً جداًالصغير قد بارك يسوع هذا الولد و ،الرب الطعام وأصبح أكثر بكثير مما كان سابقاً

  

 َألنَُّه. َأْحَضاِنكُْم ِفي ُيْعطُوَن فَاِئضاً َمْهُزوزاً ُملَبَّداً َجيِّداً كَْيالً تُْعطَْوا َأْعطُوا (٣٨: ٦لوقابشارة  ي اهللا لنا فعُدوهنا َو

  ).لَكُْم ُيكَاُل تَِكيلُوَن بِِه الَِّذي الْكَْيلِ بِنَفْسِ

   هي األشياء التي ُيمكن لنا أن نعطيها لآلخرين باإلضافة إلى المال أو الطعام؟ما 
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عطاء وإشاركة ُمأو  ما،  شخصٍإعطاء بعض الوقت لُمساعدة. حبال، وعطفالصداقة، الُيمكنك أن تُعطي أيضاً 

   . الخاصةلعابناأمالبسنا أو 

  

 باركهم، لكن اهللا دائماً ُيائراتهمحتى طو وسياراتهمتهم عطون دراجاُيفهم هم محبة كبيرة للعطاء، لديبعض الناس إن 

  .أضعافاً عن ما يقدمونه وُيعطونه لآلخرين

  

  .أحياناً وفي بادئ األمر قد نشعر باأللم عندما نُعطي شيئاً لشخٌص ما، ولكن الحقاً فإننا سنشعُر باإلرتياح

  

؟  اإلرتياحن تشعر بأريد هل تُ. ديقاً لشخصٍ ماأنت ص كُْن هل تحتاج الى صديق؟  حياتك؟يلى معجزة فإهل تحتاج 

. إبحث دائماً عن أشياء لتُعطيها وليس عن أشياءاً لكي تأخُذها. رتياحاإلبهو أيضاً ر شُع َيي ما لكشخصٍقُم بُمساعدة 

  . بالعطاءوبادرنت أ مادية؟ ساعدهم ةلى معونإهل تحتاج عائلتك 

  

  .، فاهللا ُيَسُر بك عندما تُعطيراًإن أفضل سبب للعطاء هو لكي تجعل اهللا مسرو

  

 يقول بأنك عندما تُعطي فإن ١١وعدد ، )اُهللا ُيِحبُُّه الَْمْسُروَر الُْمْعِطَي َألنَّ (...٧: ٩تقول رسالة كورنثوس الثانية 

  .وإن ذلك الشئ ُيِسُر قلب اهللاهللا، يشكرون  الناس يجعلذلك 

  

 نتشاركن أريد  ُيها، ولكننعجزات بدون الُمصنعن يأهو يستطيع ف. نصنع ُمعجزاته ين يستخدمنا لكأريد اهللا ُيإن 

  . شخص٥٠٠٠ كما بارك تالميذُه الذين ساعدوه في إطعام الـ باركنا ُييعماله لكأ يمعه ف
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  :ما تعلمناه من خالل هذا الدرس

  

  . اهللاِسَر قلب تُين تفعلها لكأ كشياء يمكنأهناك 

  

 .بداًأ ياًنانأ كُْنال تَ .١

  

 .للعطاء ل يوم عن طريٍقبحث كإ .٢
 

 .كنيستكل  المالتأكد من عطائك .٣
 

  .للعطاء ديدٍة َجٍقُرأسأل اهللا عن طُ .٤
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  الدرس العاشر
  

  
  

  ٤٣-٣٧ و ١٧-١: ٧ بشارة يوحنا الشاهد الكتابي في

  

  ؟ما قالُهتكون ُمتأكداً من يسوع ومن جميع تثق وأن كيف ُيمكنك أن 

  

  ٤٣-٣٧ و ١٧-١: ٧بشارة يوحنا إقرأ في 

  

   من الدرسالهدف

  

  في الكتاب المقدس؟بكل ما قيل عن يسوع كيف ُيمكننا التأكد وأن نثق 

   قاله يسوع؟أكد من جميع ما أن نتُيمكنناكيف 

  

يسوع وأخوته قد َصِعدوا إلى صدقاء بأن كُل أ هذا الفصل يوالحظ فافة أنواع الكُتُب الدينية،  بكٌئن العالم ملإ

 َيكُونُوا لَْم َأْيضاً ة يسوعِإخَْو َأنَّ يقول ب٥عدد  ي وف،)الَْمظَالِّ ِعيُد(الذي هو  الَْيُهوِد ِعيُدبا حتفلو َييلك الَْيُهوِديَِّة

  . بِِه ُيْؤِمنُوَن

  

 نه سؤاٌلإالكتاب المقدس والمسيح؟  من صدق وحقيقة تأكدُيمكننا الكيف .  هذا العالميديان فك الكثير من األلناُه

  !يضاً تساءلت هذا السؤالمسروٌر ألنك أنا  أ؟جيٌد
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  .إن يسوع ال ُيعلن نفسُه ألي شخصٍ. ١

  

الذي كان  التَّْعِليَم َيْعرِفُأو أن يتبعُه فعليه أن  َمِشيَئتَُه َيْعَمَل َأْن َأَحٌد شَاَء ِإْن: إذ يقول يسوع .١٧العدد  إلىنظر أ

من أن نُنكر أنفُسنا لكي نتبع اهللا، وحينئٍذ ُسُيرينا اهللا بأن ما قالُه لذلك علينا التأكد  . حقاًاللَِّه ِمَن ُهَو َهْليسوع ُيعَِِلم به 

  .يسوع هو حقيقي

  

  .لقد أعطانا اهللا الروح القُدس لكي يحيا في داخلنا وُيعطينا تلك الثقة واليقين الكامل بما قاله المسيح. ٢

  

، وبعباراٍت ُأخرى إن ...)َحيٍّ َماٍء َأنَْهاُر َبطِْنِه ْنِم تَْجرِي الِْكتَاُب قَاَل كََما بِي آَمَن َمْن( ٣٩-٣٨عدد  ينظر فأ

  .الروح القدس َسَيسكُُن في داخلك وهو الوحيد الذي َسُيعلن حقيقة يسوع المسيح لك
  
  . لقد أعطانا اهللا نبوءات الكتاب الُمقدس كدليل على صحة الكتاب الُمقدس. ٣

  

 إستطاع كيف :، والسؤال هو بيت لحميف دؤيح ولد من نسل دان المسبأ العهد القديم نبؤات  عن ٤٢ي عدد نظر فأ

  ؟ حداث قبل زمن حدوثها بفترٍة طويلٍة األه هذ معرفةاهللا

  

  .نحن نحتاج ألن نثق في كلمة اهللا وكل ما كُِتَب فيها برغم كُل ما ُيعيقُنا
 
الُمستقبل، وهذا دليٌل واضٌح الكتاب الوحيد الذي تكلم بكل جراءة ودقة عن ما سيحدث في ن الكتاب المقدس هو إ

  .على إن اهللا هو المسؤول عن كتابة هذا الكتاب

  

وإن  نبوة بارزة جداً، ١٧ نبوة حققها يسوع بميالده وأثناء حياته وموته وقيامته، وتوجد ٣٠٠أكثر من ُهناك 

   ٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ ١إحتمالية عدم تحقق هذه النبوات هو 

  

 نبوة بخصوص المسيح والتي تم تحقيقها، فإنه من الهزل أن نعتقد بأن كل تلك النبوات قد ٣٠٠ بالـ وفيما يتعلق

  !  صفرا١٨١ً ُمضافاً إليه ١  تحققها بالصدفة هي تُمثل نسبةوقد. تحققت بالُصدفة من خالل شخصٍ واحٍد
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٤١ 
 

مليونين ونصف البليون إلكترون (كترونات  مليئة باإللصلبةوإلعطائك فكرة عن هذا الرقم الهائل، لنتخيل بأن كُرةً 

  .)في البوصة الواحدة

  

ة تزايد حجمها تدريجياً إلى أن وصل حجمها بما ُيقارب حجم الكون كُله، أي بواآلن تخيل معي بأن هذه الكُرة الصل

 من السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة بسرعة أكثر( بليون سنة ضوئية، ٤أصبح قُطرها 

 صفراً على ١٥الكدريليون هو ( كدريليون ٥٠٠، وبقسمة هذا الرقم الهائل على ) في الثانية الواحدةميالً ١٨٦٠٠٠

  ). يمين الرقم واحد

  

واآلن قُم بإستخراج أحد اإللكترونات وإعطه صبغة اللون األحمر، ثم أِعدُه مرةً ُأخرى إلى داخل هذه الحاوية 

ت وقُم بخلطه مع باقي اإللكترونات لمئاٍت من السنين، ثُم أرسل شخصاً َمعصوب العينين الواسعة المليئة باإللكترونا

  . إلستخراج ذلك اإللكترون من المرة األولى

  

  بالطبع فإن ذلك ُمستحيل؟ 

  

وبنفس الطريقة، فهل عاش يسوع المسيح ومات وقام من بين األموات واآلن يحيا بحسب كُل ما كُتب عنه 

  "! بالُصدفة"

  

  .   نُه أمٌر ُمستحيٌل أيضاًإ

  

  :ما تعلمناه من خالل هذا الدرس

  

  .بعض األمور التي ُيمكنك فعلها لتُِسَر قلب اهللا

  

  .، تأكد من أنه ال توجد لديك أية رغباٍت ُأخرى سوى مشيئة اهللا١٧في العدد . ١

  

  .رد اإليمان العقليشيئاً لتُطيع اهللا، وليس فقط ُمجن تفعل أ: وأن تؤمن تعنيمن بالرب يسوع، آ. ٢

  

  ).هل أنت مثل أولئك الذين آمنوا بالمسيح، أم مثل الذين شَكوا ولم يؤمنوا بِه؟. (٤١ و ٤٠أنظر إلى األعداد . ٣
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٤٢ 
 

  الدرس احلادي عشر
  

  
  

  ٨ بشارة يوحنا الشاهد الكتابي من

  

  لماذا يهتم اهللا جداً بالحق؟

  

  ٤٧-٢٥: ٨  يوحنا بشارةإقرأ في

  

  الدرسمن  الهدف

  

  ٣٢:٨، بشارة يوحنا )ُيَحرُِّركُْم َوالَْحقُّ الَْحقَّ َوتَْعرِفُوَن(

  

ن بأتدينين جداً، وقال لهم لى مجموعة من الناس الُمإ ُهن المسيح كان يوجه كالمهو إيات  الشئ المثير فى هذه اآلنإ

   لماذا؟!بوهمهو أبليس إ

  

  .إن إبليس هو أبو الكذب، وهو أٌب أيضاً لكُل من يكذب دائماً

  

  هل تريد أن يكون إبليس أباً لك؟ 

  

  .أن تحيا حياة الكذب والغش والخداعفعله هو أن تكل ما عليك إن كُنت تُريد ذلك ف

  .)...َوِكْبرِيٍت بِنَارٍ الُْمتَِّقَدِة الُْبَحْيَرِة ِفي فَنَِصيُبُهْم الْكَذََبِة َوَجِميُع (...ب٨: ٢١سفر الرؤيا 

  ).َيْهِلُك بِاَألكَاِذيبِ َوالُْمتَكَلُِّم َيتََبرَُّأ الَ زُّورِال شَاِهُد (٩:١٩األمثال سفر 

  

  .ساعدتك فسوف تضع نفسك تحت لعنة، ولن يتمكن اهللا من ُمي الكذبستمرار فردت اإلأذا إ

   . هو أحد أسماء االمسيح)الحق(إن 
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٤٣ 
 

  ).بِي ِإالَّ اآلبِ ِإلَى َيْأِتي َأَحٌد لَْيَس. لَْحَياةَُوا الَْحقَُّو الطَّرِيقُ ُهَو َأنَا«: َيُسوُع لَُه قَاَل (٦: ١٤يوحنابشارة 

  

  هل تريد أن تُصبح إبناً هللا وأن يكون اهللا أبوك؟ 

  

إذا كنت تحيا . التََدعي، ال تخدع، ال تكذب، وال تغش. إن كُنت تُريد ذلك فكل ما عليك فعله هو أن تحيا دائماً بالحق

  .بحسب الحق فستكون دائماً بالقُرب من اهللا

  

  ).بِالَْحقِّ َيْدُعونَُه الَِّذيَن َيْدُعونَُه الَِّذيَن ِلكُلِّ قَرِيٌب الرَّبُّ (١٨: ١٤٥مزمور 

  

  .نانن نراها بأعُيأشياء كثيرة ال نستطيع أهناك 

  

ى اهللا، أو الشيطان، وليس بإمكاننا أيضاً أن نرى الكذب والَحق، ولكن اهللا والشيطان ن نرأنحن ال نستطيع 

   . رؤية الَحق والكذب الخارجان من أفواهنا، وكالُهما ينتظران َسماَع ما سيخُرُج من أفواهنايستطيعان

  

فنحن بذلك نُعطيه ُسلطاناً على حياتنا وال يكون لدينا أية قوة أو نه عندما نكذب ن نكذب ألدائماً أبليس يريدنا إن إ

  . ُسلطانٍ عليه

  

  .باركناُيأن يحمينا و، وحينئٍذ سيكون بإمكانه أن الصدقلكم بأن نتن نحيا بالحق وأريدنا ُيفهو اهللا أما 

  

  .هناك العديد من الطرق للكذب

  

فأن الحالتين كلتا  ينكذب كذبة صغيرة، وفأن ، أو ُمعلميناصدقائنا، أو أنا، أو ائبآ نقول كذبة كبيرة على نا أنمكنُي

  . من اهللاٌه جداً و مكروٌئيالكذب س

  

  .درسة أو أن نأخذ شيئاً ليس من حقنانا أن نَِغشَ في الميمكن

  

  يضاًأسمى له ُي وهذا كُ،بائناآو أصدقائنا ما أمام أ نتظاهر بشٍئأن و ، أبأشياء ليست حقيقةنا أن نُبالغ بالتظاهر مكنُي

 أنفُسنا بأنه عندما نُظهُِر شيئاً على غير حالتنا الحقيقية فإننا بذلك نُعرُِضيعرف يرى كل شٍئ وهو  لكن اهللا ،)الكذب(

  .لألذى

  

  . أن تكذب على نفسك هووخر من الكذب آوهناك نوع 
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٤٤ 
 

  

  هل تعلم بأنه ُيمكنك أن تكذب على نفسك وتُصدق ذلك الكذب؟ 

  

  . قد يبوا هذا األمر ُمضحكاً ولكنها الحقيقة

  

قرأ كتابك ولذلك فإنه من الضروري جداً أن ت ي،صلنفسنا كل يوم عندما نُأين مع يحقيقون نكون صادقين نحتاج أ

  .الُمقدس كُل يومٍ ألن ذلك سُيساعدك على أن تكون صادقاً مع نفسك

  

  ماذا لو كنت كاذباً؟

  

نه  أل، وكُْن صادقاً بعد ذلك، وهو سوف يغفر لك، تعترف بخطية الكذبأنلى الرب يسوع وإسرع ن تُأيجب عليك 

  . وهو سوف يحمل خطيتك عنك،مسيح خطيتك على صليب الُعَض تَكلى الرب يسوع فأنإعندما تعترف بخطاياك 

  

 فَُهَو بِخَطَاَيانَا اْعتََرفْنَا ِإنِ .ِفينَا الَْحقُّ َولَْيَس َأنْفَُسنَا نُِضلُّ خَِطيَّةٌ لَنَا لَْيَس ِإنَُّه قُلْنَا ِإْن (٩-٨: ١ االولىرسالة يوحنا

  ).ِإثْمٍ كُلِّ ْنِم َوُيطَهَِّرنَا خَطَاَيانَا لَنَا َيغِْفَر َحتَّى َوَعاِدٌل، َأِميٌن

  

   . تضع ثقتك في الصدق والحق فأنت تؤمن بيسوعإن كُنت تضع ثقتك في الكذب فأنت تؤمن بالشيطان، وإن كُنت

  

  .إن الشيطان ماِكٌر جداً، فإذا تََمكََن من أن يجعلك تكذب ولو قليالً فستسقط في فخِه
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٤٥ 
 

  :ما تعلمناه من خالل هذا الدرس

  

  .أن تفعلها لتُِسَر قلب اهللابعض األشياء التي ُيمكنك 

  

، الذين كانوا يتظاهرون بالَبر والصالح ٨ال تكُن مثل األشخاص الُمتدينين الذين تم ذكرهم في بشارة يوحنا . ١

  .لكنهم في الحقيقة كانوا كاذبين

  

  .أسرع إلى اهللا عندما تُخطئ، وقُْل له الحقيقة. ٢

  

  .طئ وأخبرهم بذلكأسرع إلى أباك وُأمك أو ُمعلميك عندما تُخ. ٣

  

  !ال تُحاول أن تُظهر شكالً ُمزيفاً عن حقيقتك، كُْن حقيقياً وصادقاً. ٤

  

  .إقرأ كتابك الُمقدس كل يوم فذلك سُيساعدك على أن تكون صادقاً مع نفسك. ٥



  ١٩٩٦ - املدرسة الدولية للكتاب املقدس
 

٤٦ 
 

  الدرس الثاين عشر
  

  
  

  ٩ بشارة يوحنا الشاهد الكتابي من

  

  .لى بركاتيستطيع يسوع أن ُيحول جميع ضيقاتك ومشاكلك إ

  

  ٣٨-٣٥: ٩ و ٢٥: ٩ و ٧-١: ٩بشارة يوحنا إقرأ 

  

  ) علىأما تحصل على درجات يصحاح بالكامل لكقرأ األإ (

  

   الدرسالهدف من

  

 تُرى من كان السبب في أن يكون هذا ).َأْعَمى؟ ُوِلَد َحتَّى َأَبَواُه َأْم َهذَا: َأخْطََأ َمْن ُمَعلُِّم َيا(: التالميذ قائلينسأل 

  خص أعمى ُمنذ والدته؟ الش

  

لقد أجابهم يسوع إجابةً قد تبدو ُمضحكة بعض الشئ، فهو لم َيختَر أياً من اإلجابتين اللتين سألها التالميذ، ولكنه 

  .أجاب قائالً بأن ُمشكلة هذا الرجل هي لتمجيد اهللا ولكي ُيري اهللا نفسُه من خالل ُمشكلتُه

  

  .ُه في أي شخصٍ يجتاُز في مشاكل وضيقات كبيرةإن اهللا يستطيع أن ُيظهر عملُه وقُدرت

  

بأن اهللا ال ُيحبهم، أو بأنهم قد فعلوا أمراً خاطئاً جعل إن ُمعظم الناس الذين لديهم مشاكل كثيرة وصعبة يشعرون 

  . عليهميغضب منهم وُينزل العقاب اهللا 

  

  .هلك، ولكن اهللا َيشفيإن إبليس هو الذي ُيريد أن يؤذي وي. إن اهللا ال ُيعاقب الناس بأذيتهم

  .  حياتنافيالمشاكل سبب إن الخطية هي التي تُ
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  . لم َيقُْل يسوع لهؤالء الناس بأن الخطيئة ال تجلب المشاكل، فبالتأكيد إن الخطيئة هي مصدر رئيسي للمشاكل

  

أنواع األمراض لقد عاش الناس في الخطيئة والُبعد عن اهللا آلالف السنين، وذلك أدى إلى دخول وتزاُيد جميع 

والمشاكل، ليس فقط على مستوى أجسادنا بل أيضاً على مستوى تفكيرنا وعقولنا، وأيضاً في عوائلنا ومدارسنا 

  .وأشغالنا

  

والطُُرق التي تُساعدك  النعمةعطيك لكنه سُي، والمشاكل نهائياًجميع قد ال يمنع اهللا عنك .  حياتك للمسيححياعندما ت

  . حياتكيلى بركات فوالضيقات إتلك المشاكل حول تت يلك

  

  !المشاكل والضيقات تتحول إلى بركات

  

، كان يسوع ُمزمعاً على أن ُيريهم بأن قوته أعظم بكثير من أية  لهؤالء األشخاصيسوعهذا بالضبط ما قالُه 

  . مشاكل أو صعوبات تواجهنا في الحياة

  

عوبات ودفع ثََمن كُل ُمشكلة على الصليب بموته، عندما مات يسوع على الصليب فقد أخذ معه جميع المشاكل والص

  .واآلن ليس علينا أن ندفع الثمن مرةً ُأخرى

  

  . ، وبذلك تمكن ذلك الشخص من أن ُيطيع كلمة اهللاالحظ بأن يسوع قد أعطئ شيئاً ليعمله ذلك الشخص األعمى

  

لمة التي تكلم بها الرب وشُفي من عماُه  قال له بأن يذهب ويغتسل في بركة سلوام، ولقد أطاع الرجل الك٧في العدد 

  !لقد كان أعمى في البداية وأما اآلن فهو ُيبصر. وأبَصَر

  



  ١٩٩٦ - املدرسة الدولية للكتاب املقدس
 

٤٨ 
 

  ما هي األشياء التي نحتاجها لتحويل ضيقاتنا ومشاكلنا إلى بركات؟

  

  .لكي يتمكن اهللا من أن يملئنا من اإليمان كثيراً علينا أن نقرأ وأن نسمع كلمة اهللا: أوالً

  . أن نُطيع كلمة اهللاوأيضاً نحتاج

  .وأن نُصلي

  .  لكي تتحول مشاكلنا إلى بركات، وحتى لو إستغرق ذلك وقتاً طويالًوأن نثق باهللا

  .ففي بعض األحيان يختبرنا اهللا ويجعلنا ننتظر طويالً ليرى ما إذا كان بإمكانه أن يثق بنا

  

ُرٍق ُمختلفٍة عن ما نتصور أو نفتكر، ولكن طريقته هي  فإن اهللا ُيريد أن ُيحول مشاكلنا إلى بركاٍت ولكن بطُوأحياناً

  .علينا أن نثق به دائماً. األفضل واألحسن دائماً

   

لقد َسَجَد الشخص الذي شُفي من عماه ليسوع  الذي هو اهللا . ٣٨-٣٥: ٩ُأخرى على بشارة يوحنا أنظر مرةً 

  .نأتي إلى الكنيسة، بل في كَُل يومٍنحتاج أن نعبد وأن نسجد ليسوع كثيراً وليس فقط عندما . ومجدُه

  

، ومن خالل الترنيم إلسمه العظيم، وطاعته، أو وأن نُخبرُه كم نحن نثق به، من خالل الشُكرُيمكننا أن نعبد يسوع 

    . من خالل إعترافنا له بكم نحن نُحبه ونُسبحه على عظمته

  

لقد أخبر اآلخرين بأن .  اآلخرين الُمحتاجين للشفاءوذلك لكي ُيساعد الناسلقد شَهَِد الرجل بشفائه بعدما شُفَي 

لقد . لقد كان شاكراً جداً ليسوع ولم ُيمانع من أن ُيخبر اآلخرين عنُه. يسوع قد شفاُه، ولم يخجل بشهادته عن يسوع

  .حاول أيضاً ُمساعدة الناس الذين كانوا من حولُه والذين كانوا ينتقدونُه بشدة
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  : الدرسما تعلمناه من خالل هذا

  

  .بعض األمور التي ُيمكنك أن تفعلها لتُِسَر قلب اهللا

  

  .أخبر اهللا بأنك تثق به في تحويل كل ضيقاتك ومشاكلك إلى بركات. ١

  

  .إقرأ أو إستمع إلى كلمة اهللا كُل يومٍ. ٢

  

  .ِطْع اهللا وكلمتُه دائماً. ٣

  

  .ُأعُبْد اهللا. ٤

  

  .أن ُيساعدهم أيضاًأخبر اآلخرين بأن اهللا صالٌح وهو ُيريد . ٥

  

  .أخبر اآلخرين بأن اهللا ليس ُمستاءاً منهم حتى وإن كانوا أشراراً

  

  .أخبر اآلخرين بأن اهللا َحَمَل خطاياهم ومات ألجلهم

  

  .أخبر اآلخرين بأن اهللا ُيريد أن ُيحول جميع ضيقاتهم ومشاكلهم إلى بركات
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  الدرس الثالث عشر
  

  
  

  ١٠  بشارة يوحناالشاهد الكتابي من

  

  .إن يسوع هو راعينا الصالح، ونحن خرافُه

  

   ١٨-١: ١٠يوحنابشارة قرأ إ

  )  علىأما تحصل على درجات صحاح بالكامل لكيقرأ اإلإ (

  

  الهدف من الدرس

  

يسوع أن يستخدم هذه القصة لُيرينا العالقة التي بيننا وبينه والتي تُصورنا نحن كخراف للمسيح ريد  هذا الفصل ُييف

  .واآلن دعونا نُلقي بنظرة على بعض األشياء التي ُيريد يسوع أن يكشفها لنا من خالل هذه القصة. ي لناوهو كراع

  

الخراف ال إن .  أوالكالب أوحتى الخيولبةسود أوالذئاب أوالدب ليست مثل األيفه. غبيةحيوانات هي الخراف إن 

نفسها طعام إن الخراف ال ُيمكنها إ.  ويهتم بهااعي يرعاهاعلى قيد الحياة بدون ر حتى البقاء تستطيع العيش أو

  . بدون الراعي، وهي تَِضُل كثيراً عن طريقهاعداء من األنفسهاحماية ل أي طريقة اهديوليس لبنفسها،  

  

حبون جل حماية خرافهم، وُيضحون بأنفسهم ألُيُهم الذين ون د الرعاة الجي.وآخرون سيئونهناك رعاة جيدون 

ي مراعاللى إ الخراف يقودون وخرافهم،حموا  َييفترسة لكسود الُماألصارعون الذئاب والدببة وُيو كثيراً،خرافهم 

 الصالحة للشُرب، ويهتمون بنظافة خرافهم ويتخلصون من كُل النقيةه الميااألكل الجيد وجيدة حيث وال الخضراء 

  .الحشرات التي تُِضُرُهم، وُيبقون على صوفها نظيفةً
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  .كاألغبياء، ولكن عندما نُحاول العيش بُمفردنا وبعيداً عن اهللا فعندها نكون أغبياء بالفعللسنا . نحن نشبه الخراف

  

  . نحن نحتاج إلى راعي وذلك الراعي إسمُه يسوع

  

  ! نعم فُهم على خطأ. إن بعض الناس يعتقدون إن بإمكانهم أن يحيوا حياتهم بدون قيادة اهللا لهم كل يومٍ

  

  .ُيخبرنا بأننا جميعاً مثل الخراف التي تركت الحظيرة وَضلَتْإن الكتاب الُمقدس 

  

 ه  بطرقيخدعنان أحاول ُيفهو  لذلك إحتياجنا إلى راعي،نه يعرف مدى أل هو راعياً لنا،ن يكون أبليس يحاول إإن 

   . والماكرة لكي يتسلط علينالتويةالُم

  

  .إن إبليس يفعل ذلك من خالل أساليبه الكاذبة. بأنه هوسوف ُيحاول إبليس أن يتنكر وأن ُيخفي نفسه لكي ال نُدرك 

  

إن حظيرة الخراف هي المكان اآلمن لبقاء الخراف ليالً، ومنُه تذهب الخراف لألكل في المراعي الخضراء على 

  . الجبال

  

راعينا، ولكن يستخدم يسوع هذه القصة ليقول لنا بإننا كُنا نَحيا سابقاً في عائلة الشيطان، ولقد كان الشيطان هو 

  . فقد أصبحنا ُجزءاً من عائلة اهللايسوع الذي هو الباب الحقيقيبُمجرد ما أن دخلنا من 

  

لقد أصبحنا ُجزءاً من عائلة اهللا بقبولنا ليسوع المسيح رباً وُمخلصاً لنا، وبذلك ُيمكننا أن نكون في عالقة حميمة مع 

  .  المسيح في السماء

  

عائلة اهللا؟ وما هو الباب  منُجزءاً صبح ن نُأكيف يمكننا . هجل خراف ألبذل نفسه ي الصالحين الراعبأيقول يسوع 

  ؟ هن نعبر من خاللأ يجب علينا يالذ

  

وقام من بين األموات لكي نتمكن نحن  يحمل خطايانا يلكوبذل نفسه  صلب ومات عندما صليب المسيح نعم، إنه

  .لى السماءمن  الذهاب إ
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  ؟  من الحظيرة للذهاب معهه خرافيكيف يقود الراع

  

  .إن خرافه تسمع صوتُه وتعرفه، وال تتبع أي صوت آخر وغريب

وفي الصباح الباكر يحين الوقت لفرز خراف الُرعاة عن بعضها البعض بعدما كانوا ُمختلطين ببعض في الحظيرة 

  .طوال فترة الليل، وبعد ذلك تخرج من الباب الخارجي للحظيرة

  

 بأن يسوع هو ربنا وُمخلصنا وراعينا، وهذا يعتمد على إختيارنا الشخصي له عائلة اهللا يعنيإن وجودنا اآلن في 

  .كراعي شخصي لنا

  

  كيف ُيمكننا أن نتأكد شخصياً بأن يسوع أصبح راعينا بالفعل؟

  

عو إن يسوع لن يفرض نفسه عليك وال ُيجبرك، وهو لن يطغي ويتسلط عليك كما يفعل الشيطان، إذاً فعليك أن تد

  يسوع ألن يكون راعياً لك، ولكن كيف؟

  

  كيف ُيمكنك من أن تسمع صوت اهللا كما تسمع الخراف صوت راعيها؟

  

  .طريقة االستماع عند البشر مختلفةإن 

   

فكُلما قرأت في كلمة اهللا وَأطَعتَ الكلمة، داخلنا، في  يحيا ي القدوس الذهوروحرشدنا من خالل كلمته يسوع ُيإن 

  .  لديك القُدرة على سماع صوته، فهذا األمر يحدثُ تدريجياً وبالتدريب الُمستمركُلما ازدادت 

  

  . عليك أوالً أن تبدأ بقراءة كلمته وأن تُطيع ما تقرأُه، وبعدها سيتكلم إليك مرةً ُأخرى وَستُطيُع مرةً ُأخرى

  

فهذا . ته من خالل آذان قلبكال ُيمكنك أن تسمع صوت يسوع من خالل آذانك الطبيعية، لكن ُيمكنك أن تسمع صو

  .األمر ُمختلفٌ عن سماع صوت شخصٍ طبيعي يتكلم إليك
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  .أشياء ُيمكنك أن تفعلها ِلتُِسَر قلب اهللا

  

  .إقرأ وِطْع كلمة اهللا. ١

  .نقرأ ونطيع كلمته لنا من خالل الكتاب المقدس

  

  . يسوع أمام جميع الناس، وكُن صادقاًأدعو الروح القدس لكيما يمتلك ذهنك وعقلك وجسدك، وكُن ُمشابهاً ل. ٢

  

   

  


