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%سئلة & %جوبة:
ـبتع ـ &اـ ـب 'ـ ـلخر) 'ـصـةصاـ 2'الـعوـلف ـلتو3 'ـمز'ـ ـلتا6 ـمهدـقيـ 'ـ ـبمر;ـلا ـ<تعلاـ ـ ـ ـبخقـ ـصنالـ اـ

ـضم2 ـنناـ 'ألـ ـكمدEـبا ـنجاـ 'آلـفاـهدـ 'ـ<ي ـلتا6 ـل&اـ 'ــعلاــكنة.ـ ـستعى ـلمند'3ــ ـ ـقشاـ 'ـمذNـهةـ ـلمشع ـ ىــعلرQـ
تعل&مك:
: كل من <أتي \لى 'آل; لن <لقي بنا خاYجاً 2لن <خسرنا. 40- 37: 6- <وحنا 

ـحنوـ<- _30-10:27اـ ـبن: 'ـ 'هللا ـلحق&ق&اء ـ ـ ـ ـ ـ<عوcـ 2\ـتـوصوcـفرـ ـننه، ـنتبعاـ ـ ـ 2ـ _ـماـمه ـ<مكـدحن ـ _cـ ن
<نتزعنا من <د 'هللا.

c\ـكلم 'هللاــ _cـضوـبوhــتقة i2ــصنالـخو ـضما 'ألــنناـ ـعمنـميـهدEـبا 2ـ 'هللا، ـل&سل ـبنت&جتــ ةــــ
محا2ال6 _2 جهو3 'لناm. كن على 'ستعد'3 لتناقش مع معلمك _هم&ة 'لمقاطع 'لتال&ة:

3- 1: 3؛ 21: 2- غالط&ة 
10- 8: 2- _فسس 
ـــ<مكننال ـ _cـ ـنبطا _2ــ ـعمعـجر'ــنتل _ـ 2ـعا 'هللا Nـختمد 'هللاــ c\ _cـندـ<رـ<ه. ــنح&ا ـبثقاـ 2ــ ـنحة ىــعلنـ

هذN 'ألsY. <ر<دنا 'هللا _c نكوc متأكد<ن من عالقاتنا معه. 
.... نحن _كثر من __________________.39- 31: 8- بحسب 2Yم&ة 

.... <ر<دنا 'هللا __________________ _ننا مضمونوc _بد<اً.13- 11: 5 <وحنا 1- بحسب 
ـبحس- ـ _ـ ـفسب ـ<ندـل....4:30؛1:13سـ __________________ـ 'ـلا 'هللا i2ـلقر ىــعلدm2ـ

ح&اتنا.

ـلضم' ـ 'ألـ cـباEـل&د Yـ ـخصس ـللخط&ئةـ ـ ـ ـ ـ \ـ ـعط&هـنة. ـ ـمبةـ 'هللا.ـمةـكاYـ ـبنن 'ــعلاءـ ـلمقى ـ ـعطاـ
'لتال&ة، ما هي تبعا6 خطا<انا؟

9، 7- 6: 1 <وحنا 1- 
11;- 5: 12- عبر'ن&&ن 

}<ا6 _ساس&ة للحفظ:
13: 5 <وحنا 1؛ 25: 2 <وحنا 1؛ 9- 8: 2_فسس 



األول الدرس

الله كلمة
حياتي؟ في المقدس الكتاب دور هو ما

مكتوبة مطلقة لسلطة إعالنها هو العالم في آخر" دين "أي عن المسيحية يميز ما إن
ومعرفة النعمة في للنمو المسيحي لإلنسان ضروري أمر الله كلمة إن. الله عند من

في موجودة هي تفاصيلها بكل حياته بها يحكم التي المعايير وجميع. المسيح يسوع
المقدس الكتاب صفحات .

المقدس الكتاب أساسيات على المسيحي اإلنسان إطالع هو الدرس هذا من الغرض
لكل دليله لتكون مبادئها فهم في يبدأ أن يمكن فإنه لذلك اليومية، بحياته وتعلقها
المسيح يسوع مع يخطوها خطوة .

المقدس الكتاب إلى مدخل ـ 1

العقل: وهي اإلنسانية للمعرفة أساسيين اثنين مصدرين هناك أن عالميا عليه المتفق من
ال والتجربة العقل فإن ذلك، ومع. حولنا من العالم لفهم أساسي وكالهما. والتجربة
الحياة في األسئلة وأهم أعمق على يجيبان .

؟ أتيت أين من
؟ وجودي من الهدف هو ما
؟ الموت بعد سأذهب أين

على إجابات لنا يحمل والتجربة البشري العقل حدود خارج للمعرفة آخر مصدر وهناك
الوحي يسمى للمعرفة الثالث المصدر هذا. للحياة الهامة الثالث األسئلة هذه .

نت&جة خالصنا 2هو عط&ة 'هللا. 
ــ<مكننال ـ ـ _cـ ـنخسا ـ ـنستطمـلاـمرـ ــ _cـ ــنكسبع ـ الـ ــ<مكننه. ـ ـ _cـ ـنحتفا ـ ـ ـبمظـ ـنكمـلاـ ىــعلنـ<اY3ـقنـ

'لحصوh عل&ه بأنفسنا.
... _عماh 'لجسد ال تكملنا.3- 1: 3غالط&ة 

... ل&س لد<نا ما <مكن _c نفتخر به.10- 8: 2_فسس 

III...قد 2ضعهما 'هللا 2ختمهما Eخالصنا 2ضماننا 'ألبد -
ـلخ' 2'ـ ـلضمال{ ـ 'ألـ cـباEـل&سد ـنمتلكهو'3ـمتــ ـ ـــ 2ـ<ا3ـماـ ـ<مكاــننأـكاً ـ _cـ ـنخسن ـ _2ـهرـ ـنضعها، ـ ـ اـ

ـمكرــغ&يـف ـنهاـ 'ـ ــلصح&ا ـ _2ـ ـم&هرـنح، ــبع&اــ ـكمد'ً.ـ ــتعلاـ 'ـفاــمنّـ 'ـلي mYـلمد ـتحوـهاـنُـصالـخي،ـضاـ وhـ
2Yـمعجيـح ـ ـلقزE.ـ 2ُـ دـلد الـ<ـدجنـماـنِ ـ<مكنند. ـ ـ ـ _cـ تا ـن 2ال3ـععـجر'ـ ـتنن 'ـ ـلجسا ـ 2الـ<دـ ـ<مكننة ـ ـ ـ اـ
2ال3ـععـجر'ــلت' 'ــتنن \cــح&ر2ـلا _ــصنالـخة. 2'ـما ـقعر 32'ـ 2ال3ــمثهـــمثلمـئي 'ــتنل ـلجسا ـ 2ـ<دـ هــــثبَّتدــلقة.

'هللا \لى 'ألبد. ما من _حد <مكن _c <عو3 \لى حالة ما قبل 'لوالÖ3 'لجسد<ة _2 'لر2ح&ة. 
ال 'هللا c\>ـندـ<رـc_ ـنع&ا ـ _2ـشيـفشـ 'هللاـخك c\ .Qـندـ<رـ<وc_ ـنكا 2'ـ cـثق&و ـ ـقتنالـعنـمنـ ـ اـ

معه.
... لسنا مغتصِب&ن لما ال حق لنا ف&ه.2Y8 :31 -39م&ة 

... \c 'هللا <ر<دنا _c نعلم _ننا مضمونوc \لى 'ألبد.13- 11: 5 <وحنا 1
... لد<نا ختم i2Y قدm 'هللا. 30: 4؛ 13: 1_فسس 

IV....لنهائ&ة' Yبعض 'ألفكا – 
c\2ــصنالـخ ـضما 'ألــنناـ ـــ<ستندEـبا 'ــعلد'cـ ـلحى 'ـ ــلمطلق ـ 22ـ ـكلمو3ـعق 'هللا.ــ ـ<جة _الـ ـنسمب ـ حـ

ـلمش ـ 'ـنرـعاـ ـلمتغ&ا ـ ـ ـ _2ـثؤـتأcـبرÖـ ــتسلر ـثقتنبـ ـ ـ _2ـ ـتجعلنا ــ ـ ـنشاـ ـبمكـ 2ـ 'هللاـندـعا ــس&فعلهـنأـبا ـ ـ 'هللاـ c\ ه.
<ر<دنا _c نعرQ ب&ق&ن. <ر<دنا 'هللا _c نكوc 2'ثق&ن c_2 نح&ا ب&ق&ن مطلق. 

ـهن ـكندةـعاكـ ـليافـئواـطوسـئاـ ـفضرـيومـ ـلحقيقاذهـهونـ ـ ـ ـ ـلثميناةـ ـ ـ ـ ـللغةـ ـ ـيعيو.ةـياـ ـ شـ
ـتبأ ـعهاـ ـنهألوفـخيـفمـ ـيتعلممـلمـ ــ ـ ـستطايـفأنداًـبأواـ ـ ـعتهاـ ـ ـيعأنمـ ـلتاـبواـفرـ ـكيأـ ـلسماأندـ ـ اءـ

.موطنهم ستكون
ي ـل ـلضماسـ ـ ـخصرديـباألانـ ـتجيةـ ـ ـلخطيئازـ ـ ـ ـ ـحقيقو.ةـ ـ ـ نأةُـ ـن ـيمكالاـ ـ ـنخسأننـ ـ رـ

ـصنالـخ ـتعنالاـ ـ ـليسهـنأيـ ـ ـهنتـ ـتبعاكـ ـ ـلخطيئتناتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخطإن.اـ ـغياـناـياـ ـلمعتارـ ـ ـ ـبهرفـ ؤديـتاـ
ـتحطيىـلإ ـ ـ ـلعامـ ـلشواةـقالـ ـبينأعـمةـكرـ ـ ـلسمااـ ـ ـحنوـي1(اويـ ـخطإن).7،9-1:6اـ ــتجلاـناـياـ بـ

).11- ب5: 12 عبرانيين (السماوي ألبينا المؤدِّبة اليد علينا
. أبنائه من واحد كل بها يتمتع أن يرغب الله من بركة هو األبدي الضمان إن



'لدmY 'لثالث

,لضما- ,ألبد(
%ما ,آل- Dقد خلصتُ، هل >مكن %بد,ً %- %خسر خالصي؟

ـبم _ـ ـمساــ<نوّـسدـقاــننا _cــــعل&نا،ــصنالـخةـلأـ ـنفها 'ـــعق&وiـضوـبمــ Öـلضمد ـ 'ألـ cـبا.Eنـما)ــهند
'ـندـ<رـ< ـل&ا _cـ ãـنعتقو ـ ـ _ـ ـنند 'ـماـ ـلممكن ـ ـ _cـ ـنخسن ـ ـبشكاــصنالـخرـ ـ _2ـ 2_ـخآـبل ـننر، ـمساـ نـعوcـلؤ2ـ
ـلحف' ـ 'ــتلىــعلاçـ ـلعك ـمضمةـقالـ ـ ـعمأـبةـنوـ ـلناـ 'ـ ـلصا ـلحاـ 2ـ ـتنوـقة، 2ـ ـجها، 2ـنو3ـ ـلكا. 'ألـهنـ NـمذYيـهو

_بعد ما <كوc عن 'لحق&قة. 
'ـهيـف _ـضوـبرéــسندmYـلذ' iـننو ــمخلاـ 2ـصّّـ cـضميـفو _ـ cـباEـخنـمدhـعمال 'ـ ر;ـلل

ـ<س 'ـ èـلمنجو ـ ـ 2ـ ـنكأcـفه.ـتوـقَز "ـ cـن&اـثنـ<و3ـلوـمو ـتحوـهة"ـ _ـ hالـبو Eـ<مكد ـ _cـ ـ<تغ&ن ـ ـ ـعنر.ـ اـمدـ
نصبح _بناء 'هللا نُختم \لى 'ألبد 2نكوc مضمون&ن مُصان&ن.

I...لمس&ح' èسو> Öستند \لى 2عو3 2قو> Eضماننا 'ألبد -
c\ـعموـهاــصنالـخ الـ 'هللا. ـــ<مكننل ـ _cـ ــنخلا _ـ ـنفسِّصَ ـ 2ـنَـ }ـمســل&ا 'ـفةـ<ن ــلكتي 'ـ ـلمقا; ـ دmـ

ـتق _cـ hـمسو _cـهاــــل&تنؤ2ـ ـنحفي ـ _ـ ــنفسنظ ـ ــمخلاـ 'ـفن.ــص&َّـ 'ـقو'ـلي c\ ــلكتع، 'ـ ـلمقا; ـ ـ<عدmـ ــبحناــفنرّـ وـ
_ننا موضع محبة 2حما<ة 2صوc من قِبَلِ Yبنا.

c\ـ<س 'ـ èــلمس&و ـ ـ<عحـ 'ـفاـندـ ــلكتي 'ـ ـلمقا; ـ _ـ mـسهـندQـــ<قص&ننـلو ـ ـئلتاـعنـماـ ـمهمه،ــ ـ تـناـكاـ
ـلظ' \cـ .Q2ــعملر 2ـ ـتعهه ـ ـل&آل;ـلدNـ ـفقسـ _cـفطـ ـ<خلصني ـ ــ _cـباـ ـ<حفظنل ـ ـ ـ _ـ ـ<ضا c_2ـ ـ<ق&مناً، ـ ـ ـ اـ

2<منحنا ح&اÖ _بد<ة.
.47، 40- 37: 6<وحنا 
ـل& ـلنسـ ـفقاـ 'ـ ـلعنط ـ 2'ـ<اـ ـلحمة ـ 'ـ<اـ ـلمة ـب&سوÖ3ـعوـ ـ ـلنلـبوè،ـ 'ـ ـلحما ـ 'ـ<اـ ـلمستمة ـ ـ ـ 'ـ Öـئمد'ـلر ـب&نأـبةـ ـ اـ

ـلسم' ـ 'ـ E2ـلمحا ـ 2ـ 'ـضُوـ<دـ<دـجنـمب. ـلكتح ـ 'ـ ـلمقا; ـ _ــعلدmـ ـكمى 2ـ _ـجل ـننه ـضميـفاـ _ـ cـبا.Eـلقد دـ
ـــعط&ن_ُ _ــح&اـ Ö2ـ<دـبا ــنهلنـلوQـسة. _ـ _ـماـمد'ً.ـبك ـ<مكدـحن ـ _cـ ـ<قتلنن ــ ـ _2ـ ــ<خطفنا ـ ـ _2ـ ـ<نتا ـ نـماــعنزـ

.Öلقد<ر' E2ب&نا 'لسما_ Eد>
30- 27: 10<وحنا 

II...cإلنسا' hهو عط&ة من 'هللا 2ل&س بأعما Eضماننا 'ألبد -
c\ـصنالـخ 2ـ ـضما ـنناـ 'ألـ ـ<س&دEـبا ـ ـجنبر'cـ ـ \ـ ـجنىـلاً الـ ـ<مكنهمب. ـ ـ ـ ـ _cـ ـ<نفصا ـ ـ ـفبال.ـ دc2ـ

خال{ ال تكوc هنا) ح&اÖ _بد<ة؛ 2ال <كوc هنا) ضماc _بدc\ .E ضماننا 'ألبدE هو 

الكتاب كلمته، خالل من أساسا يفعله ما وهذا لنا، ذاته يظهر الله: هو الوحي
.المقدس

الكتاب في يوجد. الله ووصايا الله عن ومهمة كثيرة أشياء المقدس الكتاب لنا يكشف
وأعرب شيء كل خلق الذي الله وشخص الالنهائية إلى المباشر الوصول إمكانية المقدس

العلم، كلي القدرة، كلي الله. المحدودة كخليقته محدود ليس والله بخليقته، سروره عن
وثابت الوجود كلي .

وفقا. الخاص والوحي العام الوحي وهما الوحي من شكلين المقدس الكتاب يصف
ويعرف مخلوقاته، خالل من للجميع نفسه الله يكشف 20: 1 وروما 6-1: 19 لمزمور
في وجوده معرفة زرع قد الله أن يعلمنا المقدس الكتاب أن كما. العام بالوحي هذا

)19: 1 روما (إنسان كل قلب .

يشمل وهذا. اإلنسان مع المباشر االتصال من المزيد على الخاص الله وحي ينطوي
الكتابي الله وحي هو الذي المقدس والكتاب المسيح وشخص المالئكة، الرؤى، األحالم،
وعلى الجميع اخطأ لقد. البشرية لخالص الله خطة المقدس الكتاب ويقدم. لإلنسان
المقدس الكتاب ومحور موضوع هو الله وخطة لإلنسان الله إرادة. يَخلصوا أن الجميع .

كشفت قد كثيرة أشياء الوقت، بمرور. تدريجية بطريقة نفسه عن يكشف أن الله اختار
الكتابي الله وحي أُكمل الجديد، العهد وبانتهاء. وسبله مشيئته وعن الله عن وسجلت .

نقاط أربع في نوعه من فريد المقدس الكتاب ـ 2

نتائجه في فريد المقدس الكتاب) أ

الحقيقة للجميع والمانح المؤلف وهو. لإلنسان الله رسالة هو المقدس الكتاب إن
اإللهام "طريق عن روحه، خالل من كلمته، الله ألقى. والمعرفة ".



للتعليم ونافع الله، من به موحى هو الكتاب كل: "بوضوح يقول 16: 3 تيموثاوس 2
لم ألنه "بقوله ذلك بطرس الرسول أوضح وقد". البر في والتأديب والتقويم والتوبيخ

"القدس الروح من مسوقين القديسون الله أناس تكلم بل إنسان بمشيئة قط نبوة تأت
)21: 1 بطرس 2( .

في نصمد أن يمكن لكن ،)الوحي (العملية هذه تماما نفهم ال قد أننا من وبالرغم
من لنا إرادته تام بوضوح لنا أعلن قد فالله. المقدسة الله كلمة في والثقة اإليمان
للحقيقة كتاب ألنه شيء كل في الوحيدة السلطة هو المقدس الكتاب. كلمته خالل

األبدية الحياة إلى والدليل اإللهية، .

1: 1 عبرانيين ؛ 9: 1 ارميا ؛ 2: 23 صموئيل 2 *   

عليه المحافظة في فريد المقدس الكتاب) ب

اليونانية الكلمة من مشتقة" المقدس الكتاب "تعني التي "Bible" كلمة  "Biblos"
كتاب "تعني التي ".
من أكثر مدى على مؤلف 40 من أكثر كتبه كتاب 66 من مكون المقدس والكتاب
ويحتوي القديم العهد: رئيسيين قسمين إلى المقدس الكتاب ينقسم و. سنة 1600
تسجيله في جدا دقيق وهو. كتابا 27 على ويحتوي الجديد والعهد كتاب، 39 على

أي دون واحد إنسان طرف من كتب وكأنه ومُحكمة مناسبة ومحتوياته والنبوءات للتاريخ
اختالف أو تناقض .

شاهدا أيضا كان بل ،)21: 1 بطرس 2 (فقط كالمه بكتابة لرجاله يوحي لم الله إن
كلمة ألنه اليوم المقدس الكتاب نقبل نحن. كلمة كل وترجمة والتسجيل الكتابة على
قبل من محفوظ أنه فيه شك ال ومما تماما، به موحى وألنه الخطأ، من المعصومة الله

.الله

؛ 6-5: 30 أمثال ؛ 160 ،89 :119 مزامير ؛ 7-6 :12 مزامير *   

 h9: 1 <وحنا 1؛ 13: 28• _مثا
óY ،3 :19 -20<ا 11- 5: 12• عبر'ن&&ن 

K>اJ هامة للحفظ:
9: 1 <وحنا 1؛ 12: 5؛ 2Yم&ة 3: 3<وحنا 



.4- 1: 3_موY سما2<ة 2_كثر كماالً- كولوسي 
ـنحت• ـ ألcـ òـنما 'ـهلـكنـعو6ـ Nـغبرـلذ 'ـ ـلجسا6 ـ 'ـ<دـ ـلتة ـ<مكيـ ـ _cـ ـتضن 2ـ ــتهلر كـ

.10- 5: 3ح&اتنا- كولوسي 
ـتكرـناـمدــعن• ـــخط&ئبـ _cــــعل&نةً،ـ ـبهرَّــنقا ـبصاـ 2ـ ،ôــنعتد ـبهرQـ 2ـ هللا ــمغفلــــنقتبا هـترـ
 h9: 1 <وحنا 1؛ 13: 28'لكر<مة- _مثا.
ـخطُـناـمدــعن• 2الـ ــنطلئ ــمغفبـ 'هللا،ـ Öـ<بقر ـــ<حبنىــ 2ـ ـلكا ــمعنهــقتالـعنـ ــكمثأéõ.ــتتاـ لـ

;_ E_هللاــبنؤ3ــس&ح،ـلـاص' ــمحبيـفا ـبهةـ \ـ Qــتنا3ـعد\ 'ـلا ـلشى ـمعةـكرـ اـ<؛11óY-12:5نـــن&&ر'ــعبه-ـ
3 :19 -20.

%سئلة D%جوبة: 
2_ــمت 'ـ<ى 'ــــقتبلن ــلمس&تَ ـ ـمخلصحـ ــ ــشخص&اًـ ـ 'ـلاًـ ـ<جإـببــكتك؟ ـشهاùـ 2ـتا3ـ 'ــعلنـكك ـستعى د'3ــ

لتتشاY) بها مع معلمك. 
'ـم ـلعا ـئلتاـ 'ــ cــح&تر2ـلا 'ـهيـفاcـ ـلعذ' ـك&م؟ـلاـ \ـخدـنفـ ـل&همل ـ ـ 2ـ ـمتا، \ـخدـنىـ ـل&همل ـ ـ 2ـ وـهنـما،

m_Y كل من هات&ن 'لعائلت&ن 'لر2ح&ت&ن؟
1- 
2-
ـــنقتباـمدــعن 'ـ ــلمس&ل ـ ـبعا)ــهنحـ 'ـ ــلتغ&ض 'ــ ـتحيــلتر'6 ـئماـقـعضدû.ـ ـلفاـبةـ 'ـقر2ـ ــلستا6 'ـ يــلتة

ـتم& ـ 2ـ ـتفصز ـ _ـ ـعضل لـاعاءـ ـئ 'هللاـ لـاعنـعة ـئ 'ـ ـلش&طة ـ ـ ـعلنـكاc؟ـ 'ـ ـستعى ـ ند'3ـ ت ـل ـ ـمعلمعـمشـقاـ ـ ـ كـ
'لفر2قا6 'لتي Y_<تها 2'ختبرتها في ح&اتك.

1-
2-
3-
4-
5-
6-
\ـخدـناـمدــعن 'هللاــئلاـعىـلل ـلخاـبة ـنحظاــننإـفال{،ـ ـ ـبعىـ Y'ـ<دـجةـقالـ Öـئعد _Eـمةـ 'هللا. ةـقالـعع

Y_&ـتمثةــض ـ ـقتنالـعنـعوÖYـصلـ ـ 'ـ ـلجا 'ـمدÖـ<دـ 'هللا؟ ـستعع ـ ـلتندـ ـ ـمعلمشـقاـ ــ 'ـهيـفكـ ـلمثذ' ـ 2'ـ ـلطل رôـ
.N3مع _2ال cلتي <تعامل 'هللا بها 'آل' Öلعد<د'

Yـغc_ ـ<ندـلم ـطب&عاـ ـ ـ 'آلcـ<ـدجةـ Öـفد' ـلمس&ي ـ ـ _ـ \ال ـننح، الـ ـنصز'hـنا 'ـ èYـلجسا ـ 2'ـ ـلخط&ئد ـ ـ ـ ةـ
ـف&ن ـ 'ـما.ـ ـتعلمنذEـلا ـ ــ 'آلـماNـ 'ـ<ن ـلكتا6 ـ ـب&اـ 'ـ ـلتة ـل&اـ ـبمةـ ـس&ساـ ـ ـعنر'ـصيـفاـندـعاـ 'ـ ـل&ا 'ـهيـموـ ـستعذ'. ـ دـ

لمناقشة هذN 'آل<ا6 'لهامة مع معلمك.
2Y •12 :1 -2م&ة 

4- 1: 3• كولوسي 

8: 40 اشعياء

إعالنه في فريد المقدس الكتاب) ج

يتناول أنه إذ. كتابته عند بطبيعته تنبئيا كان المقدس الكتاب من ٪ 25 من أكثر
والمستقبل األبدي الماضي واإلدانة؛ األبدي الخالص والجحيم؛ السماء ملكوت عن مواضيع
الحياة في الكبرى القضايا كل ويشمل. األبدي .

الكتاب فعل كما اإلنسان وحياة  التاريخ مجري في بعمق آخر كتاب أي يؤثر لم
12: 4 للعبرانيين ووفقا. المقدس

" مفترق إلى وخارقة حدين، ذي سيف كل من وأمضى وفعالة حية الله كلمة الن ذلك

لديه المقدس الكتاب ".نياته و القلب أفكار ومميزة والنخاع والمفاصل والروح النفس
آخر كتاب أي يفعله لم الذي الشيء إنسان، كل حياة تغيير على القدرة .

21 :1 يعقوب ؛ 12: 4 عبرانيين ؛ 17-16 :3 تيموثاوس 2 *   

هدفه في فريد المقدس الكتاب) د

ذاته حد في ذلك. الله لكلمة الرائعة والفوائد النتائج جميع لذكر يكفي الحيز وال الوقت ال
مؤمن كل حياة في كلمته الله يستخدم. نوعها من وفريدة قوية الله كلمة يجعل ما هو

العديد قبل من تقرأ أن يمكن واحدة آية أن للدهشة المثير ومن. له محددة خطة النجاز
فهي. فريدة وبطريقة حدة على شخص كل حياة تلمس ولكنها المختلفين، األشخاص من

شخص كل حياة في الصحيحة بالطريقة وتحكم شخص لكل نفسه الشيء تقول .
17: 10 روما ؛ 23: 1 بطرس 1 -- تخلصنا حية الله كلمة
11 ، 9: 119 مزامير -- الخطيئة من تمنعنا الله كلمة
105: 119 مزامير -- الحياة في الصحيح الطريق ترينا الله كلمة
2-1: 12 رومية -- حياتنا وتجدد تغيرنا الله كلمة



المؤمنين حياة في المقدس الكتاب أهمية ـ 3

حياة يخدم الذي والهدف القيم وعن نفسه عن يقوله مما الكثير لديه المقدس الكتاب
المقدس، الكتاب في وإسم وحدث قصة كل في وهدف الهي رشد هناك. مؤمن كل

صالحنا ألجل الله قبل من وحفظت كتبت كلها .

4 :15 روما -- لتعليمنا صالح الكتاب كل
كورنثوس 1 -- العبرة ألخذ عليها الحفاظ تم القديم العهد في قصة كل
10 :6 ، 11
17-16: 3 ثيموثاوس 2 -- للمومن مكسب كلها الله كلمة
 --المقدس الكتاب وفهم معالجة على قدرته في ينمو أن المؤمن على

14-11: 5 عبرانيين

فصل هناك ليس. 119 المزمور هو الله كلمة أهمية عن يتكلم الذي الفصول أعظم من
التفاصيل هذه بمثل الله كلمة وأهمية قيمة عن يتكلم المقدس الكتاب في آخر .

استخدم. آية 176 على يحتوي والذي المزامير أطول من أيضا هو 119 مزمور
السبل، الشهادات، الرب، شريعة (المقدس للكتاب كإشارة مختلفة كلمات ثماني المزمور

)والكلمة األحكام الوصايا، التشريع، المفاهيم، .

إلى مشيرا الثمانية الكلمات لهاته العديدة لالستخدامات انظر ،119 مزمور تقرأ وأنت
المقدس الكتاب وقيمة أهمية .

الله كلمة روعة ونرى التالية، الثالث النقاط نتأمل بالتأني دعنا بل تستعجل، ال .

119 لمزمور وفقا ...

للمؤمن أشياء ثمانية بمثابة المقدس الكتاب ) أ

9 عدد -- تزكية ماء المقدس الكتاب .1     

10- 5: 3• كولوسي 
3- 1: 14• مص&رنا 'لمستقبلي مختلف.... <وحنا 

20- 19: 6 كوYنثوm 1• جسدنا مختلف.... 
17: 5 كوYنثوm 2• شخصنا مختلف.... 
18- 14: 6 كوYنثوm 2• عالقاتنا مختلفة.... 

3- 1: 3 <وحنا 1• مظهرنا <وماً ما س&كوc مختلفاً.... 
IVح ,آل-؟Mقد قبلنا ,لمسD ما هي عالقتنا باهللا .

4- 2: 1 <وحنا 1؛ 7- 6: 4_- 'هللا هو _بونا 'لسماE2، 2نحن _2الN3.• غالط&ة 
13- 12: 1;- ما عا3 'هللا <تعامل معنا كخطاÖ.... \نه <تعامل معنا كأبناء له. • <وحنا 

ò- عالقتنا مع 'هللا تُصوYَّ بالعالقة على 'ألsY ب&ن 'أل; 2'بنه.
7: 5 بطرm 1 'أل; 'لصالح <حب 'بنه 2<ُعنى به- -1
2- Y8- 5، 2- 1: 62 'أل; 'لصالح <حمي 'بنه- مزمو
19: 4؛ ف&لبي 11- 9: 7 'أل; 'لصالح <ع&ل 'بنه- متى -3
26: 14 'أل; 'لصالح <رشد 2<علم 'بنه- <وحنا -4
5- Y1: 46 'أل; 'لصالح <ساعد 'بنه- مزمو
4: 6 'أل; 'لصالح <شجع 2<ربي 'بنه- _فسس -6
11- 5: 12 'أل; 'لصالح <ؤ3; 'بنه- عبر'ن&&ن -7
4: 4 'أل; 'لصالح <ق&ت 'بنه- متى -8
29- 28: 8 'أل; 'لصالح لد<ه مخطط من _جل 'بنه- 2Yم&ة -9

.N3شيء <تعمد به \<ذ'ء _2ال Eبأ ãلن <قو Qأل; 'لصالح سو' c\
س&قوã فقط بتلك 'ألش&اء 'لتي ستساعدهم ل&نمو' 2<نضجو' كأ2ال3 _عز'ء عل&ه.

_ c\ـناـب' ـلسما ـ ـ<عماE2ـ ـ ـبنفلـ ـ 'ـ ـلطس ـ<قرـ 2ـ 2ـقـرطة، 'ألYـبآلـلاًـفالـخة.ــملاـكاـهدـحه ــض&&اء نـ
).7: 7'لذ<ن <خطأc2 _ح&اناً، فإc 'هللا ال <رتكب _E خطأ _بد'ً في تعامله مع _2الN3 (متى 

V ....ةMحDتنا ,لرUالD عتنا ,لجسد>ة عندMنحن لم نفقد طب .
Y2ـغY 2ـعم 2ـجة \ـصو3 iـ<مال ـنناـ 'ـ 'ـلا Eـكتشفذ ـ ـ ـ<ثدـحاNـ 2ـ ـقتنالـعاً ـ الـ _ـتا، h'ـمناـمز ـمشاـ لـكاـ

ـصع2 'ـبوـ \ù'ء ـــلخط&ئا6 ـ ـب&نمةـ ـنحاـــ Yـهىــعلنـ .sYأل' Nـغذ_ ـبطب&عاـنـرصاــننم ـــ ــلمس&اـبدÖـ<دـجةـ ـ ح،ـ
_ الـن\ال Yــ<ندـلز'hـته ـجسا6ــغبا _2ـ<دـ ـشهة _cــــعل&نةــن&و'ـ ـنعا ـلجهاـ ـ 'ـخاـ hــلفتال 'ـ Öـــــلمتبق&ر ا.ــتناــح&نـمةـ
ـ<صفــك&ظـحال 'ـلوـبفـ 'ـعر'ـصوhـسرـلس ـلشخصه ـ ـ ــطب&عتنــب&يـ 'ـــ ـلقه ـ<مدـ 2'ـ ـلجة 2YـفدÖـ<دـ :7ةــم&ي

14 -25 .
õ\2'ً.... ما 'لذE نستط&ع _c نفعله؟

\ ـنن• ألcـجـاحيـفاـ ـنكة _ـ mـجسر 2ـنا3ـ هللا ـنحتا ـ _cـ òـنتا ـكلمر)ـ 'هللاــ ـتغ&ة ـ ـ<قـرطرـ ةـ
.2- 1: 12تفك&رنا óY2<تنا لألش&اء في هذ' 'لعالم- 2Yم&ة 

• <نبغي _c نرفع _ع&ننا عن _موY هذ' 'لعالم c_2 نضع Yغبة قلبنا على 



لك 2'شكرN على محبته، 2مغفرته 2على تدب&رN طر<قة لخالصك.
ـفك ـبمشّرـ ـ ـمعلمةـكاYـ ــ ـشهيـفكـ \cـتا3ـ _ـ<دـلتـناـكك. _2ـــسئلك ك،ـصالـخنـمنــــمت&قرــغ&تــكنة

فأYجو _c تناقش هذ' مع معلمك _<ضاً. 
II....تا- في ,لعالمMحD^ -هنا` عائلتا ..c2الً.... هنا) عائلة 'لش&طا_

'ـهد_6ـب Nـلعذ 'ــئلاـ ـح&ر2ـلة ـعنةـ 2ـطَـخاـمدـ ã3{ (2Yـحِئَ ـم&و'ء \ـك).5:12ةـ ـنسل َدُـلوـ<اcـ
ـبطب&ع ـ ـ ـ ـطئـاخةـ ـقطـاسةـ 2ـ ـتلة 'ـ ـلطب&عك ـ ـ ـ 'ـ ـلسة ـقطاـ ـتحةـ }ã3ـمد6Yَّـ ـبعن _cـ \ـطَـخد ـننِئ. ـجم&عاـ ـ ـ اًـ

2ـصىــعلوc23ـلوـم ã3{ ÖYـشبهىــعلو (ــ ـتكه 5:32Yنـ<وـ ـلق_).5:19ةــم&؛ 3ـ ـجم&عاـــخلند ــ \ـ ذNـهىـلاً
'لعائلة لحظة 2ال3تنا 'لجسد<ة.

ـ<خب ـ 'ـنرـ ـلكتا ـ 'ـ ـلمقا; ـ \ـ mـفـاضد\ õـلة ـحنوـ<يـفكـلى '8اـ c_ـلش&ط ـ ـ 'ـهاcـ 2Yـثؤـ<ذEـلو ـح&ر اًـ
ـئلتاـعىــعل 2ــ _ـهه (ـهوـبو ـحنوـ<ا ـث&أـت).44-8:38اـ 'ـ ـلش&طر ـ ـ 'ـهىــعلاcـ Nـلعذ 2'ــئلاـ ـح&يـفـحضة اÖـ
ـنس'إل 'ـ cـلخا ـطئاـ 2ـ ـلتاـحة 'ـ ـلسه ـقطاـ 'ـ ـلتة ـتعكيـ ـ ــشخص&سـ ـ 'ـ ـلش&طة ـ ـ 2ـ ،cـطب&عتا ـ ـ ـ 2ـ (2Yـشه Nـم&ر :3ةـ
).8: 3 <وحنا 1؛ 18- 10

'ــلئ_2 _ـهنـ<ذـلك ـعضم 'ـهيـفاءـ Nـلعذ ـ<ع&شةــئلاـ ــ ـ<ع&شة.ـكاYــمبرــغ&اÖــح&وcـ ــ ـمعدc2ـبوcـ ةـنوـ
Y2ـماءـج\ 'هللا. ـنهن ـبحيـفمـ 3'ـ 2ـهنـعمـئث Qــمعند 2الـ ـ<جى _ـبوcـضرـ<اـمدc2ـ ـنفسهه ـ ــمص&م.ــ مـهرـ

).8: 21؛ óY<ا 46: 25بعد ح&اتهم بالجسد هو في 'لعذ'; 'ألبدE منفصل&ن _بد'ً عن 'هللا (متى 
ثان&اً.... هنا) عائلة 'هللا.

ـنخاــنن\ 'ـهلـ Nـلعذ ـ<ماإلـبةــئلاـ 2'ـ cـــقتباhـ<سا 'ـ èــلمس&و ـ ـمخلصحـ ـــ ــشخص&اـ ـ ـتقا.ــلناًـ 'آلـ hيـفةـ<و
ـحنوـ<( "_َـضوـب)1:12اـ :c_ iـكَّاـمو' 'ـلِـبَـقنَـ<َّذِـلُلُّ E_) ُNـلمس&ُو ـ ـ اًـنَاـطْـلُـسُمْـهَاـطْـعَأَـفح)ـ
ْcَ_>ـ&ِـصَـ' ِEَ_ 'هللاَِّ _2َْال3ََ \ـمْـسِاـبُوcَـنِـمُؤْـمْـلر2ُ' ـننِهِ". 'ـهلـخدـناـ Nـلعذ ـلحظةــئلاـ ـ 2ال3ـ ـتنة اـ
(ــح&ر2ـل' 'ـهذ'ـه).1:13اــحنوـ<ة ـلسو Y2'ءـ ـ<سهـلاـقاـمر ـلن&قوèـ ـ<مو3ـــ ـ<جهـنأـبوmـ "ـ c_ نـمدـلوـ<ب

).3- 1: 3فوô" (<وحنا 
ـنقتباـمدــعن ـ ـ 'ـ ــلمس&ل ـ ـننإـفح،ـ ـنتلقاـ ــ ـطب&عىـ ــ ــنصبدÖ....ـ<دـجةـ ـشخصحـ ـ 'ـفد'ًـ<دـجاًـ ــلمس&ي ـ (ـ 2ح

ـنثوYـك ـنحص).5:17وmـ ـ (ـ<ـدجوÖYـصىــعللـ Öـك1دYـنثو 15:492وmـ ـ<صب). ـ ـلنحـ ـم&اـ ر'ûـ
(_ـ<دـج ـفسد 142-1:11سـ ــنصب). Y2ـ ـمشةـثح ــللمس&نــك&اYـ ـ (2Yــ 8:172ةــم&ح ـنتلق). _ــح&ىـــ Öةـ<دـبا

).13- 11: 5 <وحنا 1؛ 36، 16: 3(<وحنا 
ـهن Y'ـ<ـدعا6ـكرـبا)ـ Öـئعد أل2ـ ـلئة 'ـ ـئلـاعنـمزءـجمـهنـ<ذـلك \ـ 'هللا. ـننة ـنع&اـ ـ 'آلcـ ـتحش تـ

ــلعن' 2'الـ<اـ ـهتمة 'ــ ãـلحا ــ<ص&رـ 'ـ ـلمطن ـ ألـ<ر3ـ 'ـــب&نن ـلسما ـ \ـ .E2ــننا_ _2ـغنـمرــكثا Ö'ـــمغتصب&ز ــ نـماـمن.ـ
ـ<فصلنيءـش ــ ـ ـمحبنـعاـ ـ (2Yـ 'هللا ـم&ة 2ال39-8:31ةـ ـ<ع). 'ـ ـلمو3 ـمخو6ـ ـبعنـماًـفوـ ـمص&د.ـ ـ اـنرـ

).18- 13: 4 تسالون&كي 1'لمستقبلي بعد ح&اتنا على 'ألsY هو في 'لسماء مع 'هللا \لى 'ألبد (
III....-طاMنكو- في عائلة ,هللا >فصلنا عن عائلة ,لش -% . 

ـتحنـمهـلاـ< Y'ـ hـ<حعـئو ــنقباـمدــعندûـ 'ـ ــلمس&ل ـ ـمخلصحـ ــ \ــلناًـ ـننتقاــننا! 'ــئلاـعنـملـــ ـلش&طة ــ اcـ
\لى عائلة 'هللا. 2نصبح _2ال3 'هللا.

Y •6 :33غباتنا 2_هد'فنا مختلفة.... متى 

127 ،72 ،14 عدد -- وكنز عظيمة ثروة المقدس الكتاب .2     
24 عدد -- ومستشار صديق المقدس الكتاب .3     

54 عدد -- أنشودة المقدس الكتاب .4     
103 عدد -- العسل من أحلى المقدس الكتاب .5     
130 ، 105 عدد -- نور سراج المقدس الكتاب .6     

162 عدد -- عليه العثور تم كنز أو بغنيمة أشبه هو المقدس الكتاب .7     
111 عدد -- عظيم إرث المقدس الكتاب .8     

للمؤمن أشياء ثمانية يعمل المقدس الكتاب  )ب

2-1 عدد  -- وبركة نعمة يعطي المقدس الكتاب .1     
88 ،50 ،40 ،37 ،25 عدد -- الحياة يعطي المقدس الكتاب .2     

28 عدد -- القوة يعطي المقدس الكتاب .3     
45 عدد -- الحرية يعطي المقدس الكتاب .4     

104-97 عدد -- الحكمة يمنح المقدس الكتاب .5     
63 عدد  -- أصدقاء يخلق المقدس الكتاب .6     
92 ،76 عدد -- الراحة يعطي المقدس الكتاب .7     

133 عدد -- الصحيح للطريق يوجه المقدس الكتاب .8     

المقدس الكتاب في موجودة أشياء ثمانية بعمل المؤمن يغير المقدس الكتاب) ج

159 ،97 عدد  -- الله كلمة نحب أن علينا .1     
128 ،72 عدد -- الله كلمة نعظم أن علينا .2     

11 عدد -- الله كلمة نحفظ أن علينا .3     
27 ،18 ،7 -- الله كلمة ندرس أن علينا .4     

78 ،48 ،23 ،15 عدد -- ألله كلمة في نتأمل أن علينا .5     
42 عدد -- الله كلمة في نثق أن علينا .6     
8- 1 عدد -- الله كلمة نطيع أن علينا .7     



172 ،46 ،13 عدد -- الله كلمة نعلن أن علينا .8     

الله كلمة كل أن 16: 3 تيموثاوس 2 في لتيموثاوس، بطرس قال إذا عجب فال
يمنحنا الذي الدليل لنا ليكون عليه وحافظ الله من به أوحي قد الكتاب كل! مربحه

نكون وأن السماوي األب أفضل، نحو على ونفهم نعرف أن يمكننا والذي الخالص،
لحياتنا أراده الذي الهدف من واثقين خططه جانب إلى يوميا المشي على قادرين .

الله كلمة أروع ما. الله كلمة مع يوميا الوقت بعض لقضاء محتاج مؤمن كل
القلب أوجاع من العديد يجتنب أن المؤمن يستطيع. حياتنا في وفوائدها ومقاصدها
الله كلمة وإطاعة والثقة القراءة في الكافي الوقت اخذ إذا حياته في واألخطاء .

20-18: 17 تثنيه *   
17-16: 3 ، 15: 2 تيموثاوس 2 *    

المقدس الكتاب لدراسة األساسية المبادئ ـ 4

القس لخّص الحي، الواقع بعنوان كتابه في  Jeff Adams 14 لدراسة أساسيا مبدأ
المقدس الكتاب

للقلب الصحيح الموقف على الفعالة المقدس الكتاب دراسة تعتمد -1

5-1: 14 حزقيال *     
2- 1: 12 ، 8: 8 روما *     

الصحيح سياقه ضمن المقدس الكتاب يفهم أن يجب -2 .

 c^2,لد

dلخال,
ماj, حدiَ عندما خلصتُ Dما طبMعة عالقتي ,لجد>دg مع ,هللا؟

c\ـق(Y'ـبرcـتضأ ــثقتعَـ 'ـفكـ ـ<سر;ـلي ــمخلوèـ ــشخص&اًـصِّـ ـ _ـهكـلاًـ ـعظو ــ<مكنر'Yـقمـ ـ كـ
c_ـتت 'إلــعلذNـخّـ 'ـمالô.ـطى ـلمهن ـ _cـجمـ ـتفهد'ً ـ 'ـ ـلمغم ـ 'ـ éـلحق&قز ـ ـ ـ ـمميـ ـح&يـفدûـحاـ ـلككـتاـ يـ

تستط&ع _c تكوc عضو'ً فعاالً في عائلة 'هللا.
'ـهدQـه _cـهدmYـلذ' ـ<شو ـختصاـبرiَـ ـ ـعندûـحاـماYـ 'ــنلاـمدـ ـلختَ c_2ـ ـ<سال{ د)َـعاـ

على فهم ك&ف _c قر'Y) بأc تصبح مس&ح&اً قد غ&َّر عالقتك مع 'هللا.
I....-بالنعمة باإل>ما dلخال, .

' c\ـلخ _ــل&ال{ـ ــصعبر'ًـمس _2ـ ـمعقاً ـ 'ـهد'ً.ـ Nـلحق&قذ ــ ـ 'ـ ـئعر'ـلة ـبس&طةـ ــ }ـجدYـلد'ًـجةـ ّc_ ةًـ<ة
ـفقدÖًـح2' إلــف&اـكطـ ـ<جة 'آلـهاùـ (ـفةـ<ا. ـتق)3:16اــحنوـ<ي "ألَـ :hَـكَـهَّهُـنو_ 'ـحَذَ' 'هللاَُّ َمَـلَاـعْـلَبَّ
'ـبَّىـتَـح َhَـنْـبَذ' الَـكِـلدَـ&ِـحْوَـلَهُ 'ـلُوcُـكَـتَلْـبِهِـبِنُـمُؤْـ<َنْـمُلُّـكِكَـلْـهَـ<َيْ َاÖُـ&َـحْـلَهُ
'ـفَّةُ".ـ<َدِـب'ألَ 'ـقو'ـلي c\ ـلخع، 'ـموـهال{ـ ـلسهن ـ ـبمكةـلوـ ـ 'ــحتاcـ c_ ـلطفى ـ ـ<مكلـ ـ _cـ ـ<ستن ـ بـعوـ

_هم&ة 2مفاه&م محبة 'هللا 2نعمته.
هنا) _Yبع حقائق _ساس&ة <جب _c <فهمها 'لمرء ل&قبل عط&ة 'هللا 'لكر<مة في 'لخال{.

_- <قوh 'لكتا; 'لمقدc_ m 'لجم&ع لد<هم مشكلة خط&ئة.
.12: 5؛ 2Y •3 :9 -10 ،23م&ة 

;- 3<نونة 'هللا بالمو6 هي على 'لجم&ع بسبب خط&ئتهم.
 _... قصا{ خطا<انا هو 'لمو2Y •6 :23.6م&ة 

... جم&ع 'لذ<ن <موتوc في خطا<اهم س&طرحوc في بح&رÖ 'لناóY •21 :8.Y<ا 
ò- لقد ضمن 'هللا بسماحة نفسٍ طر<قة للخال{ من خالh 'بنه <سوè 'لمس&ح.

 17- 16: 3• <وحنا 
.... 'لمس&ح 3فع قصا{ خط&ئتنا....2Y •5 :8 -9م&ة 
.... بالمس&ح جُعلنا _بر'2Y •5 :19.ً'Yم&ة 
.... نحن نخلص بالنعمة باإل<ما9c- 8: 2• _فسس 

3- كل ما عل&نا _c نفعله هو _c نؤمن c_2 نقتبل ('لمس&ح)
16: 3؛ 12: 1• <وحنا 

13؛ 2Y •10 :9 -10م&ة 
13- 11: 5 <وحنا  1• 

لنأخذ لحظة نتأمل ف&ها بمحبة 'هللا 2نعمته 'لعج&بة. تذكَّرْ عندما قَبِلت 'لر; مخلصاً 



المقدس الكتاب من واحدة آية على العقيدة تبني ال -11

10-9: 28 إشعياء  *      
1: 13 كورنثوس 2 *      
19: 5 تيموثاوس 1 *      

الروحي النمو خالل من الوقت بمرور المقدس الكتاب يفهم  -12

11: 2 كورنثوس 1 *      
14-12: 5 عبرانيين *      

إدانته تثبت حتى بريء - المقدس للكتاب الصالح الشك دائما اعط -13

كلمة صور) المقارنات (التشابه استعمال خالل من الله يعلمنا -14

1 مزمور -- إنسان كصورة الشجرة الله يستخدم
32: 5 أفسس -- معه عالقتنا لتوضيح والزوجة الزوج الله يستخدم

الثاني الدرس في وندرسها المبادئ هذه نوضح سوف ~ .

10: 28 اشعياء *    
16 ،13-9: 2 كورنثوس 1 *      

20: 1 بطرس 2 *      

باستقامة الكتاب يفصل أن يجب -3

15: 2 تيموثاوس 2 *     

الصحيح الفهم مفتاح هي المتميزة المقدس الكتاب كلمات -4

6- 5: 30 أمثال *     

الخاص باإلجتهاد كالمه يُفسّر ال المقدس الكتاب لفهم -5

20: 1 بطرس 2 *      

في للعبارة والحرفي الطبيعي المعنى خالل من المقدس الكتاب يفهم أن يجب -6
تقرأه الذي السياق

الله من نور بإشراقة المقدس الكتاب يفهم أن يجب -7
40: 14 كورنثوس 1 *      

مبهم آخر مقطع مع المقدس الكتاب من واضحا مقطعا أبدا تشرك ال -8

مخلوقات في تتجلى رؤيتها طريق عن فهمها يمكن الله من المرئية غير األشياء -9
الله

20: 1 روما *      

افتراضي أو بالغي تصريح أو سؤال على العقيدة تبني ال -10


