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ة     .  com.baytallah.www://http أخذت بإذن رسمي من صفحة بيت اهللا     وق محفوظة لمكتب ع الحق  وال يجوز  اإلخوة جمي
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ا أو                 .  وصفحة  بيت اهللا     اإلخوةومكتوب من    يس بهدف بيعه ط ول االت لالستخدام الشخصي  فق يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المق
  المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
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  مقدمة

اخلطابات من الشباب املسيحي من خالل برنامج لدراسة الكتاب املقدس خالل العشرة أعوام املاضية وصلتين مئات 
باملراسلة، وكانوا مع آالف آخرين من املسيحيني تقابلت معهم يف الكنائس واللقاءات الروحية املسيحية يتساءلون بإخالص 

ن وحيه واهلجوم املوجه له عن األساسيات املسيحية، ويستفسرون عن الكتاب املقدس العظيم وأمهيته الروحية وعظمته وع
بتحريفه، وعن اهللا الواحد ومعىن نوع وحدانيته اجلامعة املانعة، ومعىن أن اهللا مثلث األقانيم، ويتساءلون عن التجسد وكيف 
أن الرب يسوع هو اهللا الظاهر يف اجلسد، ومعىن أن املسيح ابن اهللا، وهل مل تكن طريقة أخرى خلالصنا سوى التجسد وأن 

، وأسئلة أخرى تتعلق بالروح القدس سيح بعد ذلك على الصليب، ويتساءلون عن براهني قيامة املسيح من األمواتميوت امل
ولقد أشرت . وأخرى تتعلق بالشيطان وجوده، عمله وايته، مث أسئلة عن ايء الثاين للمسيح وقيامة الراقدين واية العامل

ة وقيمة، تناولت هذه املواضيع الالهوتية بعمق ومبوضوعية، كان البعض يشكو إليهم ونصحتهم بالرجوع لقراءة مراجع عظيم
من ضيق الوقت واالحتياج لدروس مبسطة ومركزة دون اخللل باملعىن ودون سطحية وعندها وضع الرب يف قليب كتابة هذه 

  .الدروس العشرة اليت يف األصل دروس للمراسلة مجعت يف هذا الكتاب
وبشدة على أمهية الرجوع للمراجع اليت سأذكر بعضاً منها يف اية الكتاب، واليت استفدت وال يفوتين أن أؤكد 

منها جداً وأنا أكتب هذه الدروس على أن تكون وجبة سريعة تفتح شهية القارئ هلذه املراجع الرائعة للرجوع إليها وعدم 
  .االكتفاء ذه الدروس

رئ العزيز على التركيز يف القراءة ومراجعة ما قرأت، وضعت وجلعل الدرس أكثر فائدة ولتشجيعك أيها القا
اختباراً لكل درس، الغرض من اإلجابة عليه هو أن تتأكد من االستيعاب اجليد الروحي والعقلي هلذه األساسيات املسيحية ، 

بة، وللتبسيط وضعت فأرجو منك إجابة اختبار كل درس بعد دراسته وبعد الرجوع للكتاب املقدس ملراجعة الشواهد املكتو
يف اية الكتاب منوذجاً لتجيب فيه االختبارات العشرة، وبعد إجابتك أرسل النموذج على العنوان املوجود يف آخر الكتاب، 

ويسعدين أن أتلقى . سوف تصلك بالربيد اإلجابة النموذجية للدروس العشرة مع هدية بسيطة الغرض منها بركتك الروحية
  .ءأي استفسارات أو آرا

ريب "أصلي أن يكون هذا الكتاب سبب بركة لروحك وغذاء أيضاً لعقلك لتقول للرب يسوع مع الرسول توما 
  ) ٢٨: ٢٠يوحنا " (وإهلي

  زكريا استاورو                                                           
  م٢٠٠١ايو م-القاهرة                                                       
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  الدرس األول
  )١(الكتاب المقدس 

  الكتاب المقدس وحدته وتأثيره
  عظيم في وحدته: أوًال
  عظيم في تأثيره: ثانيًا

  :أخيت املسيحية-أخي املسيحي
قال القديس أوغسطينوس هناك رجاء ألشر خاطئ أن يقرأ الكتاب املقدس وهناك خطر على أعظم قديس إن أمهل 

 - ليس الوراثي فقط باعتبارك مولود مسيحي- فمنذ أن أخذت قرار التوبة واإلميان القليب باملسيح. قراءة الكتاب املقدس
ويف البداية أذكر لك بعض التشبيهات اليت ذكرت يف الكتاب املقدس عن أمهيته . صار الكتاب املقدس هاماً جداً بالنسبة لك

  :بالنسبة لك فهو
  :آنز الباحثين-١

شريعة فمك خري يل من ألوف "فقد وصفه داود قائالً ) ١٠: ١٩مزمور " (ريز الكثريأشهى من الذهب واإلب"فهو 
  )١٢٧, ٣٦: ١١٩مزمور (وعليك أن تقدر الكتاب املقدس ألنه فعالً كرت ) ٧٢: ١١٩مزمور " (ذهب وفضة
  : مطر للعطشانين-٢
وجيعالا تلد وتنبت وتعطي زرعاً ألنه كما يرتل املطر والثلج من السماء وال يرجعان إىل هناك بل يرويان األرض "

فلنقل مع . الكتاب املقدس يروي عطشك الروحي ويأيت بالثمر يف احلياة) ١١-١٠: ٥٥إشعياء " (هكذا تكون كلميت... 
  )١٣١: ١١٩مزمور " (فغرت فمي وهلثت ألين إىل وصاياك اشتقت"داود 

  :مثمرينبذور تجعلنا -٣
  )١١: ٨ لوقا" (الزرع هو كلمة اهللا"
  :طاهريناء يجعلنا م-٤
  )٢٦: ٥أفسس " (لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل املاء بالكلمة.... الكنيسة أيضاً أحب املسيح "
  :الثمينسهام الخالص -٥
  )٩: ٣حبقوق " (سباعيات سهام كلمتك"
  :طعام للمؤمنين-٦
  )٢: ٢طرس ب١" (وكأطفال مولودين اآلن اشتهوا اللنب العقلي العدمي الغش لكي تنموا به"لنب -أ
  )٤: ٤لوقا " (ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان بل بكل كلمة من اهللا"خبز -ب
  )١٤: ٥عربانيني " (وأما الطعام القوي فللبالغني"طعام للبالغني -ج
  )١٠٣مزمور , ١١٩مزمور , ١٠: ١٩مزمور " (أحلى من العسل وقطر الشهاد"عسل -د

  :طعام الروح-هـ
  )١٦: ١٥أرميا " (يل للفرح ولبهجة قليبك وجد كالمك فأكلته فكان كالم "
  :للمجروحيندواء -٧
  )٢٠: ١٠٧مزمور " (أرسل كلمته فشفاهم"
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  :للمسافرينسراج -٨
  )١٠٥: ١١٩مزمور " (سراج لرجلي كالمك ونور لسبيلي"
  :مكشوفينمرآة تجعلنا -٩
يعقوب " (مرآة فإنه نظر ذاته ومضىإن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عامالً فذاك يشبه رجالً ناظراً وجه خلقته يف "

٢٣: ١(  
  :المتقسينأداة لتحطيم -١٠
  )٢٩: ٢٣إرميا " (أليست كلميت هكذا كنار يقول الرب: "نار-أ
  )٢٩: ٢٣إرميا " (وكمطرقة حتطم الصخر: "مطرقة-ب
  :حدينسيف ذي -١١

-١٢: ٤عربانيني " (قدامهوليس خليقة غري ظاهرة ... ألن كلمة اهللا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين "
  .عندما تكون أمام الكتاب املقدس تقرأه فكأنك أمام اهللا ألن اهللا يتكلم" اهللا"إىل " الكلمة"الحظ تغيري الضمري من ) ١٣

  :للمحاربينسالح -١٢
  )١٤: ٦أفسس " (اثبتوا ممنطقني أحقاءكم باحلق: "منطقة احلق-أ
فهي سالح انتصارنا على الشيطان ) ١٧: ٦أفسس (" سيف الروح الذي هو كلمة اهللا: "سيف الروح-ب

  .وشهوات العامل واجلسد
 هو - سفرا٦٦ًالـ– كل الكتاب" لتشجيعك أوجه عظمة الكتاب املقدس، يهمين أن أذكرك أن وقبل أن أذكر

ألنه مل تأت ) "١٦ :٣تيموثاوس ٢" (ونافع للتعليم والتوبيخ للتقومي والتأديب الذي يف الرب) أي أنفاس اهللا(موحى به من اهللا 
أي أن اهللا هو الكاتب ). ٢١: ١بطرس ٢" (نبوة قط مبشيئة إنسان بل تكلم أناس اهللا القديسون مسوقني من الروح القدس

  ..احلقيقي للكتاب املقدس بالروح القدس الذي استخدم البشر يف الكتابة
  :وهذه بعض جوانب عظمة الكتاب املقدس

  عظيم في وحدته: أوًال
فإن شهادة يسوع هي روح "والرب يسوع حمور الكتاب الواحد .  سفرا٦٦ًقدس وحدة واحدة حتوي الكتاب امل

يف العهد القدمي جند رموزاً ونبوات عنه، ويف العهد اجلديد جند احلقيقة، إن وحدة الكتاب املقدس ) ١٠: ١٩رؤيا " (النبوة
  :معجزة حقيقية رغم أنه 

  . سنة١٦٠٠كتب يف فترة زمنية حوايل -١
  . جيل٤٠ألكثر من -٢
 كاتب منهم الطبيب كلوقا،وصياد السمك كبطرس الرسول، والفيلسوف كبولس ٤٠اشترك يف كتابته -٣
وجاين اجلميز كعاموس، والشاعر كداود، والقائد العسكري كيشوع، والكاتب الديين كعزرا، وامللوك كسليمان، الرسول، 

  .لعشار كمىتورئيس الوزراء كدانيال، وساقي امللك كنحميا، وا
  .كتب يف ثالث قارات آسيا وأفريقية وأوروبا-٤
كتب يف أماكن خمتلفة، فبولس الرسول كتب يف السجن ودانيال يف القصر، وإرميا يف السجن، ولوقا يف -٥

  .رحالت السفر، وداود وهو يرعى الغنم تارة وهو ملك تارة أخرى ويوحنا يف بطمس
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  .، ووقت احلرب كداوديف أزمنة خمتلفة وقت السلم كسليمان-٦
يف أحوال نفسية خمتلفة، فالبعض يف عمق حزم وفشلهم كأيوب واآلخرون يف قمة أفراحهم كمزامري اهلللويا -٧

  .سفر نشيد األنشادو
  .كتب بثالث لغات، العربية واآلرامية العهد القدمي، واليونانية العهد اجلديد-٨
  .ترابط كأجزاء جسم اإلنسان واضحان يف كل الكتاب ناقش خمتلف القضايا اجلدلية لكن الوحدة وال-٩
كتب مبختلف أنواع الكتابات، أدب وتاريخ وقانون وشعر ومقاالت وأمثال وكتابات رمزية وتراجم حياة -١٠

  .أشخاص ومراسالت ومذكرات شخصية ونبذات
 ينتهي ليبدأ سفر آخر يف يغطي تاريخ البشرية فإنه الكتاب الوحيد الذي يفعل هذا دون فجوات تارخيية، فسفر-١١

  .فهو أعظم كتاب تارخيي للبشرية على وجه اإلطالق. يكتبون رمبا ال يلتقونتكامل تارخيي مع أن الذين 
 )١٨: ٤أمثال " ( مشرق يتزايدكنور) "٤: ١٢دانيال " (عرفة تزدادكثريون يتصفحونه وامل"تتدرج فيه املعرفة -١٢

كل هذا من دون تعارض ألن اهللا هو . ياء أكثر من القضاة، والرسل أكثر من األنبياءفالقضاة عرفوا أكثر من اآلباء، واألنب
مث ابتدأ من "الكاتب احلقيقي هلذا الكتاب العجيب وألن املسيح هو حمور الكتاب كما قال الرب يسوع لتلميذي عماوس 

  ).٢٧: ٢٤لوقا " (موسى واألنبياء يفسر هلما األمور املختصة به يف مجيع الكتب
  عظيم في تأثيره: ثانيًا

ال يوجد كتاب يف العامل له أعداء وأحباء مثل الكتاب املقدس، أما أعداؤه ألنه يكشف قلوم وضمائرهم فيقاوموه 
أما أحباؤه ". الناس ال يسلحون أنفسهم ضد القش بل ضد السيف املاضي الذي يرتعبون من حده: "داريب.ن.كما قال جون

وبأنه كلمة . ضحوا بكل شيء حىت االستشهاد بالنشر أو الصلب أو الزيت املغلي ألجل متسكهم بهفهم املاليني عرب العصور 
  .اهللا للبشرية

  :وهذه بعض األمثلة لقوة تأثريه
هايكوب يف أوائل األربعينات يف أيام هتلر يف سجن ولندا مل يكن معه سوى األناجيل .ل.عندما سجن هـ-١

 إن أيام سجنه هي أسعد أيام حياته ألنه كان يشبع باملسيح فيها من خالل األناجيل األربعة قال بعد خروجه من السجن
  .األربعة يومياً ومل يشعر بالسجن والوحدة

 أيام خرجت من السجن ٤بسبب إمياا باملسيح وجماهرا به، وبعد ) السابق(سجنت عايدة يف االحتاد السوفيييت -٢
  .س يف السجن أشد من العذاب األمحر من امللحدين يف االحتاد السوفيييتوقالت إن عذاب عدم وجود الكتاب املقد

الوقت إا اآلن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خالصنا اآلن هذا وإنكم عارفون "إن آية واحدة من الكتاب -٣
  .غريت أوغسطينوس إىل القديس العظيم أوغسطينوس) ١١: ١٣رومية " (أقرب مما كان حني آمنا

 ملحد على رجل مسيحي كان قبلها من آكلي حلوم البشر ووجده يقرأ يف الكتاب املقدس فقال له مر أورويب-٤
هل ما زلت يف ختلفك تقرأ يف هذا الكتاب الرجعي فأجابه الرجل الرببري لوال هذا الكتاب العظيم الذي غري حيايت لكنت 

  .اآلن سلقتك وأكلتك
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٨

دها ملحد تقرأ يف الكتاب املقدس فسأهلا مستهزئاً ماذا حكى سربجن الواعظ الشهري عن بائعة فاكهة وج-٥
.  له كيف تربهن أن الشمس مشرقة؟ أجاا نورها ودفئهات؟ فأجابته كلمة اهللا فقال هلا وما أدراك أا كلمة اهللا؟ قالتقرأين

  .قالت له هكذا الكتاب املقدس نور حيايت ومأل قليب بدفء حب اهللا إيل
لكتب اليت تنكر وجود اهللا إىل مسيحي ليقرأها بدالً مما أمساه سخافات الكتاب أرسل ملحد جمموعة من ا-٦

أو كالم ) ١٥لوقا (أو مثل اآلب احملب ) ٨-٥مىت (إن وجدت كالماً أمسى من املوعظة على اجلبل : فرد املسيحي. املقدس
هد اجلديد، فأرسله إيل، وبالطبع مل يرد كتاباً خيربك عن املاضي واحلاضر واملستقبل كالعأو  )٢٣مزمور (تعزية وسالم مثل 

    .امللحد عليه حىت اآلن
 ألف ٢٠وكانت مكتبته حتوي أكثر من –قال والتر سكوت الشاعر اإلنكليزي الشهري وهو على فراش املرض -٧

ال  لصديقه األديب الشهري لوكهارت أن يقرأ له يف الكتاب فأجابه لوكهارت أي كتاب تقصد فأجاب والتر سكوت -كتاب
  .يوجد كتاب جيب أن ندعوه الكتاب إال كتاب واحد هو الكتاب املقدس

مل أكن أتصور أن هناك :  وقال١٨٣٣زار داروين صاحب نظرية التطور اإلحلادية قبائل فيجو املتوحشة سنة -٨
 هناك بسبب  اندهش للتأثري والتغري األخالقي١٨٦٩بشراً متوحشني أكثر من احليوانات، وعندما زارها مرة أخرى سنة 

أفتخر : " جنيهاً وكتب داروين٢٥انتشار املسيحية، فأرسل رسالة جلمعية لندن اليت أرسلت اخلدام إىل هناك ومع الرسالة 
  ".بعظمة ما فعله اإلجنيل يف تغيري هؤالء البشر وأشعر أين أحقر من أن تقبلوين يف مجعيتكم

قدس كما ينبغي لن يتعثر يف شيء بل سيحتمل كل األمور قال القديس يوحنا ذهيب الفم إن من يعرف الكتاب امل-٩
  .بصرب

متسكوا بالكتاب املقدس فهو مرسانا املؤمتنة لكل ما : "قال اجلنرال جرانت الذي كان رئيساً للواليات املتحدة-١٠
إن الكتاب املقدس : "أما الرئيس األمريكي أبراهام لنكولن فقال". له بكل ما وصلنا إليهنتمتع به من حريات وجنن مدينون 

  ".هو أعظم ما قدمه اهللا للبشر
إن كل ما تقرأه يف الكتاب اإلهلي بينما يلمع : دعين أحدثك عن الكتاب املقدس: قال القديس إيرونيموس-١١

  .ويتألأل من اخلارج فإنه أحلى جداً من الداخل
  ". الوحيد وقت مرضيإن الكتاب املقدس كان يل املعزي: "قال هيغل الفيلسوف األملاين الشهري-١٢
أيها السادة إين أقرأ الكتاب املقدس كل يوم فأوصيكم ): "هليئة أركان حربه(قال الفيلد مارشال مونتجمري -١٣
  ".أن تفعلوا هكذا
ليس كتاب يف الوجود ترتاح إليه نفوسنا عند : "قال املخترع األمريكي جورج سلدن وهو على حافة املوت-١٤

  ".املوت إال الكتاب املقدس
كفاك سخافات فهذا الكتاب قد عفى : بينما كان اخلادم املسيحي يعظ قاطعه فيلسوف كان حيضر االجتماع-١٥

عليه الزمن فأجاب الواعظ ميكنين أن أحضر لك يف الغد مئات قد تغريت حيام إىل األفضل بسبب هذا الكتاب العظيم 
فانسحب .  وترك خطاياه بسبب فلسفة أعظم فيلسوفشخصاً واحداً فقط تغريت حياتهولكين أحتداك أن حتضر إيل 
    .الفيلسوف امللحد حزناً وخجالً
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  الدرس الثاني
  )٢(الكتاب المقدس 

  الكتاب المقدس حقائقه العلمية ونبواته
  عظيم في صحة حقائقه العلمية: ثالثًا

  عظيم في نبواته: رابعًا
  عظيم في صحة حقائقه العلمية : ثالثًا

 وذلك ألن كاتبه ،دس ليس كتاباً علمياً جافاً، فالكتاب املقدس عظيم جداً يف دقة حقائقه العلميةمع أن الكتاب املق
  خطأ٥١ًفرنسية للعلوم عن اكتشافها  ادعت األكادميية ال١٨٦١يف سنة  لق العليم بكل شيء،اهو اهللا بالروح القدس اخل

، وأن هي أخطاء األكادميية نفسهالمي اعترفت أن هذه األخطاء علمياً يف الكتاب املقدس ولكن بعد مرور األعوام والتقدم الع
  :، وهذه بعض احملتويات العلمية الدقيقة للكتاب املقدسالكتاب املقدس كان على حق

  : آروية األرض-١
شكك كوبر نيكوس يف أن األرض مستوية، وأكد ١٦، ويف القرن ١٤٩٢اكتشف كوملبس أن األرض كروية عام 

 أن األرض كروية، أما إشعياء النيب بالوحي بالروح القدس فذكر هذه احلقيقة قبل امليالد بسبعمائة سنة ١٧جالليو يف القرن 
ملا ثبت "وكان قبله ذكرها سليمان بصورة رمزية ) ٢٢: ٤٠إشعياء " (اجلالس على كرة األرض وسكاا كاجلندب"

  ) ٢٧: ٨أمثال " (ملا رسم دائرة على وجه الغمر. السماوات كنت هناك أنا
  : للنجومجدًاالعدد الكثير -٢

وكل جمرة جمرة ٥٠ جمموعة وكل جمموعة حتتوي على أكثر من ٢٧٠٠ قسمت ارات إىل أكثر من ١٩٥٨يف عام 
" كما أن جند السماوات ال يعد ورمل البحر ال حيصى"بليون جنم، أمل يذكر إرميا ذلك من آالف السنني ١٠٠حتوي حنو 

  ) ٢٢: ٣٣إرميا (
  : فيه الكونيسبحاء الذي الفض-٣

، ولكن سفر أيوب أقدم أسفار الكتاب املقدس كان قد ذكر ذلك ١٦٨٧اكتشف هذه احلقيقة اسحق نيوتن عام 
  ) ٧: ٢٦أيوب " (على اخلالء ويعلق األرض على ال شيءميد الشمال "

  : محورهاحولدوران األرض -٤
اعتربوه هرطوقاً يستحق القتل ولكن ) ١٦٤٢-١٥٦٤عام (عندما اكتشف جالليو أن األرض تدور حول الشمس 

هل عرفت الفجر موضعه . هل يف أيامك أمرت الصبح"الكتاب املقدس كان قد ذكر ذلك يف سفر أيوب أقدم أسفاره 
وميكن استنتاج نفس احلقيقة ) ١٤-١٢: ٣٨أيوب " ( كطني اخلامت-أي تدور بني حمورها–ليمسك بأكناف األرض تتحول 

فيؤخذ الواحد ويترك اآلخر ) ليل ونوم(يكون اثنان على فراش واحد "ن ظهوره يف املستقبل ففي حديثه يف حديث املسيح ع
فيؤخذ ) يف ظهر وعصر اليوم( يكون اثنان يف احلقل خرى فتأخذ الواحدة وتترك األ)أي صباح باكر(تكون اثنتان تطحنان معاً 

ملسيح سيكون هناك جزء من األرض ليل وجزء به صباح باكر ففي حلظة ظهور ا) ٣٦-٣٤: ١٧لوقا " (الواحد ويترك اآلخر
  .وجزء به ظهر، وهذا ضمناً ألن األرض تدور حول حمورها

  :تحلل العناصر-٥
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١٠

نووي يف القرن العشرين ولكن بطرس التفجري البدأ العلم يكتشف حتلل العناصر بعد أن أجرى ألربت أينشتاين 
ناصر حمترقة تزول السماوات بضجيج وتنحل الع"عام ٢٠٠٠ القدس قبل الرسول صياد السمك كتب ذلك بالوحي بالروح

  )١٢-١٠: ٣بطرس ٢" ( تذوبوالعناصر حمترقة... 
  : السماويةاألجراماستهالك آتل -٦

 تشع من طاقة حرارية وضوئية ولكن وية تفقد جزءاً من كتلتها بسبب مااكتشف العلم حديثاً أن األجرام السما
: ١٠٢مزمور " (هي تبيد وأنت تبقى وكلها كثوب تبلى..... من قدم أسست األرض "ذكر هذا الكتاب املقدس كان قد 

  .ويف وصف األجرام بالثوب الذي يبلى تدرجيياً نرى وكأن األجرام تفقد كتلتها تدرجيياً) ٢٦-٢٥
  :سبل المياه-٧

ل ال بد أن أكتشف ما ذكره قا) ٨: ٨مزمور " (مسك البحر السالك يف سبل املياه"عندما قرأ العامل مىت موري 
  .الكتاب املقدس وبعد سنوات قليلة رسم أول خريطة هلذا العلم الكبري اآلن يف عامل البحار

  :المطر والشحنات الكهربية-٨
اكتشف اللورد كلفن أن املطر حيدث بسبب تفريغ الشحنات الكهربية ذكرها الكتاب املقدس قبل آالف السنني 

  )١٣: ١٠إرميا " (للمطر) شحنات كهربائية(صنع بروقاً "وأيضاً ) ٧: ١٣٥زمور م" (الصانع بروقاً للمطر"
  :النور-٩

وذلك قبل خلق الشمس والنجوم يف اليوم ) ٣: ١تكوين " (قال اهللا ليكن نور فكان نور"عند جتديد اهللا لألرض 
ر أخرى كاألشعة البنفسجية وحديثاً اكتشف أن الشمس ليست مصدر النور الوحيد فهناك مصاد) ١٤: ١تكوين (الرابع 

) ١٦: ٦تيموثاوس ١، ٥: ١يوحنا ١(ومل يذكر الكتاب املقدس أن اهللا خلق النور ألن اهللا نور ) x(وفوق البنفسجية وأشعة 
أين "دة تصاحبها ذبذبات يف شكل موجات األثري، ويسأل الرب أيوب ووكان النور يف احلقيقة فوتونات ذات طاقة حمد

النور ال يسكن . ث/ ألف كيلو متر٢٧٩إشارة إىل سرعة الضوء اليت هي ) ١٩: ٣٨أيوب " (ن النورحيث يسكالطريق إىل 
 يا لعظمة دقة الوحي املقدس، وألن تردد ذبذبة الضوء أعلى من الصوت فال نسمع صوت الضوء ‼يف مكان بل يف طريق
واكتشف العلم احلديث انكسار الضوء ". اوال يسمع صو... الفلك خيرب بعمل يديه ) "١: ١٩مزمور (وهذا ما هو مكتوب 

تشبيه " (هل عرفت الفجر موضعه ليمسك بأكناف األرض"جند هذه احلقيقة إذ يقول ) ١٣-١٢: ٣٨أيوب (ولكن يف 
  )الضوء بأصابع يوضح فكرة انكسار الضوء على األرض

  :الطبيعةدورة الماء في -١٠
إىل هناك تذهب س مبآلن إىل املكان الذي جرت منه األار كل األار جتري إىل البحر والبحر لي"قال سليمان 

وأيضاً ) ١٦: ٣٧أيوب " (السحاب) دورة مستمرة(أتدرك موازنة "ونفس احلقيقة تذكر يف ) ١٠-٧: ١اجلامعة " (راجعة
بة منذ وصارت هذه احلقيقة العلمية املكتو) ٨: ٥عاموس " (الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه األرض يهوه امسه"

  .القدم يف الكتاب املقدس اكتشاف علمي حديث
  :السفنشكل وأبعاد -١١

علينا أن نعترف أن أبعاد "قال أعظم خرباء السفن حديثاً يف كوبنهاغن بعد مرور آالف السنني بعد أحباث طويلة 
ر هنري مورس عامل وقال دكتو]" ١-٦الطول إىل العرض [هي أفضل نسبة أبعاد للسفن الكبرية ) ٦تكوين(فلك نوح يف 

 قطار ٢٠ ألف متر مكعب أي محولة ٦٥السفن أن أبعاد الفلك جتعل من املستحيل أن ينقلب إال إذا وقف رأسياً، وسعته هي 
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١١

 متر مسطح كافية جداً للتهوية وهذه ٢٠٠فمساحتها حوايل  عربة من النوع احلايل، أما النافذة ٦٠بضاعة كل قطار حيوي 
نها اهلواء الساخن ليحل حمله هواء نظيف، وهذا يتفق علمياً مع أحدث أساليب التهوية حيث تعمل الكوة املستطيلة خيرج م

  !ما أدق الكتاب املقدس. تيارات احلمل على دفع اهلواء الساخن إىل أعلى
  :عوازل الحريق-١٢

 ٣٥٠٠بل ذلك بـ أفضل باب يقاوم احلريق ولكن قاكتشفوا حديثاً أن الباب اخلشيب الد بإحكام بالنحاس هو 
  )١٣-١٢: ٦الويني ) (٢٢: ٢٧خروج (سنة صمم اهللا مذبح النحاس ليقاوم احلريق املستمر عليه ذه الطريقة 

  :الدورة الدموية-١٣
اجلرة على ) "٦: ١٢جامعة ( لكن كان سليمان قد ذكرها بصورة رائعة يف ١٦١٥اكتشفها العامل وليم هاريف سنة 

وهو فصان مغلفان بغشاء " بكوز الذهب" وهو يعين للمخ " حببل الفضة" ويشري إىل احلبل الشوكي "البكرة عند البئر"، "العني
عنصر مجيعهم من تكوين ١٦هذا ما أكده العلم احلديث أن جسم اإلنسان يتحلل إىل " يرجع التراب إىل األرض"ذهيب مث 
  .التراب

  :ارتباط الجسد-١٤
" إن كان عضو واحد يتأمل فجميع األعضاء تتأمل معه"ضاء جسم اإلنسان يؤكد العلم احلديث الترابط الشديد بني أع

  )٢٦: ١٢كورنثوس ١(
  :ضربة القمر-١٥

وقد أكد العلم احلديث أن ضربة القمر ). ٦: ١٢١مزمور " (ال تضربك الشمس يف النهار وال القمر يف الليل"
  .حتدث والسيما يف الصحراء، وينتج عنها العمى أو اجلنون

  : دقيق جدًا علميًا تجاه الصحة العامة لإلنسانالمقدسب  الكتا-١٦
) ٢٥-٢٣: ٧الويني (عدم أكل الشحم نظراً خلطورة الكولسترول ) ٢١: ١٤تثنية (عدم أكل احليوانات امليتة 

مريض اجلذام –كذلك عزل األبرص ) ٣٩-٩: ١١، الويني ١٥: ١٩عدد (عدم شرب املياه الراكدة أو املتدنسة مبيت 
وأوضح العلم أن اليوم . محاية لصحتها ولصحة مولودها) ١٢الويني (وعدم زيارة املرأة بعد الوالدة مباشرة ) ١٣الويني (

  ).٣: ١٢الويني (وقت لعملية ختان الذكور سواء من جهة جتلط الدم أو حتمل الطفل وهذا ما أوصى اهللا به يف الثامن أنسب 
  عظيم في نبواته:رابعًا

إن الكتاب املقدس مليء ). ٢٣: ٤١أشعياء " (خربوا باآلتيات فيما بعد فنعرف أنكم آهلةأ"يقول الكتاب املقدس 
ولقد حسب أحد دارسي الكتاب املقدس عدد نبواته اليت تنبأ ا قبل حدوثها فوجد أا . بالنبوات فهو حقاً كتاب وكالم اهللا

  :ومن أهم نبوات الكتاب املقدس) ١٩: ١بط ٢الكلمة النبوية ( نبوة وهلذا يسميه الرسول بطرس ١٠٣٨٥
  :المسيحنبوات عن -١

 نبوة عن املسيح حتققت يف العهد اجلديد وما زالت هذه النبوات موجودة يف توراة ٣٣٣وردت يف العهد القدمي 
  .اليهود الذين ينكرون أن يسوع هو املسيح

  :نبوات عن أوالد نوح-٢
  :٢٥٠٠د بـوردت النبوة على فم نوح أي قبل امليال) ٩تكوين (يف 
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١٢

مل يذكر نوح حام يف بركته ألوالده وحام الذي منه عمرت القارة السوداء أفريقيا وظلت معظم القارة أجزاء -أ
  .منسية

  .فجاء معظم األنبياء من سام الذي منه عمرت قارة آسيا" مبارك الرب إله سام"وعن سام قال -ب
وبا ففتح له اهللا واكتشفوا األمريكتني مث استراليا ومنه عمرت قارة أور" ليفتح اهللا ليافث"وقال عن يافث -ج

  .شهر غزاة وفاحتني ومهتمني بالسياحة يف كل تاريخ العاملأفكانوا " ليسكن يف مساكن سام"ونيوزالندا وقال 
  :اليهودنبوات عن -٣

ة العظيمة اليت جميء املسيح إليهم ورفضهم إياه وخراب اهليكل وجتمعهم مث الضيق(تفيض النبوات عن تاريخ اليهود 
ملا سأل فريدريك الكبري ملك روسيا واعظ قصره قائالً ) ٢٤، مىت ٣٧و٣٦، مزمور ٩، دانيال ٢٨تثنية ) (سيجتازون فيها

  "اليهود يا موالي" هل تقدر أن تربهن يل عن صدق الكتاب املقدس يف كلمتني قال 
  :العالمإمبراطوريات -٤
  )٧، ٢دانيال (
  :زوال بعض المدن-٥

  )٢٦، حزقيال ١٣أشعياء (نائها وعدم ب
  :نبوات عن طابع األيام األخيرة-٦
  ).٢١، لوقا ١٣مرقس (
  :نبوات عن الحالة األبدية-٧

  .للمؤمنني يف السماء واخلطاة يف اجلحيم

  الدرس الثالث
  )٣(الكتاب المقدس

  الكتاب المقدس انتشاره وشخصياته وصموده
  عظيم في توزيعه وانتشاره: خامسًا

  يم في شخصياتهعظ: سادسًا
  عظيم في صموده وثباته: سابعًا

  عظيم في توزيعه وانتشاره: خامسًا
فالكتاب املقدس هو أول كتاب يطبع يف العامل يف ترمجة الفوجلاتا الالتينية وطبع يف مطبعة جوتنربج يف أواخر -١

جه االحتياج للكتاب املقدس  عاماً عندما أرادت أن توا٣٠ وقد قال أحدهم أن مجعية الكتاب املقدس منذ ١٥القرن 
نسخة كل يوم، بالطبع ٣٢٨٧٦ نسخة كل ساعة و٣٦٩ نسخة كل دقيقة و٢٢ثوان و٣اضطرت أن تطبع منه نسخة كل 

  !!طن، ما أعجبه يف توزيعه وانتشاره٩٠ صندوق تزن ٥٨٣اراً وليالً، ووضعت هذه الكتب يف 
 هو أعظم كتاب يف توزيعه على وجه ٢٠٠٠ية طبعة وما زال الكتاب املقدس يف موسوعة جينيس لألرقام القياس

  .اإلطالق
 والكتاب الذي يليه يف عدد املخطوطات هو إلياذة هومريوس وعدد خمطوطاا ٢٤٦٠٠أكرب عدد خمطوطات -٢

  . خمطوطة٦٤٣



 
                 Arabic Bible Outreach Ministry               http://www.arabicbible.com              الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                             Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998 2005, All rights reserved. 

 

١٣

  م. ق٢٨٢أول كتاب ترجم يف العامل إذ ترجم العهد القدمي من اليهودية إىل اليونانية عام -٣
يف العامل، فلقد اشترت احلكومة الربيطانية املخطوط السينائي من روسيا مببلغ  لى خمطوطاتخمطوطاته أغ-٤

  .ألف دوالر وهو أغلى خمطوط على اإلطالق على األرض يف ذلك التاريخ٥١٠
 ترمجة ٢٠٠ لغة أو هلجة والذي يليه أعمال لينني ٩٤٦أكرب عدد ترمجات، فلقد ترجم كله أو أجزاء منه إىل -٥

  .فقط
  .نسخ يف كل ثانية من ثواين الليل والنهار٥ مليون نسخة سنوياً أي ١٥٠ أعلى معدل توزيع يف العامل حوايل-٦
" ما فعل اهللا" آية نصها ٢٤/٥/١٨٤٤كان أول تلغراف أرسل يف العامل أرسله مورس خمترع التلغراف يف يوم -٧

        )٢٣: ٢٣(وهي اآلية الواردة يف عدد 
ما مت إرسال العهد اجلديد كله كتلغراف من نيويورك إىل شيكاغو عندما ظهرت ترمجة أطول تلغراف هو عند-٨

  .١٨٨١ يف مايو revised versionجيمس املنقحة 
أول كتاب يسافر إىل الفضاء اخلارجي عندما أرسل كله إىل الفضاء على ميكروفيلم، وأيضاً أول آية تقال من -٩

  "يف البدء خلق اهللا السماوات واألرض"لفضاء األمريكي قاهلا رائد ا) ١: ١تكوين (الفضاء كانت 
هو أكثر الكتب على وجه اإلطالق الذي كتب عنه كتب وتراجم وفهارس وقواميس وأطالس ومعاجم وأدب -١٠

  .وشعر وتراجم حياة أشخاص وترانيم كنيسة وتأمالت وتفاسري إخل
  .كان إىل يومنا هذاالكتاب الوحيد الذي يغطي التاريخ البشري متصالً منذ أن -١١
لو أن كل نسخ الكتاب املقدس قد أبيدت "أثر على الكتابة واألدب يف العامل كله حىت قال أحد األفاضل -١٢

  ".استرداد كل الكتاب من االقتباسات املأخوذة منه يف كتب املكتباتألمكن 
  عظيم في شخصياته: سادسًا

ية لسلسلة نسب الرب يسوع املسيح غرض الكتاب يذكر سالسل نسب أفراد من الشعوب ليصل إىل النها-١
  )٣، لوقا ١مىت (املقدس 

يشري إىل عيوب وخطايا أبطاله فلو كان الكاتب هو إنسان لكان حاول تغطية عيوب األبطال حىت الرسل -٢
  .واألنبياء ولكنه احلق، ليبقى الرب يسوع وحده الذي بال خطية

والتكافل عند ) ٣: ٣٠، ٢: ٦تكوين (، )٢: ١٥تكوين (تبين حيكي عادات الشعوب واألفراد مثل فكرة ال-٣
  ).٥٠تكوين (واحلزن على املوتى ) ١٦، ٥، ٢: ٤٤تكوين (املفديني الدماء 
  عظيم في صموده ثباته: سابعًا

  :الزمنصموده ضد -١
) ب املقدسالترمجة الالتينية للكتا( نسخة من الفوجلاتا ١٠٠٠٠+ خمطوط يوناين قدمي للعهد اجلديد ٥٣٠٠هناك 

 وهي خمطوطات إلياذة ٦٤٣ وبني ٢٤٦٠٠الحظ الفرق بني .  لغة خمتلفة قدمية١٥ من املخطوطات القدمية بـ٩٣٠٠+
      . يوضح أن اهللا ضمن بقاء هذه املخطوطات القدمية القيمة١٩٤٧إن اكتشاف قمران سنة . الشاعر اإلغريقي هومريوس

  :االضطهاداتصمود ضد -٢ 
  .ضطهادات يف أثناء اإلمرباطورية الرومانية الوثنية يف القرون الثالثة األوىل للمسيحيةمتثلت ذروة هذه اال
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١٤

  :النقدصموده ضد -٣
لشهري فولتري متهكماً على الكتاب املقدس أنه بعد مائة سنة ستكون املسيحية جمرد تاريخ افلقد قال امللحد الفرنسي 

سنة على وفاته حىت استعملت مجعية ٥٠ ومل متض ١٧٧٨ت يف عام والكتاب املقدس حتفة من حتف املاضي ولكن فولتري ما
  .جنيف للكتاب املقدس مرتله ومطبعته لنشر الكتاب املقدس بعد شرائهما

  :اإللحادصموده ضد -٤
 ٥١٠وعندما أرادت روسيا التخلص من كل ما هو مسيحي عرضت املخطوط السينائي للبيع فاشترته بريطانيا بـ

واحد من عشرة من الدوالر، حقاً إن اهللا قادر على = سنت١١يوم بيعت الطبعة األوىل لفولتري بـألف دوالر ويف نفس ال
  .احلفاظ على كتابه من عوامل الزمن والتعرية واالضطهاد والنقد

  هل تم تحريف الكتاب المقدس؟؟
ث أي حتريف هل ميكن أن يكون قد حد: وقبل ختام احلديث عن الكتاب املقدس أود أن أشاركك ذا السؤال

  للكتاب املقدس؟
ولكن ألن إبليس الذي حياول التشكيك يف ليس فقط ألوجه العظمة السباعية اليت شاركتك ا . اإلجابة بالطبع ال

) ١: ٣تكوين (أحقاً قال اهللا؟ : للمرأة) الشيطان(لقد شكك حواء قدمياً يف صدق كلمة اهللا فقالت احلية . كلمة اهللا كذاب
عن إبليس أنه كذاب وأبو الكذاب، فإن كذب عليك إبليس وحاول أن يشكك ) ٤٤: ٨يوحنا (كر يف ولكن الرب يسوع ذ

  : يف كلمة اهللا تذكر اخلمسة أسئلة اليت تؤكد استحالة حتريف الكتاب املقدس وهي
  متى تم التحريف؟-١

ة واحلبشية باإلضافة لترمجة ترجم الكتاب املقدس من بداية العصر املسيحي إىل لغات عديدة منها الالتينية والقبطي
م فلكي يتم التحريف جيب على احملرف أن يصل لكل النسخ بكل ٢٨٠سنة ) الترمجة السبعينية(العهد القدمي كله إىل اليونانية 

اللغات وكل املؤلفات اليت اقتبست فيها آيات وهذا مستحيل فآالف املخطوطات ومئات اللغات عرب كل السنوات يف 
  .حقاً يستحيل حتريف كلمة اهللا. دون اختالفالقارات واحدة ب

  من الذي حرفه؟-٢
بالنسبة للعهد القدمي مستحيل أن يكون اليهود حرفوه فمعروف مدى حرصهم على كتام املقدس وشهد الكتاب 

ديهي أن ولو افترضنا جدالً أم حرفوا العهد القدمي لكان من الب" استؤمنوا على أقوال اهللا) "٢: ٣رومية (على ذلك يف 
حيذفوا الويالت املوجهة ضدهم ووصفهم السيئ وسقطات أبطاهلم وأنبيائهم والنبوات الصرحية عن صلبهم املسيح مثل 

أما افتراض أن املسيحيني أنفسهم حرفوه فهذا مستحيل أيضاً فكيف ميكنهم حتريف العهد القدمي ) ٥٣، أشعياء ٢٢مزمور (
  معنا عهد قدمي خمتلف عن التوراة اليهودية ولكنه واحد، أما بالنسبة للعهد اجلديدوهو نفسه التوراة اليهودية اآلن، ولكان

ن أنفسهم حرفوه أيضاً وهم الذين استشهدوا باملاليني من العامل كله هل يستشهد أحد ألجل فمستحيل أن يكون املسيحيو
  س؟خمطوطة املطابقة متاماً للكتاب املقد ٢٤٦٠٠كذبة صنعها بنفسه؟ وماذا عن الـ

  ماذا آان قبل التحريف؟-٣
أين هو الكتاب املقدس احلقيقي؟ كيف يوافق كتابنا املقدس كل املخطوطات، مل يعثر على أي كتاب يتطابق مع كل 

  .املخطوطات إال الكتاب املقدس
  لماذا ولمصلحة من يحرف؟-٤
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١٥

  ة من حيرف الكتاب املقدس؟اليهود كانوا حريصني على تورام واملسيحيون على الكتاب املقدس بعهديه فلمصلح
  ؟التحريفأين آان اهللا عندما تم -٥

كيف يسمح اهللا إلنسان أياً كان أن حيرف كتابه وكالمه واهللا ما زال حي وقادر على حفظه عرب العصور، فمن 
أو الشيطان أن البديهي ال يقدر وزير أن حيرف كالم أو منشور مللك يف حياة هذا امللك فاألحرى جداً لن يسمح اهللا لإلنسان 

ماذا تقول؟ أنا أدافع عن : فعندما سأل أحدهم الواعظ الشهري سربجن أن يدافع عن الكتاب املقدس أجاب. حيرف كالمه
امسعي أيتها السماوات وأصغي أيتها األرض ألن الرب "إذن تذكر هذه اآليات الكتاب املقدس وهل يدافع أحد عن األسد؟ 

) ١٦: ٣بطرس ٢" (فيها أشياء حيرفها غري العلماء هلالك أنفسهم"ول بطرس عن الكتب وقال الرس) ٢: ١أشعياء " (يتكلم
السماء واألرض تزوالن ولكن كالمي ال "وقال الرب ) ١٣: ١٣أمثال " (من ازدرى بالكلمة خيرب نفسه"وقال سليمان 

يد على هذا يزيد اهللا عليه ألين أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يز) "٣١: ١٣مرقس " (يزول
الضربات املكتوبة يف هذا الكتاب وإن كان أحد حيذف من أقوال كتاب هذه النبوة حيذف اهللا  نصيبه من سفر احلياة ومن 

  )١٩-١٨: ٢٢رؤيا " (املدينة املقدسة ومن املكتوب يف هذا الكتاب
  وماذا عن إنجيل برنابا؟

ملك بروسيا، وهذا ) مستشار( عندما عثر عليه كرومر ١٧٠٩ه يف عام هو كتاب كتب باللغة اإليطالية ومت اكتشاف
  :الكتاب تأليف بشري أي أنه إجنيل مزيف، هو مليء باألخطاء اليت تثبت زيفه منها

 إن هذا الكتاب ال يستطيع أن يقبله أي ٢٦/١٠/١٩٥٩وهو ينقده يف جريدة األخبار  :قال عنه األستاذ العقاد-١
  .ستطيع أن أتورط يف قبوله، لوجود الكثري من التعاليم اليت تناقض ديينمسيحي أو يهودي وال أ

عند ترمجته للعربية رفضوه بشدة ويف مقدمتهم الدكتور خليل سعادة مترجم  :مل يقبله كثري من املفكرين العرب-٢
  .هذا اإلجنيل املزيف

ة خمطوطات يف كل الكتب أو اجلداول يرجع تارخيها للقرن اخلامس عشر وليس له أي :النسخة الوحيدة املكتشفة-٣
  .اليت منها خمطوطات منذ القرن الثاين، وال توجد أي إشارة له يف أقوال اآلباء أو حىت أقوال اهلراطقة القدماءأو اامع 
  .وهي يف الواقع يف سهل) ٩، ١: ٢٠(منها الناصرة على البحر  :مليء باألخطاء اجلغرافية-٤
مع أن الفريسيني مل يظهروا إال ) ١: ١٤٥(م .ق٩٠٠منها الفريسيني كانوا أيام إيليا  :مليء باألخطاء التارخيية-٥

  م .يف القرن الثاين ق
  .م٣٣مع أم كانوا وقت صلب املسيح سنة ) ٢: ٣(بيالطس وحنان وقيافا كانوا أيام ميالد املسيح  :يقول أن-٦
  )٢: ٣٦(ياطني تصلي؟ فهل الش. من ال يصلي فهو أشر من صالة الشياطني :يقول أن-٧
  )١٩: ٥٣(النباتات هلا دماء وبالزما  :يقول أن-٨
  .مع أم يف الواقع أرواح) ٢٦: ٣٥، ١٤: ٥٥: (يتحدث عن بكاء الشياطني وعن بصقهم -٩
وأيضاً حمبة التالميذ للرب يسوع ) ١٤-١٠: ٩٩(حيرم كل أنواع احلب كحب األب البنه أو األم البنها -١٠

)١٨: ٢٢٠(  
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١٦

ويذكر أن ) ٧٣مزمور " (مزور آلساف"مع أنه آساف ) ١٠: ٢٥( هو داود ٧٣ل إن كاتب مزمور يقو-١١
إىل ) ٤: ١٥٨(، وينسب كلمات مالخي )٢٣: ١٨حزقيال (مع أن قائلها حزقيال ) ١: ١٦٥(كلمات حزقيال قاهلا يوئيل 

  )٢: ٢مالخي (ميخا 
  ).١١: ٢٥الويني ( عام فقط ٥٠مع أنه ) ١٨: ٨٢( عام ١٠٠يقول أن اليوبيل -١٢
والصحيح هي ترشيش، طرسوس يف تركيا بينما ترشيش ) ٦-٥: ٦٣(ن يونان حاول اهلرب لطرسوس إيقول -١٣
  .يف إسبانيا

  )٦دانيال (مع أنه داريوس املادي ) ٣٦: ٥٠(يقول أن كورش طرح دانيال يف جب األسود -١٤
) ١٣، ٧، ١: ٧تكوين ( أشخاص ٨أم مع ) ٧: ١١٥( شخصاً ٨٤يقول إن الذين جنوا من الطوفان هم -١٥

  ).٢٠: ٣بطرس ١(
  .مساوات مث مساء السماوات٣مع أم ) ١٧٨، ١٠٥فصل (مساوات وعاشرها اجلنة ٩ يقول إن هناك -١٦
 خرتير فهل انقسم كل شيطان ليدخل ١٠٠٠٠ وأا دخلت يف ٦٦٦٦يقول إن عدد الشياطني يف انون -١٧

  ).١٢-٦: ٢١ (!الواحد يف خرتيرين؟
فمن أين أتى ) ٣٥:٧(ألف سنة دون أي عمل ٢٥يقول إن اهللا عندما خلق آدم خلق كتلة من التراب وتركها -١٨

  .ذه البدعة؟ وما اجلدوى من تركها ؟
  ملاذا؟؟) ١٠: ١٣(ن هناك مليون مالك كانوا حيرسون ثياب الرب يسوع إيقول -١٩
ض مع كل الكتب السماوية هو أنه ينكر صلب املسيح مما جيعل البعض حياول أن يتمسك به رغم أنه يتناق-٢٠

  )١٨-١٥: ١٣(وأن الرب يسوع يقول للمالك مسعاً وطاعة ) ٢٢٠-٢١٦، ١٠: ١٤(ويذكر أن يهوذا صلب بدالً عنه 
    ) ١: ٣تكوين (هذا اإلجنيل املزيف ليس غريباً على الشيطان الذي منذ البداية حياول أن يوجد الشك يف كالم اهللا 

  أساسيات مسيحية-ار األولاالختب
  :اختر أفضل إجابة: أوًال
  :غريت حياة) ١١: ١٣رومية (آية واحدة يف -١
  القديس أوغسطينوس-القديس يوحنا الذهيب الفم                       ب-أ
  القديس إيرونيموس-ج
  ":الكتاب املقدس هو أعظم ما قدمه اهللا للبشر: "قال-٢
  الرئيس جرانت-                    بالرئيس أبراهام لنكولن      -أ
  والتر سكوت-ج
  :شهادة يسوع هي روح النبوة-٣
  ١٦: ٣تيموثاوس ٢-                                  ب٢: ٢بطرس ١-أ
  ١٠: ١٩رؤيا -ج
  :جند الكتاب املقدس لنب عقلي عدمي الغش للمؤمنني األحداث يف-٤
  ٢١: ١بطرس ٢-      ب                           ١٢: ٣عربانيني-أ
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١٧

  ٢: ٢بطرس ١-ج
  :معىن إن الكتاب املقدس موحى به من اهللا أنه-٥
  أنفاس اهللا-بإرسال املالئكة                                 ب-أ
  بركة لكل من يقتنيه-ج

  :أمام العبارة الخاطئة) خطأ(أمام العبارة الصحيحة أو آلمة ) صح (آلمةضع : ثانيًا
  .لعهد اجلديد كتب بثالث لغات هي العربانية واآلرامية واليونانية إال أنه عظيم يف وحدتهبالرغم من أن ا-٦
  .١٨٦٩ بعظمة تأثري الكتاب املقدس بعد زيارته الثانية لقبائل فيجو يف سنة ￼اعترف داروين-٧
  .ال يوجد كتاب يف العامل له أعداء وأحباء مثل الكتاب املقدس-٨
  .تعلم أننا عندما نكون أمام الكتاب املقدس لنقرأه فكأننا أمام اهللا ألن اهللا يتكلمن) ١٣-١٢: ٤عربانيني (من -٩
  .ألن الكتاب املقدس دواء للمجروحني فهو ال حيطم قلوب املتقسني-١٠

  أساسيات مسيحية-االختبار الثاني
  :اختر أفضل إجابة: أوًال
  :حتدث الكتاب عن كروية األرض يف-١
  ٢٢: ٤٠أشعياء -                            ب             ٧: ٢٦أيوب -أ
  ١٧-١٥: ١٩عدد -ج
  :اكتشف سبل املياه-٢
  وليم هاريف-اللورد كلفن                                           ب-أ
  مىت موري-ج
  :عدد نبوات الكتاب املقدس اليت ذكرت قبل حدوثها-٣
  ٣٣٣-     ب                                         ١٠٣٨٥-أ
  ١٣٨٥-ج
  اكتشف الفضاء الذي يسبح فيه الكون-٤
  هنري موريس.د-اسحق نيوتن                                          ب-أ
  ألربت أينشتاين-ج
  : يشري إىل١٢حبل الفضة يف جامعة -٥
  املخ-الدورة الدموية                                      ب-أ
    احلبل الشوكي-ج

  :أمام العبارة الخاطئة) خطأ(أمام العبارة الصحيحة أو آلمة ) صح(ضع آلمة : ثانيًا
  صورة الستهالك كتلة األجرام السماوية وصفها بالثوب الذي يبلى) ٢٦-٢٥: ١٠٢مزمور (يف -٦
 عنصر مجيعها يف ٢٦وهذا ما أكده العلم أن جسم اإلنسان يتحلل إىل  قال سليمان فريجع التراب إىل األرض-٧

  وين الترابتك
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١٨

   نبوة عن املسيح حتققت يف العهد اجلديد١٠٣٨٥يوجد يف العهد القدمي -٨
  عمرت أفريقيا من حام وآسيا من سام وأوروبا من يافث-٩
من عدم أكل الشحم وهذا يتوافق مع الصحة العامة خلطورة ) ٢٥-٢٣: ٧الويني (حذر العهد القدمي يف -١٠
  الكوليسترول

   مسيحيةأساسيات-االختبار الثالث
  :اختر أفضل إجابة: أوًال
  :عدد املخطوطات اليونانية للعهد اجلديد-١
  ٩٣٠٠-                                               ب٢٤٦٠٠-أ
  ٥٣٠٠-ج
  :أول تلغراف يف العامل أرسله موريس خمترع التلغراف كان آية-٢
  ٢٣: ٢٣دد ع-                                          ب١: ١تكوين -أ
  ٢: ٣ رومية-ج
  :                                               قال بعد مائة سنة ستكون املسيحية جمرد تاريخ والكتاب املقدس حتفة من حتف املاضي-٣
  فولتري-جوتنربج                                                  ب-أ
  سربجن-ج
  :من ازدرى بالكلمة خيرب نفسه يف-٤
  ٢: ١أشعياء -                                         ب٣١: ١٣مرقس -أ
  ١٣: ١٣أمثال -ج
  :ألف دوالر أمريكي٥١٠اشترا بريطانيا من روسيا بـ-٥
  الفوجلاتا-املخطوط السينائي                                        ب-أ
  خمطوطات قمران-ج

  :أمام العبارة الخاطئة) خطأ( الصحيحة أو آلمة أمام العبارة) صح(ضع آلمة : ثانيًا
  أطول تلغراف هو العهد اجلديد كله من ترمجة امللك جيمس املنقحة -٦
  )٢: ٣(ميكن لليهود أن حيرفوا الكتاب املقدس ألن الكتاب قال عنهم ذلك يف رومية -٧
   ثواين الليل والنهارتوزيع الكتاب املقدس هو أعلى معدل توزيع يف العامل مخس نسخ كل ثانية من-٨
  وقاهلا رائد الفضاء األمريكي) ١: ١تكوين (أول آية تقال يف الفضاء كانت -٩
  .كلمة اهللا.... الكتاب املقدس يشري إىل عيوب وخطايا األبطال والقديسني ألن احلق -١٠

  الدرس الرابع
  وحدانية اهللا

  بالحقيقة نؤمن بإله واحد
  .اهللا ووجوده: أوًال
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١٩

  .ووحدانيتهاهللا : ثانيًا
  .نوع وحدانية اهللا:ثالثًا
  .أقانيم الالهوت: رابعًا
  .اهللا أعظم من خالئقه: خامسًا

  .الثالوث األقدس: سادسًا
  .حقيقة التجسد: سابعًا

  اهللا ووجوده: أوًال
هل اهللا موجود؟ هذا السؤال حري وما زال حيري الكثريين، حىت الفالسفة واملفكرين قال بعضهم أن الكون أوجد 

ال ميكننا أن ننكر أنه يوجد خالق عظيم هلذا : سه، والبعض اآلخر قال أن املادة هي أصل الوجود، ولكن الغالبية منهم تقولنف
، وقالوا عنه إنه كائن أعلى ال حدود لقدراته وعلمه، وهو أصل كل )حسب زعمهم(الكون، ميكن أن نسميه القوة العظمى 

  )١: ١٤مزمور " (قال اجلاهل يف قلبه ليس إله"نا الكتاب املقدس وخيرب. واحلقيقة أن اهللا موجود. الوجود
  :وهذه بعض الشهادات اليت تشهد عن وجود اهللا

  :شهادة الطبيعة-١
أموره "، ويقول أيضاً )١: ١٩مزمور " (السماوات حتدث مبجد اهللا والفلك خيرب بعمل يديه"يقول الكتاب املقدس 

 وعندما سئل العامل الفلكي )٢٠: ١رومية " (ة باملصنوعات قدرته السرمدية والهوتهغري املنظورة ترى منذ خلق العامل مدرك
لست يف حاجة ألن أذكر هذا، فاهللا خلف كل ظاهرة يف : الشهري البالس ملاذا مل يذكر اهللا يف أحباثه العظيمة يف الفلك قال

  .الكون والطبيعة واحلياة
  :شهادة التاريخ-٢

ليكن اسم اهللا مباركاً "اريخ إال يد اهللا يف إقامة املمالك وإسقاطها، هكذا قال دانيال ليس الت: قال املؤرخ كروميل
- ٢٠: ٢دانيال " (من األزل وإىل األبد ألن له احلكمة واجلربوت وهو يغري األوقات واألزمنة يعزل ملوكاً وينصب ملوكاً

) ٢١-١٩: ١٣أشعياء (دن وعدم بنائها من جديد ، وزوال بعض امل)٧: ٢دانيال (انظر كيف أن يد اهللا تغري املمالك ) ٢١
  )٢٦حزقيال (

  :شهادة العلم-٣
خمالفات العلم الكاذب "قال بعض امللحدين إن ازدياد العلم سيهز إميان البشر باهللا، ولكن مل تكن أقواهلم سوى 

من احملال أن :  قال عمانوئيل كنتال يتعارض أبداً مع اإلميان باهللا، فقدأما الواقع فإن العلم ) ٢٠: ٦تيموثاوس ١" (االسم
تتأمل يف صنع هذا العامل دون أن ترى يد اهللا العظيمة، وقال لورد كلفن وهو من أبرع العلماء احملدثني يف حماضرة له عام 

  . أن العلم يؤكد عن يقني وجود اهللا اخلالق فنحن ال حنيا ونتحرك ونوجد باملادة امليتة١٩٠٣
  :شهادة الوجدان-٤

جتول يف كل : قال بلوتارك قدمياً. نسان دون املخلوقات بالشعور الداخلي القوي الذي يدعوه إىل التدينينفرد اإل
جعل "العامل فقد جتد مدن دون عمالت أو مسارح أو مدارس لكن لن ترى مدينة دون مكان أو هيكل للعبادة، قال اجلامعة 

  )١١: ٣جامعة " (ي يعمله اهللا من البداية إىل النهايةاألبدية يف قلبهم اليت بالها ال يدرك اإلنسان العمل الذ
  :شهادة الظهورات-٥
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٢٠

فمن ظهوره ألخنوخ . كان اهللا أو مالك الرب يظهر بصورة متكررة يف العهد القدمي لفرد أو جمموعة أوكل الشعب
 إىل - قديسنيوهم– وإبراهيم وأيوب وإسحاق ويعقوب وموسى ويشوع وجدعون ومنوح وداود وسليمان وإرميا وإشعياء

فمن .  واحلديث املباشر معهم الذي دون يف الكتاب املقدس-وهم من األمم–ظهوره لفرعون وأبيمالك وبلعام ونبوخذ نصر 
كلم اآلباء باألنبياء قدمياً بأنواع  "...إنه اهللا الذي .... املستحيل أن يكون كل هؤالء مصابون بأوهام أو هواجس أو خياالت 

  ).١: ١يني عربان" (وطرق كثرية
  :شهادة التجسد-٦

، )٢٨: ٢٠يوحنا " (ريب وإهلي: "، وهكذا شهد توما)٥: ٨يوحنا " (ن إبراهيم أنا كائنقبل أن يكو: "قال املسيح
التجسد دليل على وجود اهللا مث ظهوره يف ) ٧-٥: ٢فيليب (، )١٦: ٣تيموثاوس ١" (اهللا ظهر يف اجلسد: "شهد الوحي

  .اجلسد
  :قدسشهادة الكتاب الم-٧

، وكتب )١٦: ٣تيموثاوس ٢( جتد أن الكتاب املقدس املوحى به من اهللا هو أنفاس اهللا ٣-١ارجع للدروس من 
" يف البدء خلق اهللا السموات واألرض"اهللا آية يف الكتاب املقدس تشهد عن ، وأول )٢١-١٩: ١بطرس ٢(بالروح القدس 

  .ن وجودهفالكتاب املقدس هو أقوال اهللا ويشهد ع). ١: ١تكوين (
  :الشخصيشهادة االختبار -٨

إين شخصياً أشهد بعمل نعمة اهللا وأملسه يف حيايت وأراه باإلميان ويشاركين يف االختبار نفسه ماليني من البشر عرب 
  ).٧: ٢١يوحنا " (هو الرب: "أقول مع يوحنا. آالف السنني فال ميكن أن يكون كل هذا جمرد وهم

  اهللا ووحدانيته: ثانيًا
أإىل عمق اهللا "ن يتعذر على عقولنا أن تفهم كل شيء عن الكون واخلليقة، فكيف ميكننا أن نفهم اخلالق إن كا

: ١١أيوب " (تتصل أم إىل اية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات فماذا عساك أن تفعل أعمق من اهلاوية فماذا تدري؟
، وذكر )٢٣: ٣٧أيوب " (القدير ال ندركه"، )٢٦: ٣٦أيوب " (ههو ذا اهللا عظيم وال نعرف: "جاء يف العهد القدمي) ٨-٧

  .)١٦: ٦تيموثاوس ١" (يف نور ال يدىن منه ساكناً"عنه يف العهد اجلديد أنه 
يف الكتاب املقدس ] اهللا واحد[ يتنازل هو ويعلن عن نفسه ولقد أعلن اهللا أن -جل جالله–إذن ال مفر من أن اهللا 

  .وأؤمن باهللا الواحد" موحد باهللا"أكيد فأنا كمسيحي بكل تبعهديه، 
، ويف العهد اجلديد )٦: ٤٤إشعياء " (ال إله غريي"، )٤: ٦تثنية " (الرب إهلنا رب واحد: "وهذه بعض اآليات

: ٢يعقوب " (أنت تؤمن أن اهللا واحد حسناً تفعل"، وأيضاً )٣٢: ١٢مرقس " (باحلق قلت ألنه اهللا واحد وليس آخر سواه"
لوقا (، )٩: ٤٦، ٢١: ٤٥إشعياء (، )٣٩: ٣٢، ٣٩: ٤تثنية : (يات أخرى تؤكد وحدانية اهللا يف املسيحية، وهذه آ)١٩
- ٥: ٤أفسس (، )٢٠: ٣غالطية (، )٦-٥: ١٢، ٦-٤: ٨كورنثوس ١(، )٣٠: ٣رومية (، )٤٤: ٥يوحنا (، )١٩: ١٨
  .)٢٥يهوذا (، )٦

  نوع وحدانية اهللا: ثالثًا
و نوع هذه الوحدانية؟ هل هي وحدانية جمردة أو مطلقة؟ لو كان هكذا سيظل هما ولكن . اهللا واحدأن نعم نؤمن 

ماذا كان يقول أو يفعل اهللا األزيل قبل خلق الكون واملالئكة والبشر إذ مل يكن : السؤال الذي حري الفالسفة دون إجابة وهو
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٢١

 دون إظهار أي من صفاته وطبيعته -لهحاشا هللا جل جال–سواه؟ هل كان يتكلم ويسمع وحيب أم كان يف حالة صمت مطبق 
قبل خلق املالئكة والبشر، فمع من كان يتكلم أو يسمع أو حيب أو ميارس صفاته أو طبيعته؟ أعلن الكتاب املقدس احلل 

ومانعة هلا  جامعة لكل ما يلزم .األوحد هلذه املعضلة وهي أن وحدانية اهللا ليست جمردة مطلقة بل هي وحدانية جامعة مانعة
وبناء على هذه الوحدانية اجلامعة املانعة فاهللا منذ األزل وإىل األبد هو كليم ومسيع وحمب وحمبوب دون حاجة . كل ما عداهال

  .إىل شيء أو شخص إلظهار طبيعته وصفاته
  أقانيم الالهوت: رابعًا

 من له متيز عن سواه بغري وكلمة أقنوم كلمة سريانية تدل على. أعلن الكتاب املقدس أن اهللا الواحد مثلث األقانيم
وبالطبع هذا أمسى من .... انفصال وذا فإن اهللا املثلث األقانيم كان ميارس صفاته وطبيعته منذ األزل مع ذاته قبل اخللق 

  .العقل، ولكنه ال يتعارض مع العقل الذي خيضع إلعالن اهللا عن ذاته
  اهللا أعظم من عقل خالئقه: خامسًا

امعة لألقانيم الثالثة واملانعة ما عداها حريت ذهن القديس أوغسطينوس، وبينما كان يسري حقيقة وحدانية اهللا اجل
إين أنقل ماء هذا البحر يف هذه : ماذا تفعل؟ أجاب الطفل: ، وملا سأله القديسعلى شاطئ البحر، وجد طفالً يلعب بالرمال
من أقوى ما أقنع القديس بأن اهللا أعظم من أن ندركه وكانت كلمات الطفل . احلفرة اليت حفرا على الشاطئ ذا اجلردل

فاهللا ال يكون هو اهللا لو أدركناه بعقولنا . وننقله إىل عقولنا الصغرية، بل علينا باإلميان أن نصدق ما أعلنه اهللا عن ذاته
  .احملدودة

  اهللا الواحد والثالوث األقدس: سادسًا
: ٦أشعياء " (قدوس قدوس قدوس"مثالً يسبح السريافيم اهللا قائلني  أقانيم الالهوت الثالثة، فيظهر الكتاب املقدس

: ٤تسالونيكي ١(، والروح القدس قدوس )٣٥: ١لوقا ) (٧: ٣رؤيا (واالبن قدوس ) ١١: ١٧ا يوحن(فاآلب قدوس ) ٣
نيم الثالثة يف اهللا ، ونالحظ أنه يف كثري من آيات الكتاب املقدس يرد ذكر اهللا باجلمع ليؤكد حقيقة األقا)١٣: ١أفسس ) (٨

امسع يا إسرائيل الرب "، )١: ١تكوين " (السموات واألرض) إلوهيم، باجلمع يف العربية(ء خلق اهللا يف البد: "الواحد، مثالً
  :، وواحد هنا يف العربية وحدانية جامعة، ففي العربية كلمتان عن الوحدة)٢٩: ١٢مرقس (، )٤: ٦تثنية " (إهلنا رب واحد
  .اليت تستخدم يف الوحدة املركبة مثل عنقود العنب وهي املستخدمة هنا) آخاد (كلمة: األوىل
  .وهي اليت تدل على الوحدة البسيطة) ياخيد: (الثانية

أنا نبوخذنصر ) ٤٤: ٤١تكوين (أنا فرعون : واجلمع هنا ليس للتعظيم، فاللغة العربية ال تعرف اجلمع للتعظيم، مثالً
" هلم نرتل ونبلبل"، )٢٢: ٣تكوين " (هو ذا اإلنسان قد صار كواحد منا"قال اهللا : ل آخرمثا. بالفرد) ٣٤: ٤دانيال (
أشعياء )" (الوحدانية اجلامعة(ومن يذهب من أجلنا ) باملفرد(مسعت صوت السيد الرب قائالً من أرسل "، )٧: ١١تكوين (
إين أخرب من جهة قضاء " ويتحدث االبن ،)٦: ٢مزمور )" (حديث اآلب(أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون "، )٨: ٦

: ٢مزمور " (اعبدوا الرب خبوف"وجند حديث الروح القدس ، )٩-٧: ٢مزمور " (الرب قال يل أنت ابين أنا اليوم ولدتك
)" الروح القدس(أرسلين وروحه ) اآلب(واآلن السيد الرب ) االبن(منذ وجوده أنا هناك : "هنا األقانيم الثالثة) ١٢-١١

، ويف املعمودية املسيحية قال الرب )١١-٩: ١مرقس (، ويف املعمودية نرى الثالثة أقانيم موجودة )١٦: ٤٨ء إشعيا(
: ١٣كورنثوس ٢(ومثل هذا جنده كثرياً يف ). ١٩: ٢٨مىت " (اآلب واالبن والروح القدس) وليس بأمساء(عمدوهم باسم "
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٢٢

، )٦-٤: ٤أفسس (، )٦-٤: ١٢كورنثوس ١(، )٣١-٢٩: ٤أعمال (، )١٧-١٢: ١٤يوحنا (، )٣٥: ١لوقا (، )١٤
  ).٥-٤: ١رؤيا (، )٢٠يهوذا (، )١٥-٩: ١٠عربانيني (

والروح ) ١٠: ١٤يوحنا " (إين أنا يف اآلب واآلب يف"قال الرب يسوع . ١+١+١ وليس ١=١×١×١تذكر أن 
" ه إىل قلوبكم صارخاً يا أبا اآلبمث مبا أنكم أبناء أرسل اهللا روح ابن"وروح االبن ) ٢٠: ١٠مىت (القدس هو روح اآلب 

فاحتفظوا جداً ألنفسكم فإنكم "وإن كان ال ميكن تشبيه اهللا . ١×١×١، وهذا معناه أنه يف اآلب واالبن إذن )٦: ٤غالطية (
 وتنظر ولئال ترفع عينيك إىل السماء.... لئال تفسدوا وتعملوا ألنفسكم متثاالً منحوتاً ... مل تروا صورة ما يوم كلمكم الرب 

أموره غري املنظورة "لكن ) ١٩-١٥: ٤تثنية ..." (فتغتر وتسجد هلا وتعبدها ... الشمس والقمر والنجوم كل جند السماء 
، ١×٣هلذا فكثري من أوجه احلياة ) ٢٠: ١رومية " (ترى منذ خلق العامل مدركة باملصنوعات قدرته السرمدية والهوته

صلبة أو سائلة : مجاد أو نبات أو حيوان، واملادة: ية وجوية ومائية، وجوهر األشياءأرض: فمجاالت احلياة على األرض ثالثة
بروتونات : جذر وساق وفرع، والذرة: رأس وبدن وذيل، والنبات: ماضي وحاضر ومستقبل، واحليوان: أو غازية، والزمن

  .طول وعرض وارتفاع، والكل يف الواحد: ترونات وإلكترونات، واألبعادووني
  حقيقة التجسد: سابعًا

 جسداً خالياً متاماً من اخلطية ليعلن لنا اهللا الذي ال ميكننا -من العذراء القديسة مرمي–اختذ أقنوم االبن الكلمة 
وبتجسده مل يتغري ). ١٨: ١يوحنا " (االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب هو خرب. اهللا مل يره أحد قط"إدراكه بأنفسنا 

من قيود اجلسد، والهوته مل يفارق ناسوته، بل ظل هو الالهوت املرته عن الزمان واملكان وعن  بأي قيد -حاشا–الهوته 
  .التأثري بأي عرض ألنه مرته عن أن يتأثر بأي مؤثر

  ).١٦: ٣تيموثاوس ١(إذن فالرب يسوع هو اهللا الذي ظهر يف اجلسد 
  أساسيات مسيحية-الرابع االختبار 

  :اختر أفضل إجابة: أوًال
  :إن العلم يؤكد عن يقني وجود اهللا اخلالق فنحن ال حنيا وال نتحرك ونوجد باملادة امليتةقال -١
  عمانوئيل كنت-كروميل                                         ب-أ
  لورد كلفن-ج
  :قال اجلاهل يف قلبه ليس إله-٢
  ١: ١٤مزمور -   ب                              ١: ١٩مزمور -أ
  ٢٠: ١ة رومي-ج
  :نؤمن باهللا الواحد ووحدانيته-٣
  جمردة-مطلقة                                          ب-أ
  جامعة مانعة-ج
  :كلمة أقنوم تدل على من له متيز عن سواه بغري انفصال وهي كلمة-٤
  عربية-يونانية                                        ب-أ
  سريانية-ج
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٢٣

  : التجسد نؤمن أن الرب يسوع هوبإمياننا حبقيقة-٥
  إنسان فقط-اهللا فقط                                       ب-أ
  اهللا الكامل وإنسان كامل-ج

  ):خطأ(أو آلمة ) صح(ضع آلمة : ثانيًا
  نرى األقانيم الثالثة بوضوح يف معمودية املسيح فاالبن يتعمد والروح القدس مثل محامة واآلب يتكلم-٦
  )٢٩: ١٢مرقس ) (٤: ٦تثنية (يف الوحدة البسيطة هي املستخدمة يف  خاد العربية اليت تستخدمكلمة آ-٧
استخدم اهللا الطفل الذي حاول نقل البحر إىل احلفرة إلقناع القديس أوغسطينوس أن اهللا أعظم من أن ندركه -٨

  وننقله إىل عقولنا احملدودة
  ء اآلب واالبن والروح القدسعمدوهم بأمسا) ١٩: ٢٨مىت (قال الرب يسوع يف -٩
  )١١-١٠: ٣جامعة (ألن اإلنسان عنده شهادة الوجدان قال اجلامعة جعل األبدية يف قلوم -١٠

  الدرس الخامس
  الهوت المسيح

  نؤمن برب واحد يسوع المسيح
  دخوله إلى العالم بطريقة عجيبة: أوًال

  له األسماء اإللهية: ثانيًا
  له األعمال اإللهية: ثالثًا
  له الصفات اإللهية: ابعًار
  له التأثير العظيم واألمجاد اإللهية: خامسًا

  له القداسة اإللهية: سادسًا
  له سلطان بصفة خاصة على الموتى: سابعًا
  أشبع جوع الناس الروحي إلى اهللا: ثامنًا

  آلماته هي آلمات اهللا ذاته: تاسعًا
  ذآر عنه ما ورد عن اهللا في العهد القديم: عاشرًا

  .يستطيع اهللا أن يظهر في الجسد؟ بالطبع نعمهل 
ولكنه ال يفعل ) ٦: ١٣أشعياء (، )٣: ٦خروج (، )٢٥: ٤٩، ٣: ٤٨تكوين (فاهللا هو القادر على كل شيء 

اإلجابة أيضاً بالطبع وبالقطع نعم، ألن التجسد كان حتمياً خلالص كل ! وهل أراد اهللا ذلك؟ يا للعجب. ذلك إال إذا أراد
هيأت يل جسداً مكتوب عين "يت خلقها، فكان ظهور اهللا يف اجلسد هو مشيئة اهللا، لذلك عند دخوله إىل العامل يقول البشرية ال

الذي إذ كان يف ... املسيح "... رغم ما يف ذلك من اتضاع إهلي عجيب ) ٧-٥: ١٠عربانيني " (ألفعل مشيئتك يا اهللا
ه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً يف شبه الناس وإذ وجد يف اهليئة صورة اهللا مل حيسب خلسة أن يكون معادالً هللا لكن

  )٨-٦: ٢فيليب " (كإنسان وضع نفسه
  :ولكن دعنا ببساطة ومنطقية يف ذات الوقت نسأل
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٢٤

  ماذا آنا نتوقع إذا ظهر اهللا في الجسد؟
ن لو أن اهللا ظهر يف هذا االفتراض ماذا سيكو" برهان يتطلب قراراً"افترض جوش ماكدويل يف كتابه العظيم 

  اجلسد؟
  :فكل ما افترض مت يف حياة املسيح اهللا الظاهر يف اجلسد

  :دخوله إلى العالم بطريقة عجيبة: أوًال
وتلد ابناً ويدعون امسه عمانوئيل الذي حتبل هو ذا العذراء "هذا ما مت يف الرب يسوع، ففيه حتققت النبوة العجيبة 

وما العجيب يف ذلك فمثلما أتى آدم إىل : ورمبا يقول جاهل بكلمة اهللا). ٢٣: ١مىت (، )١٤: ٧أشعياء " (تفسريه اهللا معنا
العامل بدون أب هكذا املسيح، وهذا اجلاهل أو املتجاهل سواء تعمداً أو لظلمة يف اإلدراك، ال يدري أو حياول أن يغمض عينيه 

الالحمدودة بني آدم اإلنسان املخلوق واملسيح اخلالق الذي عن احلقيقة اليت هي أقوى من نور الشمس يف النهار عن املفارقة 
  .هو اهللا الظاهر يف اجلسد

  املسيح  آدم م
  خملوق ١

فخلق اهللا اإلنسان "
: ١تكوين " (على صورته

٢٧(  

  اخلالق
كل شيء به كان وبغريه مل يكن "

" كان يف العامل وكون العامل به... شيء مما كان 
 ... لق الكلفإنه فيه خ) "١٠، ٣: ١يوحنا (

  )١٦: ١كولوسي " (الكل به وله قد خلق
" الذي به أيضاً عمل العاملني"

  )٢: ١عربانيني (
  جمرد إنسان ٢

  "فخلق اهللا اإلنسان"
  )٢٧: ١تكوين (

  اهللا الظاهر يف اجلسد
عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر يف "

  "اجلسد
  )١٦: ٣تيموثاوس ١(

  من تراب ٣
وجبل الرب اإلله "
تكوين " (من األرضآدم تراباً 

٧: ٢(  

  ذات جوهر اهللا
وهو اء جمده ورسم جوهره "

عربانيني " (وحامل كل األشياء بكلمة قدرته
٣: ١(  

الروح "وحبل به بالروح القدس 
القدس حيل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك 

لو " (أيضاً القدوس املولود منك يدعى ابن اهللا
٣٥: ١(  
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٢٥

اً والكلمة صار جسد"وهو كلمة اهللا 
بروح –جوهر اهللا ) ١٤: ١يوحنا " (وحل بيننا

   كلمة اهللا فهو ذات اهللا-اهللا
  من األرض ٤

اإلنسان األول آدم "
: ٢تكوين " (من األرض ترايب

٧(  

  من السماء
املسيح اإلنسان الثاين الرب من "... 

  )٤٧: ١٥كورنثوس ١" (السماء

  نفسه ليست ملكه ٥
ونفخ يف أنفه فصار "

: ٢تكوين (" آدم نفساً حية
هذه الليلة تطلب "لذلك ) ٧

 )٢٠: ١٢لوقا " (نفسك منك

  نفسه ملكه
ليس أحد يأخذها مين بل أضعها أنا "

من ذايت يل سلطان أن أضعها ويل سلطان أن 
  )١٨: ١٠يوحنا " (آخذها أيضاً
وليس (أستودع يا أبتاه يف يديك "

روحي وملا قال هذا أسلم الروح ) تطلب
  )٤٦: ٢٣لوقا )" (بإرادته(

  بدايته يوم خلق ٦
وكان مساء وكان "

تكوين " (صباح يوماً سادساً
٣١، ٢٧: ١(  

  أزيل أبدي
: ١يوحنا " (يف البدء كان الكلمة"

١(  
  "قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن"
  )٥٨: ٨يوحنا (

حاشا أن يكون جتسده هو بدايته، 
فهو اهللا األزيل الذي ظهر يف اجلسد يف الزمان 

  )١٦: ٣تيموثاوس ١(
  ترابيعود إىل  ٧

ألنك تراب وإىل "
  "تراب تعود
  )١٩: ٣تكوين (

، ١٨: ١رؤيا  (حي إىل أبد اآلبدين
) ١٥: ٣أعمال (رئيس احلياة ) ١٤: ٥
ناقضاً أوجاع املوت إذ مل يكن ممكناً أن ميسك "
وال يرى جسده ) "٢٤: ٢أعمال " (منه

  "فساداً
  )٣١: ٢أعمال (

  له األسماء اإللهية: ثانيًا
  : عن املسيحألمساء اإلهلية الكثرية اليت وردتمن ا
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٢٦

  :اهللا-١
كرسيك يا اهللا إىل "وأما عن االبن ) ١٤، ١: ١يوحنا " (وكان الكلمة اهللا" مرات منها ١٠ذكر عن املسيح أنه اهللا 

  :ويرتبط ذا االسم) ٨: ١عربانيني " (دهر الدهور
  )٦: ٩إشعياء " (رياً إهلاً قديراً أباً أبدياً رئيس السالمويدعى امسه عجيباً مش"يف امسه اخلماسي : اهللا القدير-أ
  )١٣: ٢تيطس " (منتظرين الرجاء املبارك وظهور جمد اهللا العظيم وخملصنا يسوع املسيح: "اهللا العظيم-ب
  )٣: ١تيطس " (الكرازة اليت اؤمتنت أنا عليها حبسب أمر خملصنا اهللا: "خملصنا اهللا-ج
  )٥: ٩رومية " (حسب اجلسد الكائن على الكل إهلاً مباركاً إىل األبداملسيح : "اهللا املبارك-د

  )٢٣: ١مىت (عمانوئيل الذي تفسريه اهللا معنا : اهللا معنا-هـ
  )٢٨: ٢٠يوحنا (إهلي -و
  : ابن اهللا-٢

   مرة ذكر عنه ذلك االسم فما معىن أن املسيح ابن اهللا؟؟٥٠أكثر من 
هللا هو أن اهللا عز وجل قد تزوج بالعذراء القديسة مرمي فأجنب منها املسيح حاشا أن يكون املقصود بأن املسيح ابن ا

فالكتاب املقدس ال يشري إىل هذا الفكر اخلاطئ الشرير واملسيحية مرتهة متاماً عن أن يكون معىن أن املسيح ابن اهللا هو 
أم يقولون هذا إما هو جاهل باملسيحية وكل من يدعي هذا املعىن أو يتهم املسيحيني ب... حاشا ... التزاوج أو التناسل 

يضللهم ويتهمهم زوراً بأن معىن ابن اهللا هو ... والكتاب املقدس أو مضلل حياول تضليل املسيحيني عدميي الفهم بكلمة اهللا 
  :التزاوج والتناسل لسببني على األقل

 الشرير الذي يتهمون به املسيحية أي وهذا يزيل متاماً الفكر) ٢٤: ٤يوحنا (يذكر الكتاب املقدس أن اهللا روح -أ
  .فكر التزاوج والتناسل يف الالهوت حاشا أن يكون هذا واهللا روح

وإن كان :  فحالة روحية، فمثالًفالتوالد حالة جسدية أما األبوة" ابن اهللا"بل " ولد اهللا"مل يذكر أبداً أن املسيح -ب
بن األهرامات أو ابن مصر أو مصر هي أمي فبالطبع ليس املقصود اهللا أعظم من التشبيه يقال عن املصري ابن النيل أو ا

  .تزاوجاً أو تناسالً ويذكر جمازاً أن اهللا أب للفقري وبالطبع ليس املقصود تزاوج أو تناسل
  فإن كان ليس معىن أن املسيح ابن اهللا طبعاً حاشا بالتزاوج أو بالتناسل إذن فماذا يعين أن املسيح ابن اهللا؟

  : من معىن هلذا االسم العظيم للمسيح نذكر منها على سبيل املثال ال احلصرهناك أكثر
  :املشاة الكاملة●

اهللا مل يره أحد قط، االبن الوحيد الذي "فاملسيح هو الذي أعلن وخرب عن اهللا أي رأينا اهللا الذي ال يرى يف املسيح 
ابن "، )٩: ١٤يوحنا " (الذي رآين فقد رأى اآلب"كما قال الرب لفيلبس ) ١٨: ١يوحنا " (هو يف حضن اآلب هو خرب

) ١٣: ١٩رؤيا " (كلمة اهللا"واملسيح ) ١٥-١٤: ١كولوسي " (الذي هو صورة اهللا غري املنظور بكر كل خليقة... حمبته 
  .أي املعرب عن اهللا كما يشابه االبن أباه هكذا معىن أن املسيح ابن اهللا أي هو املشابه الكامل هللا واملعرب عنه

    : املعادلة الكاملة●
ولكن املسيح ابن اهللا مبعىن ) ٧: ٣٨أيوب (واملالئكة أبناء اهللا باخلليقة أيضاً ) ٣٨: ٣لوقا (البشر أبناء اهللا باخلليقة 

فمن أجل هذا كان "وهذا ما فهمه اليهود من معىن أن املسيح ابن اهللا ) ١٨: ٣يوحنا (فهو ابن اهللا الوحيد ... أنه املعادل هللا 
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٢٧

أجابه اليهود ) ١٨: ٥يوحنا " (ليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه ألنه مل ينقض السبت فقط بل قال إن اهللا أبوه معادالً نفسه باهللا
الذي إذ كان يف صورة "هلذا مكتوب ) ٧: ١٩يوحنا "(لنا ناموس وحسب ناموسنا جيب أن ميوت ألنه جعل نفسه ابن اهللا"

إذاً معىن املسيح ) ٣٠: ١٠يوحنا " (أنا واآلب واحد"كما قال املسيح ) ٥: ٢فيليب " ( هللاهللا مل حيسب خلسة أن يكون معادالً
  .ابن اهللا أي هو املعادل متاماً هللا

  : احملبة الكاملة●
اآلب حيب "كما هو مكتوب )٦: ١أفسس (أمسى أنواع احملبة حمبة اآلب البنه، فمعىن أن املسيح ابن اهللا أي احملبوب 

) ٢٤: ١٧يوحنا " (ألنك أحببتين أيها اآلب قبل إنشاء العامل"وهذه احملبة أزلية كقول املسيح لآلب ) ٣٥: ٣يوحنا " (االبن
  .فمعىن أن املسيح ابن اهللا أي هو احملبوب اإلهلي) ١٣: ١كولوسي " (ابن حمبته"فهو 

  :التمثيل الكامل●
بعد أن أرسل إىل الكرامني عبيداً ) اهللا(م  الذي ذكره املسيح يف إجنيل مرقس قال أن صاحب الكريف مثل الكرامني

يف أوقات متتالية دون احلصول على مثر من الكرم، فإنه إذ كان له ابن واحد حبيب إليه أرسله إليهم أخرياً قائالً إم يهابون 
اهللا بعدما "ل بولس ففي كل األوقات مل يوجد من ميثل اهللا متثيالً رمسياً كامالً إال املسيح كقول الرسو) ٦: ١٢مرقس (ابين 

الذي وهو يف اء جمده ورسم ... كلمنا يف هذه األيام األخرية يف ابنه "يقول " كلم اآلباء باألنبياء قدمياً بأنواع وطرق كثرية
الذي حيبين حيبه أيب وأنا "، )١٧: ٥يوحنا " (أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل"كما قال املسيح ) ٣-١: ١عربانيني "(جوهره
             .إذاً معىن أن املسيح ابن اهللا أي هو ممثل اهللا التمثيل الرمسي الكامل) ٢١: ١٥يوحنا " (ظهر له ذايتأحبه وأ

  :الرب-٣
 مرة يف األناجيل األربعة وباالرتباط ذا ١٧٠ مرة يف العهد اجلديد منها ٦٥٠ذكر عنه ذلك االسم أكثر من 

  :االسم
  )١: ٢يعقوب ) (٨: ٢كورنثوس ١: (رب اد_أ
  )١٦: ١٩، ١٤: ١٧رؤيا : (رب األرباب-ب
  )٣٦: ١٠أعمال : (رب الكل-ج
  )٨: ١٢مىت : (رب السبت-د
  )٨: ٣فيليب : (ريب-ـه
  :أهيه الكائن-٤
  )٥٨: ٨يوحنا " ( أنا كائن... أن قبل"، )١٤: ٣خروج " (أهيه الذي أهيه"
  :الصخرة-٥
  )٤: ١٠كورنثوس ١" (يحوالصخرة كانت املس) "٣١: ١٨مزمور " (من هو سوى إهلنا"
  : اسم إهلي للمسيح١٢جند ) ١يوحنا( يف :ملحوظة

      ٩النور احلقيقي -٢                                    ١٤، ١الكلمة -١
  ٢٣الرب -٤                                  ١٨االبن الوحيد -٣
  ٢٩ محل اهللا-٦                                         ٢٩يسوع -٥
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٢٨

  ٤٩، ٣٤ابن اهللا -٨                          ٣٣يعمد بالروح القدس -٧
  ٤١املسيح -١٠                                    ٣٨علم املربوين -٩
  ٥١ابن اإلنسان -١٢                                ٤٩ملك إسرائيل -١١
  له األعمال اإللهية: ثالثًا

  الرب يسوع املسيحوهذا ما مت بوضوح جلي يف 
العمل   م

  اإلهلي
 عن املسيح يف العهد اجلديد  عن اهللا يف العهد القدمي

إله الدهر خالق أطراف "  اخلالق  ١
  "األرض

  )٢٨: ٤٠أشعياء (

" الكل به وله قد خلق"
عربانيني . ١٧، ١٦: ١كولوسي (
  )٣: ١يوحنا . ٢: ١

  "الرب مييت وحييي"  احمليي  ٢
  )٦: ٢صموئيل األول (

 أن اآلب يقيم كما"
األموات وحييي كذلك االبن أيضاً 

  )٢١: ٥يوحنا " (حييي من يشاء
ألين هناك أجلس "  الديان  ٣

: ٣يوئيل " (ألحاكم مجيع األمم
١٢(  

: ١٢عربانيني (قارن 
٢٣(  

وأعطاه سلطاناً أن يدين "
  ،)٢٧: ٥يوحنا " (ألنه ابن اإلنسان

  )٣١: ٢٥مىت (

  "التفتوا إيل واخلصوا" املخلص  ٤
  )٢٢: ٤٥إشعياء (
  "ليس غريي خملص"
  )١١: ٤٣إشعياء (

هذا هو باحلقيقة املسيح "
  )٤٢: ٤يوحنا " (خملص العامل

غافر   ٥
  اخلطايا

يقول الرب ألين أصفح "
  "عن إمثهم وال أذكر خطيتهم

  )٣٤: ٣١إرميا (

يا بين مغفورة لك "
  "خطاياك

  )١٠، ٧، ٥: ٢مرقس (
  "من يد اهلاوية أفديهم" الفادي  ٦

  )١٤: ١٣هوشع (
الفداء الذي بيسوع "
  )٢٤: ٣رومية " (املسيح

خالق   ٧
  املالئكة

سبحوه يا مجيع مالئكته "
  "ألنه أمر فخلقت... 

  )٥-٢: ١٤٨مزمور (

فإنه فيه خلق الكل ما يف "
سواء ... السموات وما على األرض 

  ..."كان عروشاً 
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٢٩

  )١٦: ١كولوسي (
تسجد   ٨

  له املالئكة
سبحوه يا مجيع "

  "ئكتهمال
  ،)٢: ١٤٨مزمور (
-٢٠: ١٠٣مزمور (

٢١(  

وأيضاً مىت أدخل البكر إىل "
العامل يقول ولتسجد له كل مالئكة 

  )٦: ١عربانيني " (اهللا

  "الرب راعي" الراعي  ٩
  )١: ٢٣مزمور (

  "أنا هو الراعي الصاحل"
، )١١: ١٠يوحنا (

: ١٣عربانيني (، )٤: ٥بطرس ١(
٢٠(  

تقدم له  ١٠
  الصالة

ع الصالة إليك يا سام"
  )٢: ٦٥مزمور " (يأيت كل بشر

ويقول أيها الرب ".... 
يسوع اقبل روحي مث جثا على 
ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب 

  "ال تقم هلم هذه اخلطية
  )٦٠-٥٩: ٧أعمال (

  له الصفات اإللهية: رابعًا
  :متاماً يف الرب يسوع فهو وهذا كان

  :آلي القدرة-١
  .)٥٠: ٤يوحنا (ومن على بعد ) ٨: ٥يوحنا (مراض  شفى أصعب األ:على املرض-أ
  ).٥١-٤٨: ٦. ٤١-٣٩: ٤مرقس ( أسكت العاصفة :على الطبيعة-ب
، )٤: ٥لوقا (، )٢٧: ١٧مىت ( ثالث معجزات أظهر فيها سلطانه على السمك :على اخلالئق غري العاقلة-ج

  ).٦: ٢١يوحنا (
: ٢يوحنا (وحتويل املاء إىل مخر ) ٣٨-٣٢: ١٥. ٢١-١٦: ١٤مىت ( إشباع اجلموع :على تسديد األعواز-د 

١١-٣.(  
  . سبعة معجزات وردت يف األناجيل:على األرواح الشريرة-هـ
  وعلى الرجل يف إعداد الفصح ) ٩: ٩مىت ( تأثريه على مىت العشار :على البشر-و
  ).٢: ٢١مىت (
  :آلي العلم-٢
  ).٥: ١٩لوقا (، زكا )٤٢: ١يوحنا ( مثل بطرس :يعرف أمساء األشخاص دون أن يتقابل معهم-أ
  )٤٨: ١يوحنا ( مثل نثنائيل :يراهم يف أماكنهم وهم على بعد-ب
  )١٨: ٤يوحنا ( مثل السامرية :يعرف ماضي حيام-ج
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٣٠

  )٦: ٥يوحنا " (علم أن له زماناً كثرياً ":يعرف تاريخ أمراضهم-د
  )٤٧-٤٦: ٩لوقا " (فعلم يسوع فكر قلبهم ":يعرف ما يف القلوب-هـ
  ). ٢٦، ٢١: ١٣. ١٠: ١٣. ٧١-٧٠: ٦يوحنا " (واحد منكم شيطان ":يعرف زيف املرائني-و
: ٢١يوحنا " (يا رب أنت تعلم كل شيء" نعم هو اهللا الذي قال له بطرس :يعرف كل املستقبل قبل حدوثه-ز

  )٦: ٦يوحنا (، )١٣-٩: ٢٢لوقا (، )٤١-٣: ٢٤. ٤-٢: ٢١مىت (، )١٧
  :آلي التواجد-٣
  ).٢٠: ٢٨مىت " (ها أنا معكم كل األيام إىل انقضاء الدهر" قال :ل زمانيف ك-أ
  ).٢٠: ١٨مىت (" حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة بامسي فهناك أكون يف وسطهم" قال :يف كل مكان-ب
  :أزلي أبدي-٤
يوحنا " (نا كائنإبراهيم أقبل أن يكون "وقال ) ١: ١يوحنا " (كان الكلمة) الذي ال بداءة له(يف البدء  ":أزيل-أ

٥٨: ٨.(  
  )١٨: ١رؤيا " (ىل أبد اآلبدينكنت ميتاً وها أنا حي إ ":أبدي-ب
    ).٨: ١رؤيا " (الكائن الذي كان والذي يأيت"
  :ال يتغير-٥
: ١عربانيني " (فتتغري ولكن أنت أنت... السموات هي عمل يديك هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى "

مالخي " (أنا الرب ال أتغري"هو اهللا الذي قال ) ٨: ١٣عربانيني " ( هو هو أمساً واليوم وإىل األبديسوع املسيح) "١٢-١١
٦: ٣(  

  له التأثير العظيم واألمجاد اإللهية: خامسًا
  :انظر كيف مت هذا مع املسيح فهو

  :موضوع اإليمان-١
بياء أن كل من يؤمن به ينال بامسه غفران له يشهد مجيع األن) "١: ١٤يوحنا " (أنتم تؤمنون باهللا فآمنوا يب"قال 

  ).٤٣: ١٠أعمال " (اخلطايا
  :غرض السجود-٢

: ٨مىت (ولكونه اهللا قبل السجود من األبرص ) ١٠: ٤مىت " (للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد"قال للشيطان 
) ١٧: ٢٨مىت (و بعد القيامة أ) ٣٣: ١٤مىت (والتالميذ سواء قبل الصليب ) ٣٨: ٩يوحنا (والذي كان مولوداً أعمى ) ٢

: ٤٥، أشعياء ٩: ٧٢قارن مزمور ) (١٠: ٢فيليب (وستجثو بامسه كل ركبة ) ٦: ١عربانيني (وتسجد له كل مالئكة اهللا 
  ).١٠: ١٩، رؤيا ٢٥: ١٠ ، أعمال٢٣

  له القداسة اإللهية: سادسًا
  وهذا ما حتقق يف املسيح دون عداه بشهادة األصدقاء واألعداء

  ).٢٢: ٢بطرس األوىل (ل خطية مل يفع-١
  ).٢١: ٥كورنثوس الثانية (مل يعرف خطية -٢
  ).٥: ٣يوحنا األوىل (ليس فيه خطية -٣
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٣١

  ).٢٦: ٧عربانيني " (قد انفصل عن اخلطاة"قدوس بال شر وال دنس -٤
  ).٤٦: ٨يوحنا " (من منكم يبكتين على خطية"حتدى اجلميع -٥

  ).٢٩: ٨يوحنا " (يهكل حني أفعل ما يرضيف "شهد عن نفسه -٦
  ).٣٥: ١لوقا " (القدوس املولود منك يدعى ابن اهللا"شهد عنه املالك -٧
  ).١٩: ١بطرس ١" (محل بال عيب وال دنس"-٨
  ).٤-٣: ٢٧مىت " (سلمت دماً بريئاً"شهد يهوذا اخلائن -٩
  ).٤١: ٢٣لوقا " (مل يفعل شيئاً ليس يف حمله"شهد اللص -١٠
  ).١٩: ٢٧مىت " (رذاك البا"زوجة بيالطس -١١
  ).٢٤: ٢٧مىت " (دم هذا البار"بيالطس -١٢
  ).٤٧: ٢٣لوقا " (حقاً كان هذا اإلنسان باراً"قائد املائة -١٣
  ).٢٤: ١مرقس " (أعرفك من أنت قدوس اهللا"الشيطان -١٤

  له سلطان بصفة خاصة على الموتى: سابعًا
ولعازر ) ١٧-١١: ٧لوقا (ابن أرملة نايني ) ٤٣-٢١: ٥مرقس (أقام املسيح األموات بكلمة مثل ابنة يايرس 

  ).١٠-٢: ٢٠يوحنا (وأقام نفسه ) ١١يوحنا (
  أشبع جوع الناس الروحي هللا: ثامنًا

" تعالوا إيل يا مجيع املتعبني وثقيلي األمحال وأنا أرحيكم"كم ظهر هذا بصورة عظيمة يف املسيح فوحده الذي قال 
وكان مجيع العشارين واخلطاة يدنون منه ) "٣٧: ٧يوحنا " (قبل إيل ويشربإن عطش أحد فلي"ونادى ) ٢٨: ١١مىت (

  ).١: ١٥ لوقا" (ليسمعوه
  )١٠: ١٠. ٣٥: ٦. ٢٧: ١٤. ١٤: ٤يوحنا . ٦: ٥مىت (انظر 
  آلماته هي آلمات اهللا ذاته: تاسعًا

ألرض تزوالن ولكن السماء وا"وقال ) ٢٨: ٧مىت (وتت اجلموع من تعليمه ) ٣٢: ٤لوقا (كان كالمه بسلطان 
) ١٧: ١٢مرقس (وتعجبوا منه ) ٤٦: ٧يوحنا " (مل يتكلم إنسان قط هكذا"أمل يقال عنه ) ٣٣: ٢١لوقا  ("كالمي ال يزول

  ).٣٥: ٢٠أعمال " (كلمات الرب يسوع"فكلماته خالدة متذكرين 
  :ذآر عنه ما ورد عن اهللا في العهد القديم: عاشرًا

  املسيح يف العهد اجلديد  "اهللا يهوه"يف العهد القدمي  م
أنا الرب يهوه فاحص القلب " ١

وخمترب الكلى ألعطي كل واحد حسب 
  )١٠: ١٧إرميا " (طرقه

أنا هو الفاحص الكلى "
والقلب وسأعطي كل واحد منكم 

  )٢٢: ٢رؤيا " (حسب أعماله
إشعياء  ("أنا األول واآلخر" ٢

  ).٦: ٤٤إشعياء (، )١٢: ٤٨
" أنا هو األول واآلخر"

  مرات٤
. ٨: ٢. ١٧، ١١: ١رؤيا (
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٣٢

١٣: ٢٢(  
من صعد إىل "يقول عن اهللا  ٣

  )٤: ٣٠أمثال " (السموات ونزل
ليس أحد صعد إىل السماء "

إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان 
  )١٣: ٣يوحنا " (الذي هو يف السماء

صعدت إىل العالء سبيت " ٤
: ٦٨مزمور " (سبياً أيها الرب اإلله

١٨(  

 العالء سىب سبياً صعد إىل"
  )٨: ٤أفسس " (وأعطي الناس عطايا

  "سبحوه يا مجيع مالئكته" ٥
  )٢: ١٤٨مزمور (

  "تسجد له كل مالئكة اهللا"
  )٦: ١عربانيني (

  "يل جتثو كل ركبة" ٦
  )٢٣-٢٢: ٤٥أشعياء (

" جتثو باسم يسوع كل ركبة"
: ١٤رومية (، )١١-١٠: ٢فيليب (

١١(  
اهللا جالس على الكرسي " ٧

  "العايل
  )١٠-١: ٦أشعياء (

قال أشعياء هذا حني رأى "
-٣٨: ١٢يوحنا " (جمده وتكلم عنه

٤١.(  
  !؟)٢٨: ٢٠يوحنا  (-ريب وإهلي- معي ومع توما قدمياً فهل تقول 

  أساسيات مسيحية–االختبار الخامس 
  :اختر أفضل إجابة: أوًال
  :نعرف أن املسيح ذات جوهر اهللا من-١
  ١٥: ٣أعمال -                             ب   ٧-٥: ١٠عربانيني -أ
  ٣: ١عربانيني -ج
  :قال عن الرب يسوع مل يفعل شيئاً ليس يف حمله-٢
  بيالطس-قائد املائة                                            ب-أ
  اللص التائب-ج
  :ورد عن املسيح اسم اهللا معنا يف-٣
  ١٤: ٧أشعياء -                                   ب     ٢٣: ١مىت -أ
  ٢٨: ٢٠يوحنا -ج
  :كون أن الرب يسوع هو اخلالق هذا يؤكد أن-٤
  له األعمال اإلهلية-له األمساء اإلهلية                                    ب-أ
  له القداسة اإلهلية-ج
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٣٣

  :قدوس اهللاأنت من قال للمسيح أعرفك -٥
  زوجة بيالطس-                                       بالشيطان     -أ
  املالك-ج

  :أمام العبارة الخاطئة) خطأ(أمام العبارة الصحيحة وآلمة ) صح(ضع آلمة : ثانيًا
  .ألن املسيح ليس له أب أرضي فهو إنسان عادي نظري آدم الذي مل يكن له أب أرضي-٦
جوع الناس الروحي ونادى إن عطش أحد فليقبل إيل ويشرب املسيح هو اهللا الظاهر يف اجلسد فهو أشبع -٧

  ).٣٧: ٧يوحنا (
  .املسيح كلي العلم ألنه يرى البشر يف أماكنهم وهم على بعد مثلما رأى نثنائيل-٨
ليس أحد صعد إىل السماء إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان الذي هو يف "قال املسيح ) ١٣: ٣يوحنا (يف -٩

  ).١٨: ٦٨مزمور (ا ورد عن اهللا يهوه يف وهذا م" السماء
  ).٦٠-٥٩: ٧أعمال (ألن املسيح هو اهللا الظاهر يف اجلسد لذلك صلى إليه القديس إستفانوس يف -١٠

  الدرس السادس
  حقيقة موت المسيح

  مات من أجل خطايانا حسب الكتب
  مشكلة الخطية: أوًال
  الصليب والبدلية: ثانيًا
  الدم والحتمية: ثالثًا

  مشكلة الخطية: أوًال
  :الخطية ومعانيها-١

اخلطية كلمة ما أبشعها، عندما أراد الرسول بولس أن يعرفها مل جيد إال نفس الكلمة ليصف ا اخلطية إذ قال 
واخلطية ليست فقط اإلساءة إىل اآلخرين بالقتل والسرقة واالغتصاب، لكن معىن ). ١٣: ٧رومية " (اخلطية خاطئة جداً"

  . اهللا أكثر من ذلك بكثرياخلطية يف نظر
  :ولكي تدرك شناعة اخلطية إليك بعض معانيها

، فاهلدف أن )٢٣: ٣رومية " (إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهللا" فمكتوب : أو االحنراف عن اهلدفاخلطأ-١
  .، فاخلطية إذن خطأ ضد جمد اهللا)٧: ٤٣إشعياء " (دي خلقته"منجد اهللا الذي قال عن اإلنسان 

  ).٤: ٣يوحنا ١" (كل من يفعل اخلطية يفعل التعدي ":لتعديا-٢
  ).١٣: ١٠أخبار ١" (خان الرب من أجل كالم الرب الذي مل حيفظه  ":خيانة اهللا-٣
  ).١٣: ١٠مزمور " (ملاذا أهان الشرير اهللا؟ ":إهانة اهللا-٤
  )٦: ١مالخي " ( أيها الكهنة احملتقرون امسي-قال رب اجلنود–فأين هيبيت  ":احتقار اهللا-٥
  ).١٠: ٥مزمور " (ألم متردوا عليك... دم يا اهللا  ": التمرد على اهللا-٦
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٣٤

: ٢١انظر أيوب ) (٢١: ١كولوسي " (كنتم قبالً أجنبيني وأعداء يف الفكر ويف األعمال الشريرة ":عداوة اهللا-٧
  .، اخلطية أخطر مما تتصور ألا ضد اهللا اخلالق العظيم جل جالله)١٤

   ).١٧: ٢يعقوب ( "فمن يعرف أن يعمل حسناً وال يعمل فذلك خطية له ":فعل احلسنعدم -٨
  :الخطية ونتائجها-٢

أعرف أن ... إذ تنظر إىل كل ما يف العامل من شقاء وآالم وأحزان وحروب وإدمان وأمراض وبيوت وقلوب حمطمة 
وهذه بعض ). ٣تكوين ( أن عصى أبوينا وصية اهللا يف هذه وأكثر منها جداً هي بعض نتائج اخلطية اليت دخلت إىل العامل منذ

  :النتائج املريعة للخطية كما جندها يف إصحاح السقوط
  ).١٠: ٣تكوين (اخلوف وعدم األمان -١
  ).١١: ٣تكوين (العري واهلوان -٢
  ).١٥: ٣تكوين (العداوة وحروب الشيطان -٣
  ).١٦: ٣تكوين (املرض واألحزان -٤
  ).١٧: ٣تكوين (وان اللعنة حلت على األك-٥
  ).١٨: ٣تكوين (الشوك وآالم اإلنسان -٦
٧-املوت وله ثالثة معان:  
  ).٢٦: ٢يعقوب ) (١٦: ٣تكوين (الروح عن اجلسد انفصال : املوت اجلسدي•
  ).٢٤: ١٥لوقا ) (٢٣: ٣تكوين (االنفصال عن اهللا السند : املوت األديب•
  ).١٤: ٢٠رؤيا ) (٢٣: ٣ن تكوي(العذاب يف اجلحيم لألبد: املوت األبدي•
  :الخطية وأجرتها-٣

، مث عاد وكرر )١٧: ٢تكوين " (يوم تأكل منها موتاً متوت"حدد اهللا آلدم عقوبة التعدي على أقواله، وهو املوت، 
رومية " (أجرة اخلطية هي موت"، مث يف العهد اجلديد )٤: ١٨حزقيال " (النفس اليت ختطئ هي متوت"األجرة على فم حزقيال 

  .وكما رأينا يف نتائج اخلطية، فاملوت يقصد به اجلسدي واألديب واألبدي) ٢٣: ٦
   :الخطية وفشل األعمال الصالحة في عالجها-٤ 

فانفتحت أعينهما وعلما أما عريانان فخاطا أوراق "اإلنسان حاول عالج اخلطية باألعمال الصاحلة منذ أن سقط 
ولكن لألسف مل تصلح لعالج اخلطية ونتائجها أمام اهللا إذ ومها البسان مآزر . )٧: ٣تكوين  "(تني وصنعا ألنفسهما مآزر

" مسعت صوتك يف اجلنة فخشيت ألين عريان فاختبأت: " من وجه الرب-مع امرأته-وورق التني أجاب آدم اهللا وهو خمتبئ 
حلال مع قايني إذ حاول عالج اخلطية عريان رغم أنه يلبس املآزر اليت صنعها، فلم تستطع ستره، واستمر ا) ٩-٨: ٣تكوين (

ويل هلم ألم سلكوا "، )١١: ٤تكوين (وإرضاء اهللا بثمار األرض ولكن فشل طريق قايني يف إرضاء اهللا وعالج اخلطية 
وحىت يومنا هذا يسلك الكثريون طريق قايني يف حماولة عالج اخلطية باألعمال الصاحلة ولكن دون ) ١١يهوذا "(طريق قايني
  . ملاذا ال تصلح األعمال الصاحلة بدون عمل املسيح على الصليب يف عالج مشكلة اخلطية؟.جدوى

   :اإلجابة هي
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٣٥

هل تقدر أن : مثالً. حىت وإن وجدت أعمال صاحلة فهي ال تصلح يف عالج اخلطية ألا نابعة من إنسان خاطئ-١
وبئة اخلطرية؟ وكيف ميكن هللا أن يقبل أعماالً من تقبل وتأكل تفاحة مجيلة مقدمة لك من يد إنسان مصاب بالدمامل أو األ

  .؟)١٥-١٣، ٦-٥: ١ياء إشع(إنسان جنس وميت باخلطية 
  :وليس أعماالً صاحلة، فمثالً) ٢٣: ٦رومية (أجرة اخلطية هي موت -٢

ل هكذا ال تصلح األعما!!  بأن يبين مستشفى أو ملجأ أيتامال يصلح أن تربئ احملكمة القاتل مقابل أن يتعهد
  .الصاحلة أن تكون كافية لدفع أجرة اخلطية اليت هي املوت

مهما عظمت األعمال الصاحلة فهي حمدودة ألا صادرة من إنسان حمدود، أما اخلطية فوجهت ضد اهللا غري -٣
  ).٦: ٥٩إشعياء " (خيوطهم ال تصري ثوباً وال يكتسون بأعماهلم. "احملدود

لوقا ( ليست تفضالً منا على اهللا بل هي واجب والتقصري يستحق العقاب )إن استطعنا عملها(األعمال الصاحلة -٤
١٠: ١١.(  

كل ) خرق جنسة(كثوب عدة "من يدعي أنه يعمل أعمال صاحلة دائماً أعماله ناقصة ألن اإلنسان ضعيف وجنس -٥
  .إذن فطريق األعمال الصاحلة لعالج اخلطية قد فشل متاماً). ٦: ٦٤إشعياء ("أعمال برنا
  :خطية والذبائح الحيوانيةال-٥

بل كان اهللا نفسه هو أول من قدم ذبيحة حيوانية لستر عري آدم . أمر اهللا بتقدمي الذبائح احليوانية يف العهد القدمي
ولكن هل تكفي ). ٢١: ٣تكوين "(الرب اإلله آلدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما) وليس خلق(صنع "وحواء، عندما 

  عالج اخلطية؟الذبائح احليوانية ل
ألن احليوانات ) ٤: ١٠عربانيني " (ال ميكن أن دم ثريان وتيوس يرفع خطايا"جييب الرسول بولس بالوحي املقدس 

إذن ملاذا أمر اهللا بتقدميها يف العهد . والطيور احملدودة واليت تباد ال ميكن أن تفدي اإلنسان اخلالد وتنقذه من املوت األبدي
  .القدمي؟

" فيها كل سنة ذكر خطايا"طية مرسوماً أمام ذهن وضمري الشعب ليتعلموا كراهية اهللا للخطية ليظل ذكر اخل-١
  ). ٣: ١٠عربانيني (

  ).٢٣: ٦رومية " (أجرة اخلطية هي موت"ليتعلموا أن قضاء اهللا على اخلطية هو املوت وليس أقل من ذلك -٢
 -ذبيحة–ألنه جعل الذي مل خطية، خطية "ستقبل ليتعلموا أن اهللا عنده طريقة لرفع اخلطية سيظهرها يف امل-٣

  ).٢١: ٥كورنثوس ٢" (ألجلنا
-١٨: ١بطرس ١(كانت كل هذه الذبائح بتفاصيلها رمز لذبيحة املسيح املعروف سابقاً قبل تأسيس العامل -٤

٢٠.(  
ألا تشري ) ٤: ١١انيني عرب" (باإلميان قدم هابيل هللا ذبيحة"هذه الذبائح بررت من قدمها بإميان يف العهد القدمي -٥

فالعملة املالية الورقية تكتسب قيمتها من أا هلا رصيد من الذهب يف البنك املركزي يف الدولة، هكذا . إىل ذبيحة املسيح
كانت الذبائح مقبولة عند اهللا على رصيد دم املسيح الذي قدمه اهللا كفارة باإلميان بدمه من أجل الصفح عن اخلطايا السالفة 

  ).٢٥: ٣رومية (هال اهللا بإم
  الصليب والبدلية: ثانيًا
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٣٦

هكذا ميكننا من الكتاب . جمرد رمز للذبيحة العظيمة رأينا أن األعمال الصاحلة ال تصلح، والذبائح ال تكفي ألا
  :  املقدس أن نستخلص الشروط اليت جيب توافرها يف الفادي الذي يفدي البشر

  :شروط الفادي-١
  .اً من اخلطية وإال احتاج ملن ميوت بدالً عنهجيب أن يكون خالي-١
  .هلذا ال تصلح الذبائح احليوانية. أن ال تقل قيمته عن اإلنسان-٢
كل البشر معاً ألنه سيفدي كثريين فال يصلح أن يكون إنسان عادي ألن أي قيمة جيب أن تكون قيمته أكرب من -٣
  .إنسان حمدود
 حياته ونفسه ليست ملكه بل ملك خالقه، وهلذا فاملالئكة ال يصلحون جيب أن ال يكون خملوقاً، ألن املخلوق-٤

  .ألم أرواح خملوقة
املنطقي والطبيعي أن هذه الشروط ال ميكن توافرها إال يف الرب ومن . يتحتم أن يكون إنسان لينوب عن البشر-٥

  ).١٦: ٣تيموثاوس ١(يسوع املسيح اهللا الذي ظهر يف اجلسد 
  لماذا الصليب؟-٢
  :لصليب واإلله العجيبا•

  :اهللا وصفاته معاًلصليب فقط ميكن أن تتالقى طبيعة يف ا
فكيف . أتظن أين ال أستطيع اآلن أن أطلب إىل أيب فيقدم يل أكثر من اثين عشر جيشاً من املالئكة ":صدق اهللا-١

  )٢٥: ٢٤لوقا (، )٥٤-٥٣: ٢٦مىت " (تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون
إلظهار بره يف الزمان احلاضر ليكون "، )١٠: ٨٥مزمور  ("الرب والسالم تالمثا. الرمحة واحلق التقيا ":عدل اهللا-٢

  .، هلذا احتمل املسيح آالم جسدية ونفسية وكفارية)٢٦: ٣رومية " (اإلميان بيسوعبباراً ويربر من 
  :حمبة اهللا-٣
"  يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبديةألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال"اآلب -

  ).١٠-٨: ٤يوحنا ١) (٣٢: ٨رومية (، )١٦: ٣يوحنا (
  ).١٣: ١٥، ١: ١٣يوحنا (، )٢٥: ٥أفسس " (أحب املسيح الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها"... االبن -
  ).١٤: ٩عربانيني "(فكم باحلري يكون دم املسيح الذي بروح أزيل قدم نفسه هللا بال عيب"الروح القدس -
-٣: ٦أشعياء " (وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب اجلنود جمده ملء كل األرض ":قداسة اهللا-٤

  ).٣: ٢٢مزمور (، )٨
-٤: ٩٦مزمور (، )٣١: ١٣يوحنا (" ومتجد اهللا فيهفلما خرج قال يسوع اآلن متجد ابن اإلنسان ":جمد اهللا-٥

٦.(  
  ).١٠-٧: ٢، ٢٤: ١كورنثوس ١" (ن يهوداً ويونانيني فباملسيح قوة اهللا وحكمة اهللاوأما للمدعوي ":حكمة اهللا-٦
  ).١٨: ١كورنثوس ١"(فإن كلمة الصليب عند اهلالكني جهالة وأما عندنا حنن املخلصني فهي قوة اهللا" :قوة اهللا-٧
  :الصليب وإبليس الرهيب•

  .يف الصليب متت نصرة الرب على الشيطان



 
                 Arabic Bible Outreach Ministry               http://www.arabicbible.com              الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                             Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998 2005, All rights reserved. 

 

٣٧

  :يبالصليب وشري املع•
  :يف الصليب فقط كل الكفاية حلياة املسيحي احلقيقي

  ).٢٣: ٦رومية " (ألن أجرة اخلطية هي موت وأما هبة اهللا فهي حياة أبدية باملسيح يسوع ربنا ":شناعة خطييت-١
  )بيالطس، هريودس، اجلنود، الشعب والكهنة (:فساد بشرييت-٢
، )٢١: ٢غالطية " ( بالناموس بر فاملسيح إذاً مات بال سببألنه إن كان. لست أبطل نعمة اهللا: "فشل حماوليت-٣

  ).١٤: ٧رومية (
وأما من جهيت فحاشا يل أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع املسيح الذي به قد صلب العامل يل  ":من العامل حرييت-٤
  ).١٤: ٦غالطية " (وأنا للعامل

اآلن يف اجلسد فإمنا أحياه يف يح حييا يف فما أحياه مع املسيح صلبت فأحيا ال أنا بل املس ":من اجلسد حرييت-٥
  ).٦: ٦رومية (، )٢٠: ٢غالطية  ("اإلميان إميان ابن اهللا الذي أحبين وأسلم نفسه ألجلي

: ١٢رؤيا " (وهم غلبوه بدم اخلروف وبكلمة شهادم ومل حيبوا حيام حىت املوت ":على الشيطان نصريت-٦
١١.(  

بل أين أحسب كل شيء أيضاً . كان يل رحباً فهذا قد حسبته من أجل املسيح خسارةلكن ما  ":مكان تضحييت-٧
" خسارة من أجل فضل معرفة املسيح يسوع ريب الذي من أجله خسرت كل األشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح املسيح

  ).٩: ١٩عدد (، )٥: ١٤الويني (، )٢٧: ١٤لوقا (، أنظر)١١-٧: ٣فيليب (
  لحتميةالدم وا: ثالثًا

  :بعد أن عرفنا الصليب والبدلية هذه بعض بركات دم الرب يسوع حسب ورودها يف العهد اجلديد
  ).٢٥: ٣رومية " ( بدمه إلظهار برهالذي قدمه اهللا كفارة باإلميان ":الكفارة-١

  ).٩: ٥رومية " (فباألوىل كثرياً وحنن متربرون اآلن بدمه خنلص به من الغضب ":التربير-٢
  ).٧: ١أفسس " (الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران اخلطايا ":اخلطاياغفران -٣
  ).١٣: ٢أفسس " (اآلن يف املسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبالً بعيدين صرمت قريبني بدم املسيح ": القرب-٤
  ).٢٠: ١كولوسي " (وأن يصاحل به الكل لنفسه عامالً الصلح بدم صليبه ":الصلح-٥
باحلري يكون دم املسيح الذي بروح أزيل قدم نفسه هللا بال عيب يطهر ضمائركم من فكم  ":تطهري الضمري-٦

  ).١٤: ٩عربانيني " (أعمال ميتة لتخدموا اهللا احلي
  .)١٩: ١٠عربانيني " (فإذ لنا أيها اإلخوة ثقة بالدخول إىل األقداس بدم يسوع ":الدخول إىل األقداس-٧
  ).١٢: ١٣عربانيني " ( يقدس الشعب بدم نفسه تأمل خارج البابلذلك يسوع املسيح أيضاً لكي ":التقديس-٨
عاملني أنكم افتديتم ال بأشياء تفىن بفضة أو بذهب بل بدم كرمي كما من محل بال عيب وال دنس دم  ":الفداء-٩

  ).١٨: ١بطرس ١" (املسيح
  ).٧: ١يوحنا ١" (دم يسوع املسيح ابنه يطهرنا من كل خطية ":التطهري-١٠
  ).٥: ١رؤيا " (الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه ":يلالتغس-١١
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٣٨

  ).٩: ٥رؤيا " (ألنك ذحبت واشتريتنا هللا بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة ":الشراء-١٢
  ).١٤: ٧رؤيا " (وقد غسلوا ثيام وبيضوا ثيام يف دم اخلروف ":تبييض الثياب-١٣
  ).١١: ١٢رؤيا " (روف وبكلمة شهادموهم غلبوه بدم اخل ":النصرة على الشيطان-١٤

  أساسيات مسيحية–االختبار السادس 
  :اختر أفضل إجابة: أوًال
  :اخلطية خاطئة جداً يف-١
  ١٣: ٧رومية  -                                    ب٢٣: ٦رومية -أ
  ٢٥: ٣رومية  -ج
  :أجرة اخلطية هي-٢
  ذبائح حيوانية-       بأعمال صاحلة                              -أ
  املوت-ج
  :دم يسوع املسيح ابنه يطهرنا من كل خطية فاخلطية هنا ترى-٣
  .كوباء أو جناسة-ب.                                   كقذارة روحية-أ
  .عبودية-ج
  :املوت األبدي-٤
  .االنفصال عن اهللا السند-ب.                        انفصال الروح عن اجلسد-أ
  .الطرح يف اجلحيم إىل األبد-ج
  :يقول اخلطاة هللا ابعد عنا ومبعرفة طرقك ال نسر-٥
   ١٨: ١٠أخبار ١-                                    ب٤: ١٨حزقيال -أ
  ١٤: ٢١أيوب -ج

  :أمام العبارة الخاطئة) خطأ(أمام العبارة الصحيحة وآلمة ) صح(ضع آلمة : ثانيًا
   . نية هي طريق قايني ومل يأمر به اهللاتقدمي الذبائح احليوا-٦
  .يف الصليب فقط ميكن أن تتالقى كل صفات اهللا وطبيعته معاً-٧
  .هابيل هو أول من قدم ذبيحة حيوانية-٨
  .كانت هناك أكثر من طريقة خلالص اإلنسان لكن اختار اهللا الصليب ليظهر حمبته-٩
البشر معاً وأن يكون إنسان يف ذات الوقت لينوب عن من شروط الفادي أن تكون قيمته أكرب من قيمة كل -١٠

  . البشر

  الدرس السابع
  حقيقة قيامة المسيح

  وقام من األموات في اليوم الثالث
  شهادات عن قيامة المسيح: أوًال
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٣٩

  أدلة على قيامة المسيح: ثانيًا
  نبوات ورموز عن قيامة المسيح: ثالثًا

  نتائج قيامة المسيح: رابعًا
   عن قيامة المسيحشهادات: أوًال

قيامة الرب يسوع من األموات حق جوهري من حقائق اإلجنيل وأنه قام يف اليوم الثالث حسب الكتب 
  ).٤: ١٥كورنثوس ١(

  :شهادة المسيح قبل الصليب-أ
أن ال حيدثوا أحداً مبا أبصروا إال مىت قام ابن اإلنسان من وفيما هم نازلون من اجلبل أوصاهم  ":بعد التجلي-١

  ).٩: ٩مرقس  ("مواتاأل
  ).١٦: ١٦مىت " (أنت هو املسيح ابن اهللا احلي ":بعد شهادة بطرس له-٢
  ).٢٣: ١٧مىت " (فيقتلونه ويف اليوم الثالث يقوم فحزنوا جداً ":يف سريه يف اجلليل-٣
تبة ها حنن صاعدون ألورشليم وابن اإلنسان يسلم إىل رؤساء الكهنة والك ":يف صعوده األخري ألورشليم-٤

  ).١٩-١٨: ٢٠مىت " (فيحكمون عليه باملوت
  ).١٩: ٢يوحنا " (أجاب يسوع وقال هلم انقضوا هذا اهليكل ويف ثالثة أيام أقيمه ":يف حديثه عن هيكل جسده-٥
ليس أحد يأخذها مين بل أضعها أنا من ذايت يل سلطان أن أضعها ويل  ":يف حديثه عن نفسه كالراعي الصاحل-٦

  ).١٨: ١٠يوحنا " ( هذه الوصية قبلتها من أيب-القيامة من األموات–يضاً سلطان أن آخذها أ
  ).٢٥: ١١يوحنا " (أنا هو القيامة واحلياة ":قبل إقامة لعازر-٧
  ).٣٢: ٢٦مىت )" (من األموات(بعد قيامي  ":يف الطريق للصليب قال-٨
  :شهادة المسيح بعد القيامة-ب

  :معظهوراته وحديثه 
  ).١٨-١١: ٢٠يوحنا (ادلية -١
  )٩-١: ٢٨مىت (مرمي أم يعقوب وسالومة -٢
  ).٥: ١٥كورنثوس ١(بطرس -٣
  ).٢٥-١٣: ٢٤لوقا (تلميذي عماوس -٤
  ).٢٥-١٩: ٢٠يوحنا (، )٤٦-٣٦: ٢٤لوقا (التالميذ بدون توما -٥
  ).٢٨-٢٦: ٢٠يوحنا (أيام ٨توما بعد -٦
  ).   ٦: ١٥كورنثوس ١( شخص ٥٠٠أكثر من -٧
  ).٢٣-١: ٢١يوحنا (ة طربيا بطرس على حبري-٨
  ).٧: ١٥كورنثوس ١(يعقوب -٩
  ).٢٠-١٦: ٢٨مىت (التالميذ يف اجلليل -١٠
  ).٨-٤: ١أعمال (يوم ٤٠التالميذ بعد -١١
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٤٠

  ). ١١-١٠: ١أعمال (، )٤٦: ٢٤لوقا (التالميذ يف الصعود -١٢
  :هادة آتبة الوحي في العهد الجديدش-ج
  )٢١، ٢٠يوحنا (، )٢٤لوقا (، )١٦ مرقس(، )٢٨مىت  (:األناجيل األربعة-١
بطرس ١(، )٤٣-٤١: ١٠، ٣٣-١٠: ٤، ١٥-١٢: ٣، ٣٢-١٤: ٢، ٢٢: ١أعمال  (:الرسول بطرس-٢

٢٢: ٣، ٢١-٣: ١.(  
 انظر عشرات اآليات كتبها الرسول بولس عن قيامة املسيح سنذكرها يف حديثنا عن نتائج :الرسول بولس-٣

  .القيامة
  ).٨: ٢، ٤: ١رؤيا  (:الرسول يوحنا-٤

  أدلة على قيامة المسيح: ثانيًا
  :أدلة تاريخية-أ
 قال القديس بوليكاربوس من ينكر قيامة املسيح فهو من أتباع :يقني املسيحيني بقيامة املسيح منذ القرون األوىل-١
  ).يوم األحد(وقال القديس ايريناس حنن حنتفل بقيامة املسيح يف اليوم األول من كل أسبوع . الشيطان

وقام من بني " أسقف من كل العامل حيث وضعوا قانون اإلميان الذي فيه ٣١٨ حضره ٣٢٥ سنة :جممع نيقية-٢
  ".األموات يف اليوم الثالث

يوم األحد هو الذي ضت فيه حياتنا بواسطة قيامة " فقد قال القديس أغناطيوس :ختصيص يوم األحد للعبادة-٣
  "املسيح

إال أن املسيحيني منذ القرون ) ٧: ٥كورنثوس ١( أيام املؤمن املسيحي أعياد  بالرغم من أن كل:عيد القيامة-٤
م ١٦٠األوىل يعيدون بعيد القيامة ولقد ذكر أوسيوس املؤرخ الشهري يف القرن الرابع أن أسقف أزمري زار أسقف روما سنة 

  .لتحديد موعد لعيد القيامة
" وس آنسيتثييال"معناها املسيح قام وجواا "  خرستوس آنسيتيب" منذ القرون القدمية :التحية املسيحية القدمية-٥

  ".حقاً قام"
  :أدلة اثرية-ب
  القرب الفارغ واملوجود حىت اآلن-١
  .املخطوطات اليت تؤكد صدق الكتاب املقدس وبالتايل صدق القيامة-٢
  .الصور والنقوش القدمية منذ القرون األوىل حتكى قصة الصلب والدفن والقيامة-٣
فدفنا معه باملعمودية للموت حىت " "املعمودية والقيامة"عموديات املوجودة يف الكنائس األثرية منذ القرن األول امل-٤

  )٥-٤: ٦رومية " (يضاً يف جدة احلياةكما أقيم املسيح من األموات مبجد اآلب هكذا نسلك حنن أ
  :أدلة عقلية-ج
  مع سفر األعمال) ١٩: ٢٠يوحنا (قيامة شجاعة التالميذ حىت االستشهاد، قارن خوفهم قبل ال-١
  إصرارهم على الشهادة بالقيامة رغم االضطهاد-٢
  تعليمهم بأن القيامة أساس اإلميان املسيحي-٣
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٤١

قال ) يسوع الناصري(شهادة بعض علماء اليهود واالعتراف بأدلتها القدمية مثل احلرب اليهودي كولزنر يف كتابه -٤
ألن كولزنر عاش يف القرن التاسع ( قرن ١٨يف قيامة املسيح ألنه ال يعقل أن تظل خدعة من احملال أن نفترض وجود خدعة 

  )عشر
  :أدلة روحية-د
فمن الطبيعي أنه يقوم مث يصعد ) ٤٧: ١٥كورنثوس ١(يؤكد أنه الرب من السماء : والدة املسيح من عذراء-١
  إىل السماء 
  )١٥: ٣أعمال (احلياة ، رئيس )٢٥: ١١يوحنا (املسيح هو القيامة واحلياة -٢
  )١١، يوحنا٧، لوقا٥مرقس(إقامته للموتى بالهوته -٣
  )٢٥: ٤رومية " (الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم ألجل تربيرنا: "كفاية عمله على الصليب وإكماله للعمل-٤
  .يامة املسيحنتائج القيامة حتمية لعظمة املسيح وعظمة عمله وسوف نذكرها تفصيلياً عند احلديث عن نتائج ق-٥

  نبوات ورموز في العهد القديم عن قيامة المسيح: ثالثًا
  ):شهر أبيب (١٧/٧استقرار الفلك على جبال أراراط في اليوم -١

- ١: ١٢خروج ( من هذا الشهر الذي أصبح أول شهر يف السنة بعد هذا ١٤وألن خروف الفصح ذبح يف يوم 
يوحنا ( من أبيب ١٤لشهر وألن املسيح صلب يف هذا اليوم يام بالنسبة لالفصح بثالثة أأي أن الفلك استقر بعد ذبح ) ٢
  . أبيب١٧ استقرار الفلك يكون اليوم الذي قام فيه هو نفسه يوم) ٢٨: ١٨

إذ عصت قدمياً حني كانت أناة اهللا تنتظر مرة يف أيام نوح . فكرز لألرواح اليت يف السجن"... ما أعجب كلمة اهللا 
الذي مثاله خيلصنا حنن اآلن أي املعمودية ال إزالة وسخ . الذي فيه خلص قليلون أي مثاين أنفس باملاءإذ كان الفلك يبىن 

  ).٢٢-١٩: ٣بطرس ١" (اجلسد بل سؤال ضمري صاحل عن اهللا بقيامة يسوع املسيح
  )٢٢تكوين : (سحقالكبش الذي قدم بدل إ-٢

باإلميان قدم "سحق صورة له يف قيامته  يف موته وإصورة للمسيحالكبش . سحق وجهان للصليب والقيامةيف إونرى 
: ١١عربانيني " (إذ حسب أن اهللا قادر على اإلقامة من األموات أيضاً للذين منهم أخذه أيضاً يف مثال... إبراهيم إسحق 

١٩-١٧(  
  )٨-١: ١٤الويين : (عصفورا التطهير-٣

  ورة له يف قيامتهالعصفور الذي يذبح صورة للمسيح يف موته والذي يطلق ويطري ص
  )١١: ٢٣الويين : (ترديد حزمة الباآورة-٤

احلق "يف غد السبت بعد الفصح أي يوم األحد نفس اليوم الذي قام فيه املسيح حرفياً واملسيح مات كحبة احلنطة 
) ٢٤: ١٢ا يوحن" (احلق أقول لكم إن مل تقع حبة احلنطة يف األرض ومتت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأيت بثمر كثري

  )٢٠: ١٥كورنثوس ١(ويف قيامته هو باكورة للراقدين 
  )٨: ١٧عدد : (عصا هارون التي أفرخت-٥

) باكورة األشجار يف االخضرار كل عام(العصا اجلافة صورة ملوت املسيح وإذ أفرخت وأزهرت وأنضجت لوزاً 
  )١٦: ٧عربانيني (صورة لقيام املسيح كرئيس الكهنة 

  :ن الحوتخروج يونان من بط-٦
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٤٢

فأجاب وقال هلم جيل شرير وفاسق يطلب آية وال تعطى له آية إال آية يونان "... وقد اقتبس يسوع هذا الرمز 
النيب ألنه كما كان يونان يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث ليال هكذا يكون ابن اإلنسان يف قلب األرض ثالثة أيام وثالث 

  )٤٠-٣٨: ١٢مىت " (ليال
  )٥٧-٤٧: ٤١تكوين: ( السجن إلى المجدخروج يوسف من-٧

  )١١: ١بطرس ١) (بعد القيامة(صورة لآلالم اليت للمسيح بالصليب واألجماد اليت بعدها 
  :جسده لم ير فسادًا-٨
فإذ كان "، يقتبسها الرسول بطرس )١٠: ١٦مزمور " (لن تدع تقيك يرى فساداً. ألنك لن تترك نفسي يف اهلاوية"

سبق فرأى وتكلم عن . لف له بقسم أنه من مثرة صلبه يقيم املسيح حسب اجلسد ليجلس على كرسيهنبياً وعلم أن اهللا ح
  )٣١-٣٠: ٢أعمال " (قيامة املسيح إنه مل تترك نفسه يف اهلاوية وال رأى جسده فساداً

  )٣٥: ١٣أعمال " (ولذلك قال أيضاً يف مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فساداً"ويقتبسها الرسول بولس 
  :نتيجة للقيامة-٩
قائالً أخرب بامسك إخويت ويف وسط الكنيسة "، )٢٢: ٢٢ور ممز" (يف وسط اجلماعة أسبحك. أخرب بامسك إخويت"
   )١٢: ٢عربانيني " (أسبحك

  : يرى نسًال-١٠
تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح، من أما الرب فسر بأن يسحقه باحلزن أن جعل نفسه ذبيحة إمث يرى نسالً "

يشري إىل شبع الرب ) ١١-١٠: ٥٣أشعياء " ( نفسه يرى ويشبع وعبدي البار مبعرفته يربر كثريين وآثامهم هو حيملهاتعب
  بعمله بعد القيامة
  "يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا"-١١

  )٢: ٦هوشع (
  المسيح نتائج قيامة: رابعًا

  :بالنسبة للمسيح نفسه-أ
   :تبرهن أنه المسيح-١
الرجال اإلخوة يسوغ أن يقال لكم جهاراً عن رئيس اآلباء داود أنه مات ودفن وقربه عندنا حىت هذا اليوم أيها "

فإذ كان نبياً وعلم أن اهللا حلف له بقسم أنه من مثرة صلبه يقيم املسيح حسب اجلسد ليجلس على كرسيه سبق فرأى وتكلم 
  ).٣٢-٢٩: ٢أعمال " (اً شهود لذلكفيسوع هذا أقامه اهللا وحنن مجيع... عن قيامة املسيح 

   :تبرهن أنه الرئيس والمخلص-٢
: ٥أعمال " (إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقني إياه على خشبة هذا رفعه اهللا بيمينه رئيساً وخملصاً"

  .)١٠: ٩مية رو" (ألنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه من األموات خلصت"هلذا ) ٣٠
   :تبرهن أنه الديان-٣
إذ أقامه من أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين املسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدماً للجميع إمياناً ) اهللا(ألنه "
" املسيح هو الذي مات بل باحلري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن ميني اهللا"ومن هو الذي يدين؟ ) ٣١: ١٧أعمال " (األموات

  ).٣٤: ٨ رومية(
  :تعين ابن اهللا-٤
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٤٣

  ).٤: ١رومية " (تعني ابن اهللا بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من األموات"
   :حصل على المجد-٥
  )٤: ٦رومية " (كما أقيم املسيح مبجد اآلب"
  ).٢١: ١بطرس ١" (اهللا الذي أقامه من األموات وأعطاه جمداً"
   :تبرهن أنه سيد-٦
عيش وإن متنا فللرب منوت فإن عشنا وإن متنا فللرب حنن ألنه هلذا مات املسيح وقام ألننا إن عشنا فللرب ن"

إذ حنن حنسب هذا أنه إن كان . ألن حمبة املسيح حتصرنا) "٩-٨: ١٤رومية " (وعاش لكي يسود على األحياء واألموات
حياء فيما بعد ال ألنفسهم بل للذي مات واحد قد مات ألجل اجلميع فاجلميع إذاً ماتوا وهو مات ألجل اجلميع كي يعيش األ

  ).١٥-١٣: ٥كورنثوس ٢" (ألجلهم وقام
   :تبرهن أنه الراعي العظيم-٧
راعي اخلراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد األبدي ليكلمكم يف كل عمل وإله السالم الذي أقام من األموات "

-٢٠: ١٣عربانيني " (الذي له اد إىل أبد اآلبدين آمنيصاحل لتصنعوا مشيئته عامالً فيكم ما يرضى أمامه بيسوع املسيح 
٢١.(  

  :بالنسبة للمؤمنين-ب
   :التبرير-١
  )٢٥: ٤رومية " (الذي أُسلم من أجل خطايانا وأقيم ألجل تربيرنا"
   :السلوك في الحياة الجديدة-٢
واهللا قد أقام ) "٤: ٦مية رو" (كما أقيم املسيح من األموات مبجد اآلب هكذا نسلك حنن أيضاً يف جدة احلياة"

فدفنا معه "، )١٤: ٦كورنثوس ١" (الرب وسيقيمنا حنن أيضاً بقوته ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء املسيح
مدفونني معه ) "٤: ٦رومية " (باملعمودية للموت حىت كما أقيم املسيح من األموات هكذا نسلك حنن أيضاً يف جدة احلياة

املعمودية ال إزالة وسخ ) "١٢: ٢كولوسي " (قمتم أيضاً معه بإميان عمل اهللا الذي أقامه من األمواتباملعمودية اليت فيها أ
  ).٢١: ٣بطرس ١" (اجلسد بل سؤال ضمري صاحل عن اهللا بقيامة يسوع املسيح

   :الثمر هللا-٣
رومية " (موات لنثمر هللايا إخويت أنتم أيضاً قد متم للناموس جبسد املسيح لكي تصريوا آلخر للذي قد أقيم من األ"

٤: ٧.(  
   :أساس اإلنجيل-٤
أن املسيح مات من أجل خطايانا فإنين سلمت إليكم يف األول ما قبلته أنا أيضاً ... أعرفكم أيها اإلخوة باإلجنيل "

  ).٥-١: ١٥كورنثوس ١" (حسب الكتب وأنه دفُن وأنه قام يف اليوم الثالث حسب الكتب
  :فتكون النتيجة) ٢٠-١٢: ١٥كورنثوس ١" (املسيح قد قامإن مل يكن "ويفترض الرسول 

  باطلة كرازتنا•  
  باطل أيضاً إميانكم •  
  نوجد حنن أيضاً شهود زور هللا ألننا شهدنا من جهة اهللا أنه أقام املسيح وهو•  



 
                 Arabic Bible Outreach Ministry               http://www.arabicbible.com              الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                             Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998 2005, All rights reserved. 

 

٤٤

  مل يقمه 
  إن مل يكن املسيح قد قام فباطل إميانكم•  
  أنتم بعد يف خطاياكم•  
  املسيح أيضاً قد هلكواإذاً الذين رقدوا يف •  
  إن كان لنا يف هذه احلياة فقط رجاء يف املسيح فإننا أشقى مجيع الناس•  

   :االنتصار على الضيق-٥
كان لنا يف أنفسنا حكم املوت لكي ال ) "١٤: ٤كورنثوس ٢" (عاملني أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا حنن أيضاً"

  )٩: ١كورنثوس ٢" (يقيم من األمواتعلى اهللا الذي نكون متكلني على أنفسنا بل 
  ).٨: ٢تيموثاوس ٢" (اذكر يسوع املسيح املقام من األموات من نسل داود حبسب إجنيلي"
   :أساس القوة-٦

الفائقة حنونا حنن املؤمنني حسب عمل شدة ) اهللا(ما هي عظمة قدرته "يصلي الرسول بولس ألجل املؤمنني أن يعلموا 
، وقمة آماله يف )٢٠-١٩: ١أفسس " ( إذ أقامه من األموات وأجلسه عن ميينه يف السماوياتقوته الذي عمله يف املسيح

، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون )١٠: ٣فيليب " (لعلي أبلغ إىل قيامة األموات... ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه "
، ٤١: ١٠، ٢: ٤، ٢٢: ١أعمال (، أنظر )٣٣: ٤أعمال " (الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على مجيعهم

٨: ٢٦(  
   :الجلوس في السماويات-٧
  )٦: ٢أفسس " (أقامنا معه وأجلسنا معه يف السماويات يف املسيح"
   :طلب ما فوق-٨
  )١: ٣كولوسي " (فإن كنتم قد قمتم مع املسيح فاطلبوا ما فوق حيث املسيح جالس عن ميني اهللا"
   :العزاء على الراقدين-٩
إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم اهللا  حتزنوا كالباقني الذين ال رجاء هلم ال"

: ٢أعمال " (الذي أقامه اهللا ناقضاً أوجاع املوت إذ مل يكن ممكناً أن ميسك منه) "١٤-١٣: ٤تسالونيكي ١" (معه أيضاً
  ).٢٠: ١٥كورنثوس ١" (رة الراقدينولكن اآلن قد قام املسيح من األموات وصار باكو) "٢٤

   :انتظار مجيئه-١٠
) ١٠: ١تسالونيكي ١" (تنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من األموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب اآليت"

رياث من األموات ملمبارك اهللا أبو ربنا يسوع املسيح الذي حسب رمحته الكثرية ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع املسيح "
  ).٤-٣: ١بطرس ١" (ال يفىن وال يتدنس وال يضمحل
  أساسيات مسيحية–االختبار السابع 

  :اختر أفضل إجابة: أوًال
  :اليثوس آنسيت معناها-١
  حقاً قام-املسيح قام                                     ب-أ
  املسيح آيت-ج
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٤٥

  :قال من ينكر قيامة املسيح فهو من أتباع الشيطان-٢
  القديس أغناطيوس-قديس إيرناوس                              بال-أ
  القديس بوليكاريوس-ج
  :اآلن قد قام املسيح من األموات وصار باكورة للراقدين-٣
  ٢٠: ١٥كورنثوس ١-                          ب١٣: ٤تسالونيكي ١-أ
  ٤-٣: ١بطرس ١-ج
  :حزمة الترديد تقدم-٤
   من الشهر األول١٤يوم -                    ب من شهر أبيب    ١٤يوم -أ
  يف غد السبت بعد الفصح-ج
  :برهان أن) ٢١-٢٠: ١٣عربانيني (-٥
  املسيح هو الراعي العظيم-الرب يسوع هو الديان                        ب-أ
  املؤمنون جلسوا مع املسيح يف السماويات-ج

  :أمام العبارة الخاطئة) خطأ(لمة أمام العبارة الصحيحة وآ) صح(ضع آلمة : ثانيًا
  ٢٢اسحق صورة للمسيح يف صلبه والكبش صورة للمسيح يف قيامته يف تكوين -٦
  نعرف أن القيامة برهنت أن املسيح هو ابن اهللا) ٤: ١رومية (من -٧
 العصفور املذبوح صورة للمسيح يف موته والعصفور الذي يطري) ٨-١: ١٤الويني (يف شريعة تطهري األبرص -٨

  صورة للمسيح يف قيامته 
  حني قال الرب يسوع انقضوا هذا اهليكل ويف ثالثة أيام أقيمه كان يقول عن هيكل سليمان) ١٩: ٢ يوحنا(يف -٩
  يوم األحد هو الذي ضت فيه حياتنا بواسطة قيامة املسيح: قال القديس أغناطيوس-١٠

  الدرس الثامن
  الروح القدس

  نعم نؤمن بالروح القدس
   أسماء الروح القدس:أوًال
  أقنومية الروح القدس: ثانيًا
  الهوت الروح القدس: ثالثًا
  أعمال الروح القدس: رابعًا

  : األقانيمالروح القدس هو اهللا، فهو أقنوم من أقانيم الالهوت الثالثة يف أقانيم اهللا الواحد املثلث
  أسماء الروح القدس: أوًال
  ) ٨-٦: ٣يوحنا (الروح -١
  )١٦: ٣كورنثوس ١(روح اهللا -٢
  )٣: ٣كولوسي ٢(روح اهللا احلي -٣
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٤٦

  )١١: ٦كورنثوس ١(روح إهلنا -٤
  )٢٠: ١٠مىت (روح اآلب -٥
  )٢: ١١أشعياء (روح الرب -٦
  )١: ٦١أشعياء (روح السيد الرب -٧
  )٦: ٤غالطية (روح ابن اهللا -٨
  )٩: ٨رومية (روح املسيح -٩
  )١٩: ١فيليب (روح يسوع املسيح -١٠
  )٣٥: ١لوقا (لقدس الروح ا-١١
  )٣٠: ٤أفسس (روح اهللا القدوس -١٢
  )١٣: ١أفسس (روح املوعد القدوس -١٣
  )٤: ١رومية (روح القداسة -١٤
  )١٧: ١٤يوحنا (روح احلق -١٥
  )٢: ١١أشعياء (روح احلكمة والفهم، روح املشورة والقوة، روح املعرفة وخمافة الرب -١٦
  )٢: ٨رومية (روح احلياة -١٧
  )١٠: ١٢زكريا (نعمة والتضرعات روح ال-١٨
  )١٤: ٤بطرس ١(روح اد -١٩
  )٧: ٤٥مزمور ) (٢٧: ٢يوحنا ١(املسحة أو دهن االبتهاج -٢٠
  )٢٦: ١٤يوحنا (أي الذي يقف جبوارنا " الباراقليت"املعزي باليونانية -٢١
  أقنومية الروح القدس: ثانيًا
      :آمال أقنوميته-أ

الروح القدس كلمتين أو : ذا ال يصح أن نتحدث عنه بصيغة املؤنث، كالقول اخلطأالروح القدس هو شخص اهللا، هل
وهذه بعض املميزات والصفات واألعمال .  باإلجنليزيةit: بكتتين، أو ضمري هي، أو استخدام ضمري غري العاقل، مثالً

  :للروح القدس) الشخصية(األقنومية 
  :المعرفة-١
-١٠: ٢كورنثوس ١" (ا أحد إال روح اهللاهكذا أمور اهللا ال يعرفه ... الروح يفحص كل شيء حىت أعماق اهللا"

١١.(  
  :المشيئة-٢
  ).١١: ١٢كورنثوس ١" (هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قامساً لكل واحد مبفرده كما يشاء"
  :المحبة-٣
  ).٣٠: ١٥رومية " (حمبة الروح"
  :الحزن-٤
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٤٧

  ).٣٠: ٤أفسس " (وال حتزنوا روح اهللا القدوس"
  :السمع-٥
      ). ١٣: ١٦يوحنا " (ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به... روح احلق "
  :الكالم-٦
  ).٢: ١٣أعمال " (قال الروح القدس افرزوا يل برنابا وشاول"
  :اإلرشاد-٧
  ).١٣: ١٦يوحنا " (روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق"
  :القيام-٨
  ).٥: ٢حجي " (روحي قائم يف وسطكم"
  : اإلخبار-٩
  ).١٤-١٣: ١٦يوحنا " (خيربكم بأمور آتية... روح احلق "

  :الشهادة-١٠
  ).١٦: ٨رومية " (الروح نفسه يشهد ألرواحنا أننا أوالد اهللا"

  :التعليم-١١
  ).٢٦: ١٤يوحنا " (وأما املعزي الروح القدس فهو يعلمكم كل شيء"

  :التذآير-١٢
  ).٢٦: ١٤يوحنا " (ه لكميذكركم بكل ما قلت... الروح القدس "

  :القيادة-١٣
  ).١٤: ٨رومية " (ألن كل الذين ينقادون بروح اهللا فأولئك هم أبناء اهللا"

  :اإلعانة-١٤
  ).٢٦: ٨رومية " (كذلك الروح أيضاً يعني ضعفاتنا"

  :المؤازرة-١٥
  ).١٩: ١فيليب " (مؤازرة روح يسوع املسيح"

  :الشفاعة-١٦
  ).٢٦: ٨ة رومي" (الروح نفسه يشفع فينا"

  :التعزية-١٧
  ).١٧-١٦: ١٤يوحنا " (معزياً آخر روح احلق"

  :إقامة الرعاة-١٨
  ).٢٨: ٢٠أعمال " (أقامكم الروح القدس فيها أساقفة"

  :المنع-١٩
  ).٧-٦: ١٦أعمال " (منعهم الروح القدس أن يتكلموا"

  :ُيكَذب عليه-٢٠
  ).٣: ٥أعمال " (لتكذب على الروح القدس"

  :ُيجَدف عليه-٢١
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٤٨

  ).٣١: ١٢مىت " (أما التجديف على الروح القدس فلن يغفر للناس"
  .من هذه الدالئل نعلم أن الروح القدس ليس جمرد قوة أو تأثري أو صفة لكنه شخص اهللا الروح القدس

  :تميز أقنوميته عن اآلب واالبن-ب
 ونزل عليه الروح القدس يئة وإذ كان يصلي انفتحت السماء) االبن(اعتمد يسوع أيضاً : "يف معمودية املسيح-١

  ).٢٢-٢١: ٣لوقا " (بك سررت) اآلب(أنت ابين احلبيب : جسمية مثل محامة وكان صوت من السماء قائالً
  ). ١٩: ٢٨مىت " (اآلب واالبن والروح القدس) وليس بأمساء(اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم "-٢
  ).١٦: ٤٨أشعياء " (أرسلين وروحه) اآلب(لرب هناك والسيد ا) االبن(منذ وجوده أنا "-٣
  ).١٧-١٦: ١٤يوحنا " (أطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر روح احلق) االبن(أنا "-٤
وأنواع أعمال ) االبن(واحد وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد ) الروح(أنواع مواهب موجودة ولكن "-٥

  ).٦-٤: ١٢كورنثوس ١)" (اآلب(موجودة ولكن اهللا واحد 
كورنثوس ٢" (مع مجيعكم آمني) الروح القدس(وشركة ) اآلب(وحمبة اهللا ) االبن(نعمة ربنا يسوع املسيح "-٦

١٤: ١٣.(  
) االبن(منتظرين رمحة ربنا يسوع املسيح ) اآلب(واحفظوا أنفسكم يف حمبة اهللا ) الروح القدس(مصلني يف "-٧
  ).٢٠يهوذا " (للحياة األبدية
  وح القدسالهوت الر: ثالثًا

  :له صفات الالهوت-أ
  "املسيح الذي بروح أزيل قدم نفسه هللا: "أزيل-١
  )١٤: ٩عربانيني (
  "إن صعدت إىل السموات فأنت هناك وإن فرشت يف اهلاوية فها أنت... أين أذهب من روحك : "يف كل مكان-٢
  )٨-٧: ١٣٩مزمور (
  "الروح يفحص كل شيء حىت أعماق اهللا: "كلي العلم-٣
  )١١-١٠: ٢ثوس كورن١(
لوقا " (أنه ال يرى املوت قبل أن يرى مسيح الرب) مسعان الشيخ(أوحي إليه بالروح القدس : "يعرف املستقبل-٤

٢٦: ٢(  
  "بقوة آيات وعجائب بقوة روح اهللا: "كلي القدرة-٥
  )١٩: ١٥رومية (
  )٣٠: ٤أفسس " (وال حتزنوا روح اهللا القدوس: "قدوس-٦
  :له أعمال الالهوت-ب
  )٤: ٣٣أيوب " (روح اهللا صنعين: "خللقا-١
  )٦٣: ٦يوحنا " (الروح هو الذي حييي: "اإلحياء-٢
  ).٨-٦: ٣يوحنا " (املولود من الروح هو روح: "الوالدة الثانية-٣
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٤٩

  ).٥: ٣تيطس " (جتديد الروح القدس: "التجديد-٤
  ).٢١: ١بطرس ٢" (تكلم أناس اهللا القديسون مسوقني من الروح القدس: "الوحي-٥
  ).٤: ٢عربانيني " (مواهب الروح القدس: "إعطاء مواهب-٦
  ).١٩: ١٥رومية " (بقوة آيات وعجائب بقوة روح اهللا: "صنع العجائب-٧
  :اقتران اسم الروح مع اسم اآلب واالبن-ج

، )٦-٤: ١٢كورنثوس ١(، وأيضاً يف )١٩: ٢٨مىت " (وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس"..... 
  )١٥: ٤٨أشعياء (، )٥-٤: ١رؤيا (، )١٤: ١٣كورنثوس ٢(، )٢١يهوذا (

  :يدعى أنه اهللا-د
  ).٤-٣: ٥أعمال " (أنت مل تكذب على الناس بل على اهللا... لتكذب على الروح القدس "-١
) ١٧: ٣كورنثوس ٢" (الذي هو الروح) يهوه(نتغري إىل تلك الصورة عينها من جمد إىل جمد كما من الرب "-٢

  :قارن
  ).١٧: ١٦ مع خروج ٢٦-٢٥: ٢٨ مع أعمال ٩-٨: ٦عياء أش(
  )١٦-١٥: ١٠ مع عربانيني ٣٣: ٣١ مع إرميا ٥١: ٨أعمال (

              .إذن فالروح القدس هو اهللا
  أعمال الروح القدس: رابعًا

  :في العهد القديم-أ
  )٣٠: ١٠٤زمور م" (ترسل روحك فتخلق وجتدد وجه األرض: "اخللق والتجديد: يف اخلليقة املادية-١
  )٣: ٦تكوين " (روحي يف اإلنسان إىل األبد) جياهد معهم(ال يدين : "يف البشر واخلطاة-٢
  :يف أفراد ألغراض متنوعة-٣
  ).٣-٢: ٣١خروج (بصللئيل لعمل خيمة االجتماع •
  ).٣٩-٣٨: ٤١تكوين (يوسف لتفسري األحالم •
  ).٢٥: ١١عدد (الشيوخ السبعون ليقضوا للشعب مع موسى •
  ).٩: ٣٤تثنية (يشوع لقيادة الشعب •
  )٩: ٣قضاة (عثنيئيل ليقضي للشعب •
  ).٢٤: ٦قضاة (جدعون لالنتصار •
  ).٢٥: ١٣قضاة (مششون للقوة •
  ).١٣: ١٦صموئيل ١(داود للملك •
- ٢: ٢٤عدد (حىت بلعام العراف ) ٢-١: ١٥أخبار ٢) (٢: ٢٣صموئيل ٢(بنو األنبياء للنطق بكالم الرب •

٥.(  
  :ي الرب يسوعف-ب
  ).٣٥: ١لوقا (حبل به بالروح القدس -١
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٥٠

  ).٤٠: ٢لوقا (كان ينمو ويتقوى بالروح -٢
  ).٣٨: ١٠أعمال (مسح بالروح القدس -٣
  ).١٦: ٣مىت (استقر عليه الروح يئة جسمية مثل محامة -٤
  ).٢-١: ٤٢أشعياء (وضع عليه الروح القدس -٥
  ).١٤، ٢-١: ٤لوقا (سار كل خطواته بالروح -٦
  ).٣٤: ٣يوحنا (كان يعمل اآليات بالروح القدس -٧
  ).١٤: ٩عربانيني (قدم به نفسه للموت -٨
  ).١٨: ٣بطرس ١(قام به من األموات حميي يف الروح -٩
    ).٤-٢: ١١أشعياء (سيملك بقوة الروح القدس -١٠
  :في العهد الجديد-ج

  :في العالم**
  )٨: ١٦يوحنا (ت العامل على خطية وعلى بر وعلى دينونة يبك) الروح القدس(ومىت جاء ذاك : التبكيت-١
  )٢٦: ١٥يوحنا (روح احلق فهو يشهد يل : الشهادة للمسيح-٢

  :في آل مسيحي حق**
  )٥: ٣تيطس (وجتديد الروح القدس ) ٦-٥: ٣يوحنا (املولود من الروح هو روح : الوالدة اجلديدة-١
إن . واخلتم دليل على ملكية إهلية هلذا املؤمن) ١٣: ١أفسس (إذ آمنتم ختمتم بروح املوعد القدوس : اخلتم-٢

أي من ليس له ختم الروح القدس ). ٩: ٨رومية )" (للمسيح(ليس له ) أي شخص(كان أحد ليس له روح املسيح فذلك 
  هو مسيحي مزيف ووجود اخلتم دليل على أن املؤمن للمسيح ألن الروح القدس ال يسكن إال يف املؤمن احلقيقي

) ٥: ٥، ٢٢: ١كورنثوس ٢) (١٤: ١أفسس (روح املوعد القدوس الذي هو عربون مرياثنا : العربون-٣
 للمؤمن يؤكد له أن مرياثه مضمون ألنه أخذ العربون أي الروح والعربون جزء من كل أي أن اهللا بإعطائه الروح القدس

  .القدس
يف العهد القدمي كان ) ١٩: ٦كورنثوس ١(دس هلذا يعترب جسد املؤمن هيكل للروح الق: السكىن املستدمية-٤

  .الروح القدس حيل ويفارق أما يف العهد اجلديد فالروح القدس ال يفارق املؤمن أبداً
  ).٦: ٤غالطية ) (١٦: ٨روميه (الروح نفسه يشهد ألرواحنا أننا أوالد اهللا : الشهادة للمؤمن-٥
رومية ( املسيح يسوع قد أعتقين من ناموس اخلطية واملوت ألن ناموس روح احلياة يف: التحرير من سلطة اخلطية-٦

  ).١٦: ٥غالطية ) (١٣، ٢: ٨
  ).١٦: ٣أفسس (لكي يعطيكم حبسب غىن جمده أن تتأيدوا بالقوة بروحه : التأييد بالقوة-٧
  ).٢٣-٢٢: ٥غالطية ) (٩: ٥أفسس (ألن مثر الروح هو يف كل صالح وبر وحق : إنتاج مثر الروح-٨
  )١٨: ٣كورنثوس ٢: (ؤمن إىل صورة املسيح عملياًتغيري امل-٩
  :اإلرشاد-١٠
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٥١

: ٥غالطية (، )١٤-١٣، ٤: ٨رومية " (حنن السالكني ليس حسب اجلسد بل حسب الروح: "... يف السلوك-
١٦.(  

  ).٣: ٣فيليب (نعبد اهللا بالروح : يف السجود والعبادة-
  ).٢٠يهوذا (مصلني يف الروح القدس : يف الصالة-
  ).٢٠-١٨: ٥أفسس " (مكلمني بعضكم بعضاً مبزامري وتسابيح امتلئوا بالروح: "تسبيحيف ال-
وأما مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل : "يف فهم الكتاب املقدس-

  ).٢٧: ٢يوحنا ١(، )١٣: ١٦يوحنا " (ما يسمع يتكلم به وخيربكم بأمور آتية
  ).٢٦: ٨رومية (الروح أيضاً يعني ضعفاتنا : نةاملعو-١١
  ).١٩: ١فيليب (مؤازرة روح يسوع املسيح : املؤازرة-١٢
  ).٢: ١بطرس ١(تقديس الروح للطاعة : التقديس-١٣
  ).٨: ١أعمال (ستنالون قوة مىت حل الروح القدس عليكم : قوة للحياة واخلدمة-١٤
  )١٧: ١٤رومية " (بل هو بر وسالم وفرح يف الروح القدس. ألن ليس ملكوت اهللا أكالً وشرباً: "الفرح-١٥
أن يذهبوا إىل بيثينية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة يف أسيا حاولوا : "... توجيه اخلادم يف اخلدمة-١٦

  )٧-٦: ١٦أعمال " (فلم يدعهم الروح
أجسادكم املائتة أيضاً بروحه الساكن فالذي أقام املسيح من األموات سيحيي : إقامة جسد املؤمن إن رقد-١٧

  )١١: ٨رومية (فيكم 
وأما أنتم فاملسحة اليت "، )٢٠: ٢يو ١" (من القدوس وتعلمون كل شيء) مسحة(وأما أنتم فلكم : "املسحة-١٨

: ٢يو ١" (أخذمتوها منه ثابتة فيكم وال حاجة بكم إىل أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه املسحة عينها عن كل شيء
) ١٣: ١٦صموئيل ١، ٢١: ٢٩خروج (وقدمياً كان الكهنة وامللوك ميسحون بالزيت ). ٣٨: ١٠أعمال (قارن ) ٢٧

  .وهكذا املسيحي يف العهد اجلديد ميسح بالروح القدس
  :واجب المؤمن تجاه الروح القدس

  )٣٠: ٤أفسس " (روح اهللا القدوس وال حتزنوا"اخلطية هي اليت حتزن الروح القدس : أن ال حيزنه
  .وعدم الطاعة هو الذي يطفئ الروح القدس) ١٩: ٥تسالونيكي ١" (ال تطفئوا الروح: "أال يطفئه
ال تسكروا باخلمر الذي فيه اخلالعة بل "ذلك الشبع باملسيح والكلمة وعدم السكر من مخار العامل : االمتالء به

  )١٨: ٥أفسس " (امتلئوا بالروح
  :في الكنيسة**
عاً جسداً روحياً للمسيح ألننا مجيعنا بروح واحد أيضاً اعتمدنا إىل جسد واحد أو مجيعنا سقينا تكوين املؤمنني م-١

  ).١٣-١٢: ١٢كورنثوس ١(روحاً واحداً 
: ٣كورنثوس ١(تكوين املؤمنني معاً مسكناً هللا وهيكالً له أما تعلمون أنكم هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فيكم -٢

١٦.(  
  ).١١-٤: ١٢كورنثوس ١(ب واخلدمات أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد بنيان الكنيسة باملواه-٣
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  ).٣: ٣فيليب (نعبد اهللا بالروح ... حنن : قيادة املؤمنني يف االجتماع للسجود والعبادة-٤
  أساسيات مسيحية–االختبار الثامن 

  :اختر أفضل إجابة: أوًال
  :وكل صنعةمأله اهللا من روح اهللا باحلكمة والفهم واملعرفة -١
  بصللئيل-يوسف                                      ب-أ
  داود-ج
  :ذكر عن الروح القدس أنه املسحة وال حاجة أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه املسحة عينها يف-ب
  ١٨: ٣كورنثوس ٢-                        ب٢٣-٢٢: ٥غالطية -أ
  ٢٧: ٢يوحنا ١-ج
  :ناهإطفاء الروح القدس مع-٣
  عدم طاعته -إحزانه باخلطية                                ب-أ
  السكر من مخار العامل-ج
  :استقر الروح القدس على املسيح يئة جسمية مثل محامة-٤
  يف معمودية املسيح -عندما حبل باملسيح                            ب-أ
  عندما كان ينمو ويتقوى بالروح-ج
  :مضمون فالروح هو الروح القدس للمؤمن يؤكد له أن مرياثه اهللا بإعطائه-٥
  العربون-اخلتم                                            ب-أ
  املسحة-ج

  :أمام العبارة الخاطئة) خطأ(أمام العبارة الصحيحة وآلمة ) صح(ضع آلمة : ثانيًا
  . أي الذي يقف جبوارنايسمى الروح القدس باملعزي ومعناه باليونانية الباراقليت-٦
  .إن صعدت إىل السماوات فأنت هناك... قال مسعان الشيخ أين أذهب من روحك -٧
  .إن الروح القدس هي قوة عظيمة وتأثري كبري يف عبادة املؤمن-٨
  .ختم اهللا املؤمن بالروح القدس دليل على ملكية اهللا هلذا املؤمن-٩
نرى ) ١٩: ٦كورنثوس ١(فرد هو هيكل للروح القدس ويف نعلم أن كل مؤمن ك) ١٦: ٣كورنثوس ١(من -١٠

  . أن املؤمنني معاً هيكل هللا بالروح القدس

  الدرس التاسع
  الشيطان

  هو يسحق رأسك
  الشيطان وحقيقته: أوًال
  الشيطان وسقوطه :ثانيًا
  الشيطان وتنظيمه: ثالثًا
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  الشيطان وأسماؤه: رابعًا
  الشيطان وصور آتابيةعنه: خامسًا

   الشيطان وهزيمته:سادسًا
  الشيطان ونهايته: سابعًا

  الشيطان وحقيقته: أوًال
أخطر أكاذيب الشيطان أنه يقول لإلنسان أنه غري موجود ولكن الكتاب املقدس يؤكد لنا أن الشيطان شخصية 

  :حقيقية ألنه
  )٣: ٤لوقا (يتكلم -
  )١١: ٢ كورنثوس ٢(ويفكر -
  )١٢: ١٢رؤيا (ويعلم -
  )٦: ٣ تيموثاوس١(ويتكرب -
  )٣١: ٢٢لوقا (ويغربل -
  )٩يهوذا (ويقاوم -
  )٣: ١١كورنثوس  ٢(وميكر -
  )٢٦: ٢تيموثاوس  ٢(ويريد -
  )١٢: ١٢رؤيا (ويغضب -
  )١٠: ٢رؤيا (ويلقي يف السجن -

  الشيطان وسقوطه: ثانيًا
  :في الحديث عن ملك بابل-١

 كيف قطعت إىل سماء يا زهرة بنت الصبح؟كيف سقطت من ال"يتحول احلديث إىل الشيطان يف كربيائه مث سقوطه 
األرض يا قاهر األمم وأنت قلت يف قلبك أصعد إىل السموات أرفع كرسي فوق كواكب اهللا وأجلس على جبل االجتماع 

: ١٤أشعياء " (يف أقاصي الشمال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصري مثل العلي لكنك احندرت إىل اهلاوية إىل أسافل اجلب
١٧-١٢(  

  :ي الحديث عن المرثاة الموجهة لملك صورف-٢
أنت خامت الكمال مآلن حكمة وكامل "يتحول احلديث من ملك صور إىل الشيطان يف غروره مث آثامه وسقوطه 

اجلمال كنت يف عدن جنة اهللا كل حجر كرمي ستارك عقيق أمحر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد ويشب وياقوت أزرق 
أوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت أنت الكروب املنبسط املظلل وأقمتك على ورمان وزمرد وذهب أنش

جبل اهللا املقدس كنت بني حجارة النار متشيت أنت كامل يف طرقك من يوم خلقت حىت وجد فيك إمث بكثرة جتارتك مألوا 
رة النار قد ارتفع قلبك لبهجتك أفسدت جوفك ظلماً فأخطأت فأطرحك من جبل اهللا وأبيدك أيها الكروب املظلل بني حجا

  )١٧-١٢: ٢٨حزقيال " (حكمتك ألجل ائك سأطرحك إىل األرض
  :الفرق بين الشيطان الذي سقط وبين المالئكة الذين لم يحفظوا رياساتهم-٣
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ت الظالم بل تركوا مسكنهم حفظهم إىل دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية حت) ٦يهوذا " (الذين مل حيفظوا رياسام"
فالشيطان وجنوده وضعه اهللا يف مركز عظيم فتكرب وسقط وهو الذي يستعبد اخلطاة وحيارب ). ٤: ٢بطرس ٢أنظر أيضاً (

أي . فصدر منهم أشياء ال تتناسب مع املركز العايل الذي وضعهم اهللا فيه) ٤: ٢بطرس ٢(، )٦يهوذا (املؤمنني اآلن أما الثاين 
  . فاحنط وهم اآلن يف اجلحيمالنوع األول تكرب أما الثاين

  الشيطان وتنظيمه: ثالثًا
  :الشيطان منظم تنظيماً جيداً

  :إبليس رئيس العالم-أ
جند أن إبليس رئيس العامل مث الرؤساء أو كل رئيس يسيطر روحياً على دولة مث السالطني ) ١٢-١٠: ٦أفسس (يف 

  . الروحية على القرى ومساعدة الرتب األخرىيسيطرون على احملافظات مث الوالة على املدن مث أجناد الشر
  :تخصص في العمل-ب
  .)٢١: ٧لوقا (أرواح شريرة -١
  .)١: ١٠مىت (أرواح جنسة -٢
  .)٢٣: ٢٢ملوك ١(روح كذب -٣
  .)٦: ٤يوحنا  ١) (١: ٤تيموثاوس  ١(أرواح مضلة -٤
  .)١٧: ٩مرقس (روح أخرس -٥
  ).١١: ١٣لوقا (روح ضعف -٦
  ).١٦: ١٦أعمال (روح عرافة -٧
  ).٣١: ١٩الويني (جان -٨
  ).١٤: ١٩إشعياء (روح غي -٩
  ).١٧: ١٦ -١٥صموئيل ١(روح رديء -١٠
  ).٧: ١تيموثاوس  ٢(روح فشل -١١
  :تلون في الخداع-ج

  كما سنرى صور عن الشيطان
  الشيطان وأسماؤه: رابعًا

  :له أمساء كثرية منها
  ). مرة يف سفر أيوب١٤ مرة يف الكتاب منها ٥٤ت ورد(الشيطان من أصل عربي وتعين اخلصم أو املقاوم -١
  . مرة يف العهد اجلديد٣٥وردت ) والواشي(إبليس من أصل يوناين وتعين املشتكي -٢
      ).٤: ٤كورنثوس ٢(إله هذا الدهر -٣
  ).١١: ١٦، ٣٠: ١٤، ٣١: ١٢يوحنا (رئيس هذا العامل -٤
  ).٢: ٢أفسس (رئيس سلطان اهلواء -٥
  أي إله الذباب صورة لإلحلاح والنجاسة) ٢٤: ١٢مىت (بعلزبول -٦
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  ).١٣: ١كولوسي (سلطان الظلمة -٧
  ).٣٩: ١٣مىت ( العدو -٨
  )١٦: ٦أفسس ) (٣٧: ٥مىت (الشرير -٩
  ).٣: ٤مىت (ارب -١٠
  ).٧يوحنا  ٢(املضل -١١
  ).٤٤: ٨يوحنا (الكذاب -١٢
  ).١٠: ١٠يوحنا (السارق -١٣
  ).١٠: ١٠يوحنا (الذابح -١٤
  ).١٠: ١٠يوحنا (ملهلك ا-١٥
  ).٤٤: ٨يوحنا (القتال -١٦
  )١١: ٩رؤيا (أبدون مهلك بالعربية -١٧
  ).١١: ٩رؤيا (إيلون مهلك باليونانية -١٨

  :الشيطان وصور آتابية عنه: خامسًا
  :آائنات حية غير عاقلة-أ
  .يف املكر والعداء) ٢: ٢٠رؤيا ) (٣: ١١ كورنثوس ٢) (٣تكوين : (احلية-١
  .يف القوة والتفوق) ٢٤ -١٥: ٤٠أيوب (يموث -٢
  .يف الثقة والصوجلان) ٣٤ -١: ٤١أيوب (لوياثان -٣
  .يف القسوة والدموية) ٢: ٢٠، ٣: ١٢رؤيا (التنني -٤
  .يف البطش واهلالك) ٨: ٥ بطرس ١(األسد -٥
  .يف النجاسة والكثرة واإلحلاح) ٣٤: ٩مىت (الذباب -٦
  .يف اخلطف والتشويش) ١٢ -٥: ٨لوقا (طيور السماء اجلارحة -٧
  :مالك نور-ب

: ١١ كورنثوس ٢ ("وال عجب ألن الشيطان نفسه يغري شكله إىل شبه مالك النور"يف ظهوره حىت يف أقدس األمور 
١٤(  

  :صور مالك-ج
  .أيام موسى، املراوغة والقتل) ١٥: ١خروج (فرعون ملك مصر -١
  . الذل والتجويع)١ قضاة(أدوين بازق -٢
  .معاين امسيهما الذبح والظلمة) ٨، ٧قضاة (ع ذبح وصلمنا-٣
  .الذل والعمى) ١١ صموئيل ١(ناحاش العموين -٤
  .االضطهاد والتعقب) ٣١: ٩ صموئيل ١(شاول -٥
  .التسلح واالفتراء) ١٧ صموئيل ١(جليات الفلسطيين -٦
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  .التملق والتمرد) ١٨: ١٤ صموئيل ٢(أبشالوم -٧
  .لسقوطالكربياء وا) ١٤اشعياء (ملك بابل -٨
  .الغرور واإلمث) ٢٨حزقيال (ملك صور -٩
  .احلصون واحلصار) ١٤: ٩جامعة (امللك يف سفر اجلامعة -١٠

  :الشيطان وهزيمته: سادسًا
  :في الصليب-أ

وأضع عداوة بينك وبني املرأة وبني نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت "سقوط اإلنسان وكانت النبوة منذ 
وقبل الصلب دخل ) ٨: ٣ يوحنا ١( ألجل هذا ظهر ابن اهللا لكي ينقض أعمال إبليس )١٥: ٣تكوين " (تسحقني عقبه

وقال الرب يسوع هذه ) ٢٥: ١أعمال (، )٥: ٢٧مىت (، )٣٠ -٢٧: ١٣يوحنا (الشيطان يف يهوذا اإلسخريوطي 
فإذا قد "متت اآلية ب ويف الصل) ١١: ١٦يوحنا ( قد دين ورئيس هذا العامل) ٥٣، ٥٢: ٢٢لوقا (ساعتكم وسلطان الظلمة 

كذلك فيهما لكي يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت أي ) الرب يسوع(تشارك األوالد يف اللحم والدم اشترك هو أيضاً 
  ).١٥: ٢كولوسي ) (الصليب(إذ جرد الرياسات والسالطني أشهرهم جهاراً ظافراً م فيه ) ١٤: ٢عربانيني  ("إبليس

  :نصرة المؤمنين اآلن-ب
ولكن شكراً هللا الذي "نصرة املسيح ظراً لنصرة قائدنا عليه يف الصليب فحىت أضعف مؤمن منتصر على أساس ن

ولكننا يف هذه ") ١٤: ٢ كورنثوس ٢ ("يقودنا يف موكب نصرته يف املسيح كل حني ويظهر بنا رائحة معرفته يف كل مكان
اخضعوا هللا قاوموا إبليس "  علينا أن ال خناف من إبليس بلاًوعملي) ٣٧: ٨رومية  ("مجيعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا

) ١١: ١٢رؤيا  ("غلبوه بدم اخلروف وبكلمة شهادم) املؤمنني(وهم "، )٨: ٥ بطرس ١) (٧: ٤يعقوب  ("فيهرب منكم
  ):١٢ -١٠: ٦أفسس (ولنقاومه علينا أن نلبس سالح اهللا الكامل 

يف كلمة اهللا يول الداخلية اليت جيب أن تضبط باحلق أي باملسيح األحقاء إشارة للعواطف وامل: منطقة احلق-١
  ).١٧: ١٧؛ ١٣: ١٦؛ ٦ :١٤يوحنا (بالروح القدس 
وجيب أن يكون قلبنا وضمرينا ) ٢٣: ٤أمثال (خمارج احلياة الدرع يلبس على القلب الذي منه : درع الرب-٢

  ).١٦: ٢٤أعمال ( على الرب العملي اًمدرب
: ١٠رومية (ليكون املسيحي مستعداً إلعالن اإلجنيل والذهاب به يف كل مكان : جنيل السالمحذاء استعداد إ-٣

١٥.(  
  ).٤: ٥ يوحنا ١(لنبطل كل هجوم إبليس بثقتنا العملية يف الرب ووعوده : ترس اإلميان-٤
  ).٨ :٥ تيموثاوس ١(كل األفكار تثق يف خالص الرب : خوذة اخلالص-٥
مية الوحيدة حينما يستخدم الروح القدس كلمة اهللا يف اهلجوم على كل حصون القطعة اهلجو: سيف الروح-٦

  ).٦ -٣: ١٠ كورنثوس ٢(وأعمال إبليس 
  ).٢٩: ٩مرقس (أهم قوة ضد إبليس والصوم أيضاً : الصالة-٧
  :الشيطان ونهايته: سابعًا

 ).٤١: ٢٥مىت (النار األبدية املعدة إلبليس ومالئكته  
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طرح يف حبرية النار والكربيت حيث الوحش والنيب الكذاب وإبليس الذي كان يضلهم  
 ).١٠ -٩: ٢٠رؤيا (وسيعذبون اراً ليالً إىل أبد اآلبدين 

  أساسيات مسيحية–االختبار التاسع 
  :اختر أفضل إجابة: أوًال

  :كلمةالشيطان -١
  من أصل يوناين وتعين اخلصم-أ
  من أصل عربي وتعين املشتكي-ب
  اخلصمصل عربي وتعين أمن -ج
  :الشيطان يظهر يف أقدس األمور هلذا جنده يأيت-٢
  كأسد-ج    كحية-ب    كمالك نور-أ
  :أبليون-٣
  اسم للشيطان بالعربي يعين مهلك-أ
  اسم للشيطان باليونانية يعين كاذب-ب
  ة يعين مهلكاسم للشيطان باليوناني-ج
  :لوياثان صورة للشيطان يف الثقة والصوجلان يف-٤
  ٣٤ -١: ٤١أيوب -ب    ٢٤ -١٥: ٤٠أيوب -أ
  ٢: ٢٠رؤيا -ج
  :صورة إلبليس يف) ١قضاة (أدوين بازق -٥
  الذل والتجويع-ب    امللق والتمرد-أ
  احلصون واحلصار-ج

  :أمام العبارة الخاطئة) خطأ(أمام العبارة الصحيحة وآلمة ) صح(ضع آلمة : ثانيًا
  الشيطان الذي تكرب حمفوظ اآلن بقيود أبدية حتت الظالم-٦
   أن خناف من إبليس ورب منه ومن مكايدهعلينا-٧
  خامت الكمال وكامل اجلمال كلمات نبوية عن املسيح-٨
  سيف الروح هو القطعة اهلجومية الوحيدة يف سالح اهللا الكامل-٩
  .الشيطان قوة هائلة انتصر عليها املسيح يف الصليب لكنه ليس شخصية حقيقية-١٠

  العاشرالدرس 
  حقيقة مجيء الرب

   سريعًاأنا آتي
  حقيقة مجيء المسيح ثانية: أوًال
  تأثير حقيقة مجيء المسيح: ثانيًا
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٥٨

  :حقيقة مجيء المسيح ثانية: أوًال
  هل سيأتي المسيح ثانية؟-أ

اإلجابة بكل تأكيد، نعم، فالكتاب املقدس مليء باآليات اليت تتحدث عن جميء الرب ثانية الختطاف املؤمنني كما 
وقال املالكان للتالميذ بعد ) ٣: ١٤يوحنا " (كم إيلّ حىت حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاًآيت أيضاً وآخذ: "وعد وقال

وهذا الرجاء هو احد أركان املسيحية ) ١١: ١أعمال " (إن يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقاً إىل السماء "صعود املسيح
اً التفريق بني رقاد وموت املؤمن وبني جميء املسيح ومن املهم جد) ١٣: ١٣ كورنثوس ١" (اإلميان والرجاء واحملبة"الثالثة 

حياء ال يروا  املؤمنني األأما يف جميء الرب إىل) ٥٦: ٧أعمال (ىل املسيح كالقديس استفانوس إالثاين، ففي رقاد املؤمن يذهب 
إذن جميء املسيح . هلواءويقوم املؤمنون الراقدون ملالقاة الرب يف ا) ٥: ١١عربانيني (املوت بل يتغريون على مثال أخنوخ 

  .ثانية ليس هو رقاد املؤمن
  متى يأتي المسيح ثانية؟-ب

  ).٧: ٢٢، ١٢، ٢٠، ١١: ٣رؤيا " (أنا آيت سريعاً" مرات يف سفر الرؤيا يقول املسيح ٤نه آت سريعاً، إاإلجابة 
أي ) ٢٢: ١٦ كورنثوس ١] (آثاماران  [وحىت الرسل والتالميذ األوائل كانوا ينتظرون جميء الرب الثاين وكانت حتيتهم

ولكن هل تأخر املسيح؟ جييب ) ١٧: ٤ تسالونيكي ١" (سنخطف... حياء الباقنيحنن األ"الرب آت فمثالً يقول الرسول 
ولكن ال خيفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها األحباء أن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم "الرسول بطرس 
ىل إيقبل اجلميع  الرب عن وعده كما حيسب قوم التباطؤ لكنه يتأتى علينا وهو ال يشاء أن يهلك أناس بل أن واحد، ال يتباطأ

وإن كانت ال توجد عالمات يء الرب لالختطاف لكن ) ١٠ -٨: ٣ بطرس ٢" (ولكن سيأيت كلص يف الليل.. التوبة
بعض العالمات اليت تؤكد هذه ولكن .. ضيقة العظيمة سنوات أي بعد ال٧العالمات خاصة بظهور الرب بعد االختطاف بـ

  :أننا يف األيام األخرية
  ".أنا آيت سريعاً) "٩ -٨: ٣ بطرس ٢(قارن ) ١٢، ٢٠، ٧: ٢٢، ١١: ٣رؤيا : (ظواهر كتابية-١
  ).١: ٤ تيموثاوس ١" (يرتد قوم عن اإلميان: "ظواهر ارتدادية-٢
  ).٢: ٣ تيموثاوس ٢" (متعظمني مستكربين وجمدفنينفسهم حمبني للمال حمبني أل: "ظواهر شخصية-٣
  ).٢: ٣ تيموثاوس ٢" (غري طائعني لوالديهم: "ظواهر عائلية-٤
  ).٢٦: ٢١لوقا " (يغشى عليهم من اخلوف) "٢: ٣ تيموثاوس ٢" (غري شاكرين: "ظواهر نفسية-٥
 حمبني للصالح خائنني مقتحمني متصلفني دنسني بال حنو وبال رضى ثالبني عدميي الرتاهة شرسني غري: "ظواهر أخالقية-٦

  ).٤ -٢: ٣ تيموثاوس ٢" (حمبني للذات دون حمبة هللا
  ).٥: ٣ تيموثاوس ٢" (هلم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوا) "٢٢ -١٤: ٣رؤيا (الودكية : ظواهر كنسية-٧
  ).٦: ٢٤مىت " (حروب وأخبار حروب: "ظواهر حربية-٨
  ).٣٣ -٣٢: ٢٤مىت (" جماعات: "ظواهر اقتصادية-٩
  ).٢٤مىت (أوبئة : ظواهر صحية-١٠
  ).٣٣ -٣٢: ٢٤مىت (شجرة التني : ظواهر جغرافية-١١
  ).٣: ٥ تسالونيكي ١" (فال ينجون.. هالك بغتةألنه حينما يقولون سالم وأمان حينئذ يفاجئهم : "ظواهر سالمية-١٢
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٥٩

  ).٥ :٦تكوين (، )١٥، ١٦يهوذا (الفجور والشذوذ : ظواهر أدبية-١٣
  ).١: ٦تكوين (زيادة السكان : ظواهر سكانية-١٤
  ).٨: ١٨لوقا (ضعف اإلميان بصورة عامة : ظواهر إميانية-١٥
  ).٣٣: ٢دانيال ) (اخلزف واحلديد يف األقدام(مثال دانيال : ظواهر نبوية-١٦
  ).٢٨: ١٧لوقا (بيع وغرس وبناء : ظواهر تطورية-١٧
  ).١٠: ٣رس  بط٢(طبقة األوزون : ظواهر بيئية-١٨
  آيف سيأتي المسيح ثانية؟-ج

فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب أننا حنن األحياء الباقني إىل جميء الرب ال نسبق الراقدين ألن الرب نفسه "يقول الكتاب 
قني  سوف يرتل من السماء واألموات يف املسيح سيقومون أوالً مث حنن األحياء البا-تاف بصوت رئيس مالئكة وبوق اهللا–

) ١٧ -١٥: ٤ تسالونيكي ١" (سنخطف مجيعاً معهم يف السحب ملالقاة الرب يف اهلواء وهكذا نكون كل حني مع الرب
هوذا سر أقوله لكم ال نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغري يف حلظة يف طرفة عني عند البوق األخري فإنه سيبوق فيقام األموات "وأيضاً 

م موت فحينئذ تصري الكلمة املكتوبة ابتلع املوت إىل غلبة أين شوكتك يا موت وأين وهذا املائت يلبس عد.. عدميي فساد
  ).٥٥ -٥١: ١٥ كورنثوس ١" (غلبتك يا هاوية

  لماذا سيأتي المسيح ثانية؟-د
  ).٣ -١: ١٤يوحنا " (آيت أيضاً وآخذكم إيلّ حىت حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً"... سيأيت بنفسه ألنه وعد ذا -١
  ).٢٧ -٢٥: ٥أفسس (اليت يقدرها ) الكنيسة(ألنه العريس ويأيت ليأخذ عروسه -٢
  ).١٠: ٣رؤيا (ليخطف املؤمنني قبل نزول الويالت على العامل -٣
أفسس (، )٢٠: ١٦رومية .." (وإله السالم سيسحق الشيطان حتت أرجلكم سريعاً"ليسحق الشيطان حتت أقدامنا -٤
٢١: ١.(  

 ١(، )١١: ١٣رومية (، )٢١ -٢٠: ٣فيليب (، )٢٨: ٩عربانيني (، )٥: ١ بطرس ١(ليخلصنا من اجلسد -٥
  ).١٠: ١تسالونيكي 

  ).١٤، ٣٠: ٤ -١٣: ١أفسس (، )٢١: ٨رومية (ليحقق فداء أجسادنا -٦
  ).١٠: ٢، عربانيني ١: ١٤يوحنا (ليدخلنا بيت اآلب -٧
  أين سيأتي المسيح ثانية؟-هـ

 -٥١: ١٥ كورنثوس ١() اختطاف(ويتم يف حلظة يف طرفة عني ) ١٧ -١٥: ٤ي  تسالونيك١(يف السحب يف اهلواء 
  ).٣ -١: ١٤يوحنا (مث يأخذنا إىل بيت اآلب ) ٥٥
  لمن سيأتي المسيح ثانية؟-و

  ).٣١ -١: ٢٥مىت (الختطاف املسيحيني احلقيقيني فقط املمثلني بالعذارى احلكيمات يف مثل العذارى 
  :جلاهالتأوجه الشبه بني احلكيمات وا-١
 .ة والربكة فلكل مسيحي هذا االمتياز أنه ولد هكذام رقم النع٥ ورقم ٥: ددهنع-
 .كل مسيحي يؤمن بأن املسيح العريس والكنيسة العروس: عذارى-
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٦٠

 .كل مسيحي ميتلك الكتاب املقدس: معهن مصابيح-
 .كل مسيحي يعلم قرب جميء الرب: كلهن خرجن الستقبال العريس-
 .ة إىل نسيان كل املسيحيني حلقيقة جميء الربإشار: كلهن منن-
 .اجلميع يف هذه األيام األخرية يتحدثون عن قرب جميء الرب: كلهن استيقظن-
 .يكونوا يف احلالة اليت تتناسب مع جميء الربكل املسيحيني حياولون أن : أصلحن مصابيحهن-
  : بني احلكيمات واجلاهالتاالختالفأوجه -٢

    
  حكيمات

، ١٠: ١١٠مزمور (
  )٣٠: ١آولوسي 

  جاهالت

) الروح القدس(عندهن زيت 
  )١٣: ١أفسس (

  ليس عندهن زيت

الطبيعة (ميتلكن آنية للزيت 
  )١٧: ٥كورنثوس ٢) (اجلديدة

  ال ميتلكن آنية

: ١٥كورنثوس ١(دخلن 
٥٥-٥١(  

 )لسماء واالختطافالوصول ل(

  مل يدخلن

  مصابيحهن مل تنطفئ 
) ءالوجود مع املسيح يف السما(

  )١٧: ٤تسالونيكي ١(

  مصابيحهن انطفأت 
  )الويالت(

  متتعن بالعريس 
  )٣-١: ١٤يوحنا (

    حاولن الشراء بعد نصف الليل 
حملاولة الفاشلة للتوبة بعد ا(

  )االختطاف
، )٤٠: ١٢لوقا (مستعدات 

  )١٢: ٤عاموس (
  غري مستعدات

فرحن إىل األبد مع العريس 
  )٢١رؤيا (

  فتح هلنقرعن الباب ومل ي

ولكنه ينتظر جميء الرب حىت يتغري ) ٢٣-٢١: ١فيليب (واملسيحي احلقيقي ال ينتظر املوت رغم أن املوت ربح بالنسبة له 
  ).٤: ٥كورنثوس ٢(جسده دون أن يرى املوت

  ماذا بعد أن يأتي المسيح ثانية؟-ز
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٦١

اخلوض يف الترتيـب الـزمين أو التفاصـيل         هذه عناوين خمتصرة لألحداث منذ حلظة االختطاف حىت احلالة األبدية دون            
  :النبوية
  : االختطاف-١

) ١: ٤رؤيا " (اصعد إيل هنا فأريك ما ال بد أن يصري بعد هذا"كما سبق احلديث من قبل إذ يقول الرب ليوحنا الرائي 
وش وبثياب بيض  شيخ جالسني على العر٢٤أي بعد اختطاف الكنيسة إىل السماء حيث املؤمنني املختطفني ممثلني يف الـ

  ).٩: ٥، ٤: ٤رؤيا (وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب ومع كل واحد قيثارات وهم يترمنون 
  :أسبوع الضيقة-٢

 الـرب   هجند أن هناك أسبوع سنني تبقى إىل املستقبل سيتعامل في         ) ٢٧-٢٤: ٩دانيال  ( أسابيع سنني دانيال     بالرجوع إىل 
فالنصف األول من هذا األسبوع أطلق عليـه        ) ٢٧: ٩دانيال  (ط األسبوع   مع شعبه األرضي القدمي ويذكر الوحي تعبري وس       

وكـل نـصف أسـبوع    ) ٢١: ٢٤مىت (والنصف الثاين أمساه الضيقة العظيمة      ) ٨-٧: ٢٤مىت  (الرب اسم مبتدأ األوجاع     
 ١٢٦٠يام  وباأل) ٢: ١١،  ٥: ١٣رؤيا  ( شهراً   ٤٢بالشهور  ) ١٤: ١٢رؤيا  (مذكور بالسنني زمان وزمانيني ونصف زمان       

  :ويف أسبوع سنني الضيقة ترتل الويالت على األرض) ٣ :١١، ٦: ١٢رؤيا (يوماً 
  )٥: ٨، ١: ٦رؤيا (ختوم ٧-
 )١٩: ١١، ٦: ٨رؤيا (أبوق ٧-
 )١٦رؤيا (جامات ٧-
  :كرسي املسيح-٣

  كورنثوس٢) (١٠: ١٠رومية (كاليل حيث يقف املؤمنون للمكافآت واأل
: ٩كورنثـوس   ١) (٤٤-٤٢: ١٢لوقا  ) (٤٧-٤٥: ٢٤،  ٢١-١٩: ٢٥ىت  م) (١٥-١٤: ٣كورنثوس  ١) (١٠: ٥
   ).٨-٧: ٤تيموثاوس ٢) (٥٨: ١٥، ٢٥
    :عرس اخلروف-٤

وهو الوقت السعيد حيث فرح العريس الرب يسوع بالعروس ) ٨-٧: ١٩رؤيا (بعد الوقوف أمام كرسي املسيح 
  ).٢٧: ٥أفسس (الكنيسة 
  :الظهور-٥

سنني كما سبق ٧سنني الضيقة وجيب عدم اخللط بني االختطاف والظهور فبينهما ٧نني بعد وفيه يظهر املسيح مع كل املؤم
، )١٠-٧: ١تسالونيكي ٢(، )٤: ٣كولوسي (، )٣٠: ٢٤مىت (، )٧: ١رؤيا : (احلديث وهذه بعض الشواهد عن الظهور

: ٣تسالونيكي ١(، )٨: ٢تسالونيكي ٢(، )١: ٤تيموثاوس ٢(، )٧: ١بطرس ١(، )٢: ٣يوحنا ١(، )٦٢: ١٤مرقس (
١٣.(  
  :إبادة أعداء الرب-٦

  ). ١٧: ١٩رؤيا (من األرض عند الظهور 
  :دينونة األحياء-٧
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٦٢

  :وهناك دينونتان) ١: ٤تيموثاوس ١(املسيح العتيد أن يدين األحياء واألموات 
أثناء ) اجلداء(يقبلهم ومن مل ) اخلراف(وهي خاصة مبن قبل إخوته األصاغر ) ٤٥-٣١: ٢٥مىت (دينونة األحياء : األوىل-

  .الضيقة
  .، وهذه بعد امللك األلفي)١٢-١١: ٢٠رؤيا (فهي دينونة األموات أي الوقوف أمام العرش العظيم األبيض : الثانية-
  :القبض على الشيطان-٨

زمنية بني  يوم وهي الفترة ال٧٥الفترة الزمنية بني ظهور املسيح وملكه هي ) ٣-١: ٢٠رؤيا (وتقييده وطرحه يف اهلاوية 
  ).١٢: ١٢دانيال (وبني ) ٦: ١٢، ٣: ١١رؤيا (
  :ملك املسيح األلفي-٩
  )١٠: ٥رؤيا (قارن ) ٧-٢: ٢٠رؤيا (

  :حل الشيطان-١٠
  )٧: ٢٠رؤيا (من سجنه زماناً يسرياً 

  :احتراق السموات واألرض-١١
  ).١٣-١٠: ٣بطرس ٢(

  :الدينونة-١٢
  ).١٢-١١: ٢٠رؤيا (بيض دينونة األموات والوقوف أمام العرش العظيم األ

  :احلالة األبدية-١٣
  :إذن هناك قيامتني ) ٥-١: ٢١رؤيا (

  )٦-٥: ٢٠رؤيا (هي االختطاف مث قيامة شهداء الضيقة : القيامة األوىل
  ).١٥-١٢: ٢٠رؤيا (هي قيامة األموات للدينونة : القيامة الثانية

   ثانيةتأثير حقيقة مجيء المسيح: ثانيًا
  :السهر-١
  ).١٥: ١٦رؤيا (، )٤٠: ١٢لوقا (، انظر )٤٢: ٢٤مىت " ( ألنكم ال تعلمون يف أية ساعة يأيت ربكماسهروا"
  :الصحو واالستيقاظ-٢
 بل لنـسهر    فال ننم إذاً كالباقني   ... مجيعكم أبناء نور    . لصوأما أنتم أيها اإلخوة فلستم يف ظلمة حىت يدرككم ذلك اليوم ك           "

  ).٦-٤: ٥تسالونيكي ١" (ونصح
  : عقل للصلواتالت-٣
  ).٧: ٤بطرس ١" (وإمنا اية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات"
  :التوبة-٤
  ).٣: ٣رؤيا " (فاذكر كيف أخذت ومسعت واحفظ وتب فإين إن مل تسهر أقدم عليك كلص وال تعلم أية ساعة أقدم عليك"
  :خلع أعمال الظلمة-٥
  ).١٣-١٢: ١٣رومية " (ال الظلمة ونلبس أسلحة النورقد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعم"
  :األمانة في الوآالة-٦
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٦٣

طوىب لذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده ... فقال الرب فمن هو الوكيل األمني احلكيم الذي يقيمه سيده على خدمه "
  ).٤٣-٤٢: ١٢لوقا " (يفعل هكذا

  : تطهير النفس-٧
ولكن نعلم إنه إذا أظهر نكون مثله ألننا سنراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء به ... أيها األحباء اآلن حنن أوالد اهللا "

  ).٣-٢: ٣يوحنا ١" (يطهر نفسه كما هو طاهر
  :إنكار الفجور-٨
منتظرين الرجاء املبارك وظهور ... ألنه قد ظهرت نعمة اهللا املخلصة جلميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات "

  ).١٣-١١: ٢تيطس " (هللا العظيمجمد ا
  :عدم االستحاء باإلنجيل-٩
  ).٣٨: ٨مرقس ..." (فإن ابن اإلنسان يستحي به مىت جاء مبجد أبيه ... ألن من استحى يب وبكالمي "

  :رفض فكر ربح العالم-١٠
وحينئذ جيازي كل ...  أبيه فإن ابن اإلنسان سوف يأيت يف جمد... ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخسر نفسه "

  ).٢٧-٢٦: ١٦مىت " (واحد حسب عمله
  :طلب ما فوق-١١

مىت أظهر املسيح حياتنا فحينئذ تظهرون ... فإن كنتم قد قمتم مع املسيح فاطلبوا ما فوق حيث املسيح جالس عن ميني اهللا "
  ).٤-١: ٣كولوسي " (أنتم أيضاً معه يف اد

  :الجنسية السماوية-١٢
  ).٢١-٢٠: ٣فيليب ..." (تنا حنن هي يف السموات اليت منها أيضاً ننتظر خملصاً هو الرب يسوع فإن سري"

  :السالم-١٣
  ).٢-١: ١٤يوحنا ..." (يف بيت أيب منازل كثرية . ال تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون باهللا فآمنوا يب"

  : إرضاء الرب-١٤
" ألنه ال بد أننا مجيعاً نظهر أمام كرسي املسيح. مرضيني عندهلذلك حنترس أيضاً مستوطنني كنا أو متغربني أن نكون "
  ).١٠-٩: ٥كورنثوس ٢(

  :المتاجرة بالوزنات-١٥
  ).١٩: ٢٥مىت " (وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم"

  :اإلآثار في عمل الرب-١٦
 فإنه سيبوق فيقام األموات عدميي فساد وحنن ال نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغري يف حلظة يف طرفة عني عند البوق األخري"... 
  ).٥٨-٥١: ١٥كورنثوس ١" (كونوا راسخني غري متزعزعني مكثرين يف عمل الرب كل حني... نتغري 
  :التلمذة الحقيقية-١٧

 كثرية ويف ليس أحداً ترك بيتاً أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أوالداً من أجل ملكوت اهللا إال ويأخذ يف هذا الزمان أضعافاً"
  ).٣٠-٢٩: ١٨لوقا " (الدهر اآليت

  :الرعاية-١٨
  ).٤-٢: ٥بطرس ١" (ومىت ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل اد.... ارعوا رعية اهللا اليت بينكم نظاراً ال عن اضطرار "
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٦٤

  :التمسك بكلمة اهللا-١٩
  ).١١: ٣، ٢٥: ٢رؤيا " (وإمنا الذي عندكم متسكوا به إىل أن أجيء"

  : اسةالقد-٢٠
: ٥تسالونيكي ١" (وإله السالم نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة عند جميء ربنا يسوع"

٢٣.(  
  :االهتمام بالكرازة-٢١

أناشدك إذاً أمام اهللا والرب يسوع املسيح العتيد أن يدين األحياء واألموات عند ظهوره وملكوته أكرز بالكلمة أعكف على "
  ).٢-١: ٤تيموثاوس ٢" (ت مناسب وغري مناسبذلك يف وق

  :الحلم-٢٢
  ).٥: ٤فيليب " (ليكن حلمكم معروفاً عند مجيع الناس الرب قريب"

  :الصبر-٢٣
  ).٣٧-٣٦: ١٠عربانيني (، وانظر )٨: ٥يعقوب " (فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم ألن جميء الرب قد اقترب"

  : اإلخالص-٢٤
  ).١٠-٩: ١فيليب " (ثرة إىل يوم املسيحلكي تكونوا خملصني وبال ع".... 
  :الثبات في المسيح-٢٥

  ).٢٨: ٢يوحنا ١" (واآلن أيها األوالد اثبتوا فيه حىت إذا أظهر يكون لنا ثقة وال خنجل منه يف جميئه"
  :احتمال التجارب-٢٦

  ).٧: ١بطرس ١" (ستعالن يسوع املسيحتوجد للمدح والكرامة واد عند الكي تكون تزكية إميانكم "
  :احتمال االضطهاد-٢٧

  )١٣: ٤بطرس ١" (بل كما اشتركتم يف آالم املسيح افرحوا لكي تفرحوا يف استعالن جمده أيضاً مبتهجني"
  :التقوى-٢٨

  ).١٢-١١: ٣بطرس ٢" (جيب أن تكونوا يف سرية مقدسة وتقوى... ولكن سيأيت كلص يف الليل يوم الرب "
  : المحبة األخوية-٢٩

لكي يثبت قلوبكم بال لوم يف القداسة أمام اهللا أبينا يف جميء ...  ويزيدكم يف احملبة بعضكم لبعض وللجميع والرب ينميكم"
  ).١٣-١٢: ٣تسالونيكي ١" (ربنا يسوع املسيح

  :عدم إدانة اآلخرين-٣٠
  ).٥: ٤كورنثوس ١..." (إذاً ال حتكموا يف شيء قبل الوقت حىت يأيت الرب الذي سينري خفايا الظالم "

  :عدم االزدراء باآلخرين-٣١
: ١٤رومية " (ألننا مجيعاً سوف نقف أمام كرسي املسيح. أو أنت أيضاً ملاذا تزدري بأخيك. أما أنت فلماذا تدين أخاك"

١٠.(  
  )التناول المقدس: (صنع عشاء الرب-٣٢

  ).٢٦: ١١نثوس كور١" (فإنكم كلما أكلتم هذا اخلبز وشربتم هذه الكأس ختربون مبوت الرب إىل أن جييء"
  :العزاء على الراقدين-٣٣
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٦٥

وهكذا نكون كل حني مع الرب لذلك ... ألنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم "
  ).١٨-١٤: ٤تسالونيكي ١..." (عزوا بعضكم بعضاً 

  أساسيات مسيحية– عاشراالختبار ال
  :اختر أفضل إجابة: أوًال
  : أنا آيت سريعا٢٢ً سفر الرؤيا قال الرب يسوع يف-١
  مرات٣-مرتني                                          ب-أ
  مرات٤-ج
  :الرجاء هو أحد أركان املسيحية الثالثة يف-٢
  ١٣: ١٣كونثوس ١-                          ب٢٢: ١٦ كورنثوس١-أ
  ١١: ١أعمال -ج
  :هاماران آثا كانت حتية املؤمنني قدمياً ومعنا-٣
  الرب قويت-الرب قام                                       ب-أ
  الرب آت-ج
  :من مظاهر األيام األخرية النفسية أن الناس-٤
  غري طائعني لوالديهم-يغشى عليهم                                    ب-أ
  يرتد قوم عن اإلميان-ج
  :دينونة األموات هي-٥
  االختطاف-اء                     بالفصل بني اخلراف واجلد-أ
  الوقوف أمام العرش العظيم األبيض   -ج

  :أمام العبارة الخاطئة) خطأ(أمام العبارة الصحيحة وآلمة ) صح(ضع آلمة : ثانيًا
  .رقاد املؤمن هو جميء الرب الثاين بالنسبة له-٦
  .يم األبيضالقيامة الثانية هي نفسها يوم الدينونة والوقوف أمام العرش العظ-٧
  .جميء الرب والظهور هو مرادفان لكلمة واحدة-٨
  .من أوجه اخلالف بني احلكيمات واجلاهالت أن احلكيمات معهن مصابيح أما اجلاهالت فليس معهن-٩
  . نصف أسبوع الضيقةأيام هم عدد) ٣: ١١، ٦: ١٢رؤيا ( يوماً يف )١٢٦٠(-١٠

  بعض مراجع اقتبس منها في هذه الدروس العشرة
  وحي الكتاب املقدس                              يوسف رياض-١
  كتب اجلواب                                     القس سامي حنا-٢
  دراسات اخلاصة بالكتاب املقدس                األنبا غريغوريوس-٣
  برهان يتطلب قرار                               جوش مكدويل-٤
                                           القس الياس مقارإمياين     -٥
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٦٦

  يسوع املصلوب                                  القمص منسى يوحنا-٦
  ثالث حقائق أساسية                              يوسف رياض-٧
  كفارة املسيح                                     عوض مسعان-٨
  فرانك موريسون ر                                من دحرج احلج-٩
   ناشد حنا اإلميان املسيحي هل هو معقول                -١٠
  اخلالص                                         القس برسوم شحاتة-١١
  فريز صموئيل. موت إغماء                                     د-١٢
  ل مزيف                        عوض مسعانإجنيل برنابا إجني-١٣
  قيامة املسيح                                    عوض مسعان-١٤
  اهللا ذاته ووحدانيته                             عوض مسعان-١٥
        بلي برايت  الروح القدس                            -١٦
               مىت نامالروح القدس                     -١٧
  يوسف رياضالشيطان                                        -١٨
  الشيطان حتت األقدام                          األب دانيال-١٩
  قريب على األبواب                            ناشد حنا-٢٠
  حسب اهللاحليم . املسيح بني احلقيقة واجلهل                     د-٢١
                      بالك ستونيسوع على األبواب         -٢
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٦٧

  

دمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           اخل
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
يت حتتوي على كتـب      باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة ال       .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


