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مالحظات
الفصل األول

من هو املسيح؟

أوالً: قبل التجسد: أقنوم الكلمة )االبن( 

)يوحنا 1: 1-٥( ، )يوحنا 1: 1٤-1٨(

أزلية الكلمة )أزلية املسيح( 1- في البدء كان الكلمة       : 

2- والكلمــة كان عنــد اهلل    :         كان معــه وليــس مجــرد فكــرة )متيُّز املســيح( 

شخص اهلل )ألوهية املسيح( 3- وكان الكلمة اهلل     :  

ــا َمْجــَدُه، َمْجــداً كََمــا لَِوِحيــٍد ِمــَن  ــا، وَرَأَيَْن »وَالْكَِلَمــُة َصــارَ َجَســداً وََحــلَّ بَْيَنَن

ــاً« )يــو 1: 1٤( ــًة وََحّق ــوءاً نِْعَم اآلِب، َمُْل

١- أزلية الكلمة: )أزلية املسيح(

)رؤ 1: ٨، 11، 17، 1٨( 

َّبُّ الْكَائِــُن وَالَّــِذي  )رؤ 1: ٨( »أَنـَـا ُهــَو األَلـِـُف وَالَْيــاُء، الِْبَدايـَـُة وَالنَِّهايـَـُة، يَُقــوُل الــر

كَاَن وَالَّــِذي يَأْتـِـي، الَْقــادِرُ َعَلــى كُلِّ َشــيْء« 

)يو ٨: ٥٨( »قَبَْل أَْن يَكُوَن ِإبْرَاِهيُم أَنَا كَائِنٌ« 

2- كان معه وليس مجرد فكرة 

ــن(:  ــي )االب ِّ َّبُّ )اآلب( لِرَب ــر ــاَل ال ــر 12: 3٥-37( »قَ ــت 22: ٤٤ ، م ــز 110: 1 ، م )م

ــَك« ــاً لَِقَدَمْي ــَداَءَك َموْطِئ ــَع أَْع ــى أََض ــي َحتَّ ــنْ َيِيِن ــْس َع اْجِل

 

٣- هو اهلل 

َّرَ  • )1تــي 3: 1٦( »وَبِاإلِْجَمــاِع َعِظيــٌم ُهــَو ِســرُّ التَّْقــَوى: اهلُل َظَهــرَ فِي اجْلََســِد، تََبر

، أُوِمَن بـِـهِ فِي الَْعاَلــِم، رُفَِع فـِـي اْلَِْد«  فـِـي الــرُّوِح، تـَـرَاءى مِلَاَئِكـَـٍة، كُِرزَ بـِـهِ بـَـْنَ األَُمِ



٦

مالحظات
َّــُه  • )كــو 1: 1٥، 19( »اَلَّــِذي ُهــَو ُصــورَةُ اهلِل غَْيــِر امْلَنُْظــورِ، بِكـْـرُ كُلِّ َخِليَقــٍة.. ألَن

َّ أَْن يَِحــلَّ كُلُّ امْلـِـْلِء«  فِيــهِ ُســر

َُّهوِت َجَسِديّاً«  َُّه فِيهِ يَِحلُّ كُلُّ ِمْلِء الا • )كو 2: 9( »َفإِن

َّــُه كََمــا أَنَّ اآلَب َلــُه َحَيــاةٌ فـِـي ذَاتـِـهِ كَذَلـِـَك أَْعَطــى االِبـْـَن أَيْضــاً  • )يــو ٥: 2٦( »ألَن

أَْن تَكـُـوَن َلــُه َحَيــاةٌ فـِـي ذَاتـِـهِ« 

• )يو 1: ٤( »فِيهِ كَانَِت احْلََياةُ، وَاحْلََياةُ كَانَْت نُورَ النَّاِس« 

ِّي وَِإَلِهي« • )يو 20: 2٨( »أََجاَب تُوَما: رَب

ملاذا أُطلق على األقنوم الثاني لقب: الكلمة، واالبن؟

   Logos : الكلمة

• تعبِّــر عــن القدرة والســلطان: )متــى ٨: ٨( »َلِكنْ قـُـْل كَِلَمًة َفَقْط َفَيبـْـرَأَ غُاَِمي«

• تعبر عن الشخصية

• تعبر عن الفكر

• كلمــة يونانيــة كانت تُســتخدم فــي ذلك الوقــت، وتعني املعرفة واحلــق الكامل 

االبن:

• البنويــة تعبيــر عن االشــتراك فــي الطبيعــة اإللهية: لــه ذات الطبيعــة اإللهية،

 وذات اجلوهر.

)يــو ٥: 17، 1٨( »َفأََجابَُهــْم يَُســوُع: أَبـِـي يَْعَمــُل َحتَّــى اآلَن وَأَنـَـا أَْعَمــُل. َفِمــنْ أَْجــِل 

ــبَْت َفَقــْط،  َّــُه َلــْم يَنُْقــِض السَّ َهــذَا كَاَن الَْيُهــودُ يَْطُلُبــوَن أَكْثَــرَ أَْن يَْقُتُلــوُه، ألَن

 .»ِ َ أَبـُـوُه ُمَعــاداِلً نَْفَســُه بـِـاهللَّ بـَـْل قـَـاَل أَيْضــاً ِإنَّ اهللَّ

• البنوية تعبِّر عن العاقة بن اآلب واالبن: )احلب األزلي( 

 - مــا يَُظــن أنــه مشــكلة )يســتخدمها البعــض للتشــكيك فــي أزليــة والهوت 

االبن(  )كو ١: ١٥-١9( 

 : َّــُه فِيــهِ ُخِلــقَ الـْـكُلُّ »اَلَّــِذي ُهــَو ُصــورَةُ اهلِل غَْيــِر امْلَنُْظــورِ، بِكـْـرُ كُلِّ َخِليَقــٍة. َفإِن

ــَماوَاِت وََمــا َعَلــى األَرِْض، َمــا يُــرَى وََمــا الَ يُــرَى، َســَواٌء كَاَن ُعرُوشــاً  َمــا فِــي السَّ

أَْم ِســَيادَاٍت أَْم رِيَاَســاٍت أَْم َســاَطِنَ. الـْـكُلُّ بـِـهِ وََلــُه قـَـدْ ُخِلــقَ. 



7

مالحظات ــَو رَأُْس اجْلََســِد: الْكَِنيَســِة.  ، وَُه ــوُم الْــكُلُّ ــهِ يَُق ــَل كُلِّ َشــيٍْء، وَفِي اَلَّــِذي ُهــَو قَبْ

الَّــِذي ُهــَو الَْبــَداءةُ، بِكـْـرٌ ِمــَن األَْمــَواِت، لِكـَـيْ يَكـُـوَن ُهــَو ُمَتَقدِّمــاً فِي كُلِّ َشــيٍْء. 

َّ أَْن يَِحــلَّ كُلُّ امْلـِـْلِء«  َّــُه فِيــهِ ُســر ألَن

الشرح:

بكر كل خليقة:  Firstborn  رئيس كل خليقة )تاج(

               االبن األول املولود

               متميز عن أي خليقة 

              هو مولود غير مخلوق..  وهذا هو املعنى املقصود

فيه ُخلق الكل Atmosphere )فكيف يكون مخلوقاً؟( 

ذ         )فكيف يكون مخلوقاً؟( الكل به :  املنفِّ

وله قد ُخلق:  نحوه            )فكيف يكون مخلوقاً؟(

هو قبل كل شيء

in him فيه يقوم الكل

هو البداءة )البداية(

بكر من األموات Firstborn )أعظم من قام من األموات(

ــوِت  َُّه ــْلِء الا ــلُّ كُلُّ ِم ــهِ يَِح ــُه فِي َّ ــلء اهلل(.. َفإِن ــلَّ كُلُّ امْلِْلِء)م َّ أَْن يَِح ــر ــهِ ُس »فِي

ــو 2: 9(  ــِديّاً« )ك َجَس

)راجع شخصية اهلل الثالوث(

 



٨

ثانياً: جتسد الكلمة مالحظات

)1تي 3: 1٦( »َعِظيٌم ُهَو ِسرُّ التَّْقَوى: اهلُل َظَهرَ فِي اجْلََسِد«  

  سر التقوى                أساس التقوى هو جتسد الكلمة 

            شيء لم يكن معروفاً وأُعلن

                        شيء خارج عن التخيل والتوقع  

)يو 1: 1٤( »وَالْكَِلَمُة َصارَ َجَسداً وََحلَّ بَْيَنَنا« 

معنى التجسد: اإلخالء:

- )في 2: ٥-٨( »َلِكنَُّه أَْخَلى نَْفَسُه، آِخذاً ُصورَةَ َعبٍْد، َصائِراً فِي ِشبْهِ النَّاس« 

»ِ »ِإذْ كَاَن فِي ُصورَِة اهلِل.. ُمَعاداِلً هلِلَّ

أَْخَلى نَْفَسه – )تنازل عن صورة البهاء والد(

آِخذاً ُصورَةَ َعبٍْد.. 

َصائِراً فِي ِشبْهِ النَّاِس.. 

ِإذْ وُِجَد فِي الَْهْيَئِة كَإِنَْساٍن.. 

وََضَع نَْفَسُه )تواضع(

ِليبِ   وَأََطاَع َحتَّى امْلَوَْت             َموَْت الصَّ

- )عــب 2: 1٤-1٨( »َفــإِذْ قـَـدْ تََشــارََك األَواْلَدُ فـِـي اللَّْحــِم وَالــدَِّم اْشــَترََك ُهــَو أَيْضــاً 

كَذَلـِـَك فِيِهَمــا.. ِمــنْ ثـَـمَّ كَاَن يَنَْبِغــي أَْن يُْشــِبَه ِإْخَوتـَـُه فـِـي كُلِّ َشــيٍْء، لِكـَـيْ يَكـُـوَن 

 » ِحيماً رَ
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مالحظات
نظريات اإلخالء:

١- التخلي عن الالهوت

صار إنساناً عادياً بدون الهوت

2- التخلي عن مجد الالهوت:

ً التخلي عن الصورة فقط، لكنه عاش بناسوته والهوته معا

٣- التخلي عن استخدام الالهوت:

حدود هذا التخلي:

- استخدمه ليعلن عن ألوهيته التي هي حقيقته

- لم يستخدمه ملصلحته في النصرة على اخلطية 

ــيح  ــوع املس ــان يس ــون اإلنس ــي يك ــا لك ــن به ــي نؤم ــة الت ــي النظري ــذه ه وه

الــذي يكــن أن يكــون بديــاً عنــا، وفــي الوقــت نفســه يكــون اإللــه الــذي يحمــل 

ــا العالــم كلــه. خطاي

• اإلنسان يسوع املسيح 

ــاُن  ــاِس: اإلِنَْس ــْنَ اهلِل وَالنَّ ــدٌ بَ ــيٌط وَاِح ــدٌ وَوَِس ــٌه وَاِح ــُد ِإَل َّــُه يُوَج ــي 2: ٥( »ألَن )1ت

ــيُح«  ــوُع امْلَِس يَُس

)متــى 9: ٦( »لِكـَـيْ تَْعَلُموا أَنَّ الِبِْن اإلِنَْســاِن ُســلَْطاناً َعَلى األَرِْض أَْن يَْغِفــرَ اخْلََطايَا..« 

)مر ٨: 31( »وَابَْتَدأَ يَُعلُِّمُهْم أَنَّ ابَْن اإلِنَْساِن يَنَْبِغي أَْن يََتأَلََّم كَثِيراً..« 

ــُه َفَيْجَمُعــوَن ِمــنْ َمَلكُوتِــهِ َجِميــَع  )متــى 13: ٤1( »يُرِْســُل ابـْـُن اإلِنَْســاِن َماَئِكََت

ـْـِم«  امْلََعاثِــِر وََفاِعِلــي اإلِث

)مــر 13: 2٦( »وَِحيَنِئــٍذ يُبِْصــرُوَن ابَْن اإلِنَْســاِن آتِيــاً فِي َســَحاٍب بُِقوٍَّة كَثِيــرٍَة وََمْجٍد« 

• جسد حقيقي

)عــب 2: 1٤-1٨( »َفــإِذْ قـَـدْ تََشــارََك األَواْلَدُ فِي اللَّْحِم وَالدَِّم اْشــَترََك ُهــَو أَيْضاً كَذَلَِك 

فِيِهَمــا.. ِمــنْ ثـَـمَّ كَاَن يَنَْبِغــي أَْن يُْشــِبَه ِإْخَوتـَـُه فِي كُلِّ َشــيٍْء، لِكَيْ يَكـُـوَن رَِحيماً« 
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مالحظات
َّــُه قـَـدْ َجــاَء  )1يــو٤: 2( »بَِهــذَا تَْعِرُفــوَن رُوَح اهلِل: كُلُّ رُوٍح يَْعَتــِرُف بَِيُســوَع امْلَِســيِح أَن

فـِـي اجْلََســِد َفُهــَو ِمــَن اهلِل« 

ــرُوَن، الَ يَْعَتِرُفــوَن بَِيُســوَع  ــوَن كَثِي ــِم ُمِضلُّ ــَل ِإَلــى الَْعاَل َّــُه قَــدْ دََخ )2يــو 1: 7( »ألَن

ــدُّ لِلَْمِســيِح«  ، وَالضِّ ــي اجْلََســِد. َهــذَا ُهــَو امْلُِضــلُّ ــاً فِ امْلَِســيِح آتِي

الدرس الهام  

ــاً:  ــوَع أَيْض ــيِح يَُس ــي امْلَِس ــِذي فِ ــرُ الَّ ــذَا الِْفكْ ــْم َه ــنْ فِيكُ ــي2: ٥-٨( »َفلَْيكُ )ف

ِ، َلِكنَّــُه  الَّــِذي ِإذْ كَاَن فِــي ُصــورَِة اهلِل، َلــْم يَْحِســْب ُخلَْســًة أَْن يَكُــوَن ُمَعــاداِلً هلِلَّ

أَْخَلــى نَْفَســُه، آِخــذاً ُصــورَةَ َعبـْـٍد، َصائـِـراً فـِـي ِشــبْهِ النَّــاِس. وَِإذْ وُِجــَد فـِـي الَْهْيَئــِة 

ِليــبِ«  ـَـوَْت، َمــوَْت الصَّ كَإِنَْســاٍن، وََضــَع نَْفَســُه وَأََطــاَع َحتَّــى امْل

»َفلَْيكُنْ فِيكُْم َهذَا الِْفكْرُ«

فكر اإلخاء من احلقوق الشرعية.

التخلي عن احلقوق من أجل اآلخرين.

نتيجة اإلخاء: »لِذَلَِك رَفََّعُه اهلُل أَيْضاً، وَأَْعَطاُه اْسماً َفوَْق كُلِّ اْسٍم«

أمثله من الكتاب: 

- القديسة العذراء مرمي:

معة احلسنة تخلَّت عن حقها في السُّ

في الزواج الطبيعي واألمومة 

- بولس الرسول:

تخلى عن حقه في الزوجة، واالستقرار، واحلرية 

)لــو 1٨: 2٨-30( »َفَقــاَل بُْطــرُُس: َهــا نَْحــُن قـَـدْ تَرَكَْنــا كُلَّ َشــيٍْء وَتَِبْعَنــاَك. َفَقاَل 

َلُهــُم: احْلـَـقَّ أَقـُـوُل َلكـُـْم: ِإْن َلْيــَس أََحــدٌ تـَـرََك بَْيتــاً أَوْ وَالَِديـْـِن أَوْ ِإْخــَوةً أَِو اْمــرَأَةً أَوْ 

ََّمــاِن أَْضَعافــاً كَثِيــرَةً، وَفـِـي  َّ وَيَأُْخــذُ فـِـي َهــذَا الز أَواْلَداً ِمــنْ أَْجــِل َمَلكـُـوِت اهلل، ِإال

َّــَة«.  الدَّْهــِر اآلتـِـي احْلََيــاةَ األَبَِدي
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مالحظات  الفصل الثاني

 هدف التجسد

1- ليعلن لنا من هو اآلب

2- ليتمم عمل الفداء

3- لُيظهر لنا من هو اإلنسان الكامل: )1بطرس 2: 21( »تَارِكاً َلَنا ِمثَاالً«  

 

١- ليعلن لنا من هو اآلب

. ااَلِبـْـُن الَْوِحيــُد الَّــِذي ُهــَو فِــي ِحْضــِن اآلِب  ُ َلــْم يَــرَُه أََحــدٌ قـَـطُّ )يــو 1: 1٨( »اهلَلَّ

ُهــَو َخبَّــرَ« )جعلــه معروفــاً(.

َــا اآلَب وَكََفانَــا. قَــاَل َلــُه يَُســوُع:  ــُس: يَــا َســيُِّد، أَرِن )يــو 1٤: ٨، 9( »قَــاَل َلــُه فِيُلبُّ

ــُس! اَلَّــِذي رَآنـِـي َفَقــدْ رَأَى  أَنـَـا َمَعكـُـْم زََمانــاً َهــِذِه ُمدَّتـُـُه وََلــْم تَْعِرْفِنــي يـَـا فِيُلبُّ

َــا اآلَب؟«. اآلَب. َفكَْيــَف تَُقــوُل أَنـْـَت أَرِن

)2كــو ٤: ٦( »ألَنَّ اهلَل الَّــِذي قـَـاَل أَْن يُْشــِرَق نـُـورٌ ِمــنْ ُظلَْمــٍة، ُهــَو الَّــِذي أَْشــرََق فـِـي 

قُُلوبَِنــا، إلِنـَـارَِة َمْعِرَفــِة َمْجــِد اهلِل فـِـي وَْجــهِ يَُســوَع امْلَِســيِح« 

صــورة اهلل تشــوَّهت عبــر العصــور فــي ضميــر وذهــن اإلنســان، وصــارت هناك 

انطباعــات كثيــرة عنــه عكــس حقيقته. 

قاٍس في عدالته مثل أنه: 

متباعد في مجده         

متكبر في عظمته         

ال يحب اخلطاة في قداسته         
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مالحظات
• معرفة مجد اهلل في وجه يسوع املسيح

َّفنا اآلب على  لكننا »في وجه يســوع املســيح« أي في حياتــه وتعاماته وتعاليمــه عر

حقيقتــه، وإليــك خمســة جوانــب أساســية فــي تصحيــح هــذه الصورة املشــوهة:

١( قلب اهلل احملب )للجميع مبن فيهم اخلطاة( )احملبة غير املشروطة(:

 الفصل بني الفعل والفاعل، فهو يحب اخلاطئ بينما يكره خطيته

ــيْ الَ  ــَد، لِكَ ــُه الَْوِحي ــذََل ابَْن ــى بَ ــَم َحتَّ ُ الَْعاَل ــبَّ اهللَّ ــذَا أََح ــُه َهكَ َّ ــو 3: 1٦( »ألَن )ي

َّــُة«. ــاةُ األَبَِدي ــُه احْلََي ــوُن َل ــْل تَكُ ــهِ، بَ ــُن بِ ــنْ يُؤِْم ــَك كُلُّ َم يَْهِل

ــيُح  ــاَت امْلَِس ــاةٌ َم ــُد ُخَط ــُن بَْع َّــُه وَنَْح ــا ألَن ــُه َلَن َ َمَحبََّت ــنَّ ــنَّ اهلَل بَ )رو ٥: ٨( »وََلِك

ــا«. ألَْجِلَن

2( قلب اهلل األبوي يفرِّق بني التأديب والعقاب

خاصــة مــن نحونا كأفراد، فهو آب محــب يؤدب أوالده وال يســتخدم العقاب معهم.

 َ ــنَّ ــوُه، َفَتَح ــداً رَآُه أَبُ ــزَْل بَِعي ــْم يَ ــهِ. وَِإذْ كَاَن َل ــى أَبِي ــاَء ِإَل ــاَم وََج ــو 1٥: 20( »َفَق )ل

ــُه«. ــهِ وَقَبََّل ــى ُعُنِق ــَع َعَل ــَض وَوَقَ وَرَكَ

َّبُّ يُؤَدِّبـُـُه، وَيَْجِلــُد كُلَّ ابـْـٍن يَْقَبُلــُه.. ألَنَّ أُوَلِئــَك  )عــب 12: ٦، 10( »ألَنَّ الَّــِذي يُِحبُّــُه الــر

ــيْ  ــِة، لِكَ ــِل امْلَنَْفَع ــذَا َفألَْج ــا َه ــانِِهْم، وَأَمَّ ــَب اْستِْحَس ــًة َحَس َّامــاً قَِليَل ــا أَي َّبُونَ أَد

نَْشــَتِرَك فِــي قََداَســتِهِ«.

٣( عمانوئيل اهلل معنا

 قريب منا 

متنازل إلينا

يتَّضح كماله في التواضع ال في الكبرياء. 

ــَل«  انُوئِي ــَمُه ِعمَّ ــوَن اْس ــاً، وَيَدُْع ــُد ابْن ــُل وَتَِل ــذْرَاُء َتَْب ــَوذَا الَْع ــت 1: 23( »ُه )م

ــا(. ُ َمَعَن ــيرُُه: اهلَلَّ ــِذي تَْفِس )الَّ

ــًة  ــُدوا رَاَح ــبِ، َفَتِج ــٌع وَُمَتَواِضــُع الَْقلْ ِّــي وَدِي ــي، ألَن ــوا ِمنِّ )مــت 11: 29( »تََعلَُّم

ــكُْم«.  لُِنُفوِس



13

مالحظات
 ٤( يبحث عن اخلاطئ حتى يجده:

 مثال: اخلروف الضال 

)لــو 1٥: ٤( »أَيُّ ِإنَْســاٍن ِمنْكُــْم َلــُه ِمَئــُة َخــرُوٍف وَأََضــاَع وَاِحــداً ِمنَْهــا، أاَلَ يَتْــرُُك 

ــَدُه؟« ــى يَِج ــالِّ َحتَّ ــِل الضَّ ــَب ألَْج َّــِة وَيَذَْه ــي الَْبرِّي التِّْســَعَة وَالتِّْســِعنَ فِ

٥( غالوة اإلنسان وقيمته في عيني اهلل

ــيْ الَ  ــَد، لِكَ ــُه الَْوِحي ــذََل ابَْن ــى بَ ــَم َحتَّ ُ الَْعاَل ــبَّ اهللَّ ــذَا أََح ــُه َهكَ َّ ــو 3: 1٦( »ألَن )ي

َّــُة«. ــاةُ األَبَِدي ــُه احْلََي ــوُن َل ــْل تَكُ ــهِ، بَ ــُن بِ ــنْ يُؤِْم ــَك كُلُّ َم يَْهِل

ــَف الَ  ــنَ، كَْي ــا أَْجَمِع ــُه ألَْجِلَن ــْل بَذََل ــهِ بَ ــى ابِْن ــِفقْ َعَل ــْم يُْش ــِذي َل )رو ٨ : 32( »اَلَّ

ــيٍْء؟« ــُه كُلَّ َش ــاً َمَع ــا أَيْض يََهُبَن
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2- الفداءمالحظات

أ( القانون األخالقي  

• وجــوده: وجود الشــيء يســتلزم وجــود القانــون الذي يحكمــه وإال فقــد كينونته. 

• طبيعته: مطلق ، كامل، مبني على اإلرادة احلرة ومسئولية اإلنسان. 

• محتواه: »يَوَْم تَأْكُُل ِمنَْها َموْتاً مَتُوُت« )تك 2: 17( 

               »أُْجرَةُ اخْلَطِيَِّة ِهَي َموٌْت« )رو ٦: 23( 

ــاب  ــة )ب ــي للخليق ــم اهلل األخاق ــع حك ــا( راج ــة وقوانينه ــع اخلليق )اهلل صان

شــخصية اهلل(.

ب( مشكلة كسر القانون 

• انفصال روحي 

)تك 2: 17( »يَوَْم تَأْكُُل ِمنَْها َموْتاً مَتُوُت« )االنفصال الروحي عن اهلل(. 

ِّي ُعرْيَاٌن َفاْخَتَبأُْت«  )تك 3: 10( »َسِمْعُت َصوْتََك فِي اجْلَنَِّة َفَخِشيُت، ألَن

• دينونة اخلطية 

)رو ٦: 23( »أُْجرَةُ اخْلَطِيَِّة ِهَي َموٌْت« 

   

• طبيعة فاسدة 

ا أَنَا َفَجَسِديٌّ َمِبيٌع َتَْت اخْلَطِيَِّة«  )رو 7: 1٤( »أَمَّ

ج( احتياج اإلنسان للنجاة )اخلالص( 

• غفران مدفوع الثمن 

)عب 9: 22( »بُِدوِن َسْفِك دٍَم ال َتُْصُل َمْغِفرَةٌ«
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مالحظات
• تغيير 

ـْـَت  ــٌع َت ــا َفَجَســِديٌّ َمِبي َ ــا أَن ــيٌّ، وَأَمَّ ــوَس رُوِح ــُم أَنَّ النَّاُم ــا نَْعَل ََّن )رو7: 1٤، 2٤( »َفإِن

ـَـوِْت؟«  ِــي ِمــنْ َجَســِد َهــذَا امْل ــِة.. َمــنْ يُنِْقذُن اخْلَطِيَّ

• مصاحلة وشركة 

)أيوب 9: 33( »َلْيَس بَْيَنَنا ُمَصالٌِح يََضُع يََدُه َعَلى ِكَلْيَنا!« 

د( فداء املسيح 

• هو تقدمي املسيح نفسه نيابة عنا ليحمل خطايانا ونتائجها 

»وَُهَو َمْجرُوٌح ألَْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق ألَْجِل آثَاِمَنا« )إش ٥3: ٥(

َّبُّ وََضَع َعَلْيهِ ِإثَْم َجِميِعَنا« )إش ٥3: ٦( »وَالر

»الَِّذي َحَمَل ُهَو نَْفُسُه َخَطايَانَا فِي َجَسِدِه َعَلى اخْلََشَبِة« )1بط 2: 2٤(

• أخــذ املســيح مكاننــا ليعطينــا مكانــه كابــٍن بــار لــآب، فأخــذ دينونتنــا وأعــاد 

تشكيلنا لنكون على صورته هو. 

وقد حمل آالم اخلطية:

في جسده: 

اجلَلْد والضرب وإكليل الشوك ودق املسامير والصلب.. 

في نفسه: 

اخليانة والرفض..

في روحه: 

)غا 3: 13( »َصارَ َلْعَنًة«

َُّه َجَعَل الَِّذي َلْم يَْعِرْف َخطِيًَّة َخطِيًَّة ألَْجِلَنا« )2كو ٥: 21(  »ألَن

حجب اآلب وجهه عنه )متى 27: ٤٦(

• إنه موت كامل نيابي 

• وقام ليكون حياً وليحيينا معه بحياته فينا. 
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مالحظات
نظريات الفداء

   universalism  ١- الفداء العام

  Predetermination  2- الفداء اخلاص

٣- الفداء لكل من يقبل 

)١( الفداء العام:

املســيح مــات ألجــل اجلميــع، إذاً فاجلميــع ســيخلصون ألن اهلل ال يأخــذ أجــرة 

اخلطيــة مرتــن. ولتحقيــق العدالــة نشــأت فكــرة املطهــر عنــد مــن يؤمنــون 

بهــذه النظريــة.

)2( الفداء اخلاص:

املسيح مات ألجل اخملتارين فقط

لذلــك فــاهلل ســوف يجتذبهــم بنعمتــه ويخلِّصهــم، ولــن يهلــك أحــدٌ منهــم 

مهمــا حــدث.

)٣( الفداء لكل من يقبل املسيح مخلصاً حلياته:

ِ، أَِي  ــا كُلُّ الَِّذيــَن قَِبُلــوُه َفأَْعَطاُهــْم ُســلَْطاناً أَْن يَِصيــرُوا أَواْلَدَ اهللَّ )يــو 1: 12( »وَأَمَّ

ــِمهِ« امْلُؤِْمُنوَن بِاْس

ــيْ الَ  ــُه الَْوِحيــَد، لِكَ ــَم َحتَّــى بَــذََل ابَْن ُ الَْعاَل ــذَا أََحــبَّ اهللَّ َّــُه َهكَ )يــو 3: 1٦( »ألَن

َّــُة«. ــاةُ األَبَِدي ــُه احْلََي ــُن بِــهِ، بَــْل تَكُــوُن َل يَْهِلــَك كُلُّ َمــنْ يُؤِْم

الفــداء هنــا يشــبه مظلــة عظيمــة يســتطيع كل النــاس أن يســتظلوا بهــا 

مــن دينونــة اهلل العادلــة، فهــو يكفــي البشــرية كلهــا.. لكــن ال ينــال الغفــران 

ــيح  ــة املس ــاء نعم ــت غط ــان ت ــة وإي ــي بتوب ــذي يأت ــدة إال ال ــاة اجلدي واحلي

ــة اهلل العادلــة.  ــه.. ومــن ال يقبــل تقــع عليــه دينون وفدائ

)راجع حكم اهلل األخاقي للخليقة(.
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إذاً ملاذا كان الناموس؟ 

 )غا 3: 2٤( »ِإذاً قَدْ كَاَن النَّاُموُس ُمؤَدِّبََنا ِإَلى امْلَِسيح« 

 أي املعلم الذي يقودنا للمسيح 

النامــوس رمــز وتوضيــح يجهزنا لقبــول الفــداء. فالنامــوس دان اخلطيــة، وأظهر 

عجزنــا البشــري، وأشــار إلــى احلمــل املذبــوح الــذي يرفــع خطيــة العالم.

• اخلطية خاطئة جداً 

ــُة  ــرَ اخْلَطِيَّ ــيْ تَِصي ــٌة؟.. لِكَ ــوُس َخطِيَّ ــِل النَّاُم ــوُل؟ َه ــاذَا نَُق )رو 7: 7- 13( »َفَم

ــِة«  ــّداً بِالَْوِصيَّ ــًة ِج َخاطَِئ

)رو 3: 19، 20( »وَنَْحــُن نَْعَلــُم أَنَّ كُلَّ َمــا يَُقوُلــُه النَّاُمــوُس.. لِكـَـيْ يَْســَتدَّ كُلُّ َفــٍم، 

وَيَِصيــرَ كُلُّ الَْعاَلــِم َتـْـَت ِقَصــاٍص ِمــَن اهلِل.. ألَنَّ بِالنَّاُمــوِس َمْعِرَفــَة اخْلَطِيَّــِة«

ــرُ  ِ بـِـاَ َعْيــٍب، يَُطهِّ )عــب 9: 1٤( »دَُم امْلَِســيِح، الَّــِذي بـِـرُوٍح أَزَلـِـيٍّ قـَـدََّم نَْفَســُه هلِلَّ

َضَمائِرَكـُـْم ِمــنْ أَْعَمــاٍل َميَِّتــٍة لَِتْخِدُمــوا اهلَل احْلـَـيَّ!« 

• لكن عبر كل العصور استطاع اإلنسان أن يتصل باهلل بفضل »دَم امْلَِسيح« 

ِ بِاَ َعْيٍب« )عب 9: 1٤(  • الَِّذي بِرُوٍح أَزَلِيٍّ قَدََّم نَْفَسُه هلِلَّ

• »دَِم امْلَِسيِح، َمْعرُوفاً َسابِقاً قَبَْل تَأِْسيِس الَْعاَلِم« )1بط 1: 20( 
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صلب جسد اخلطية احلياة في املسيح بـ الروح القدس          

                                                    

الفداء: راجع التعريف السابق

ِّــي  )إش ٤٤: 22( »قـَـدْ َمَحــوُْت كََغْيــٍم ذُنُوبـَـَك وَكََســَحابٍَة َخَطايـَـاَك. ارِْجــْع ِإَلــيَّ ألَن

َفَديُْتــَك« الغفــران– املصاحلــة.

 )إش ٥1: 10( ».. اجْلَاِعَلة أَْعَماَق الَْبْحِر َطِريقاً لُِعُبورِ امْلَْفِديِّنَ« 

، وََعَلــى  ِ ـرَنُّ َّبِّ يَرِْجُعــوَن وَيَأْتُــوَن ِإَلــى ِصْهَيــوَْن بِالتَـّ ـو الــر )إش ٥1: 11( »وََمْفِديُـّ

ــِديٌّ«  ــرٌَح أَبَ ــِهْم َف رُُؤوِس

ــِديٌّ  ــرٌَح أَبَ ، وََف ٍ ــرَنُّ ــوَْن بَِت ــى ِصْهَي ــوَن ِإَل ــوَن وَيَأْتُ َّبِّ يَرِْجُع ــر ــو ال )إش 3٥: 10( »وََمْفِديُّ

ــُد« ــزُْن وَالتََّنهُّ ُ ــرُُب احْل ــْم. وَيَْه ــرٌَح يُدْرِكَانِِه ــاٌج وََف ــِهِم. ابْتَِه ــى رُُؤوِس َعَل

ِريــقُ امْلَُقدََّســُة«.. بـَـْل  )إش 3٥: ٨، 9( »وَتَكـُـوُن ُهَنــاَك ِســكٌَّة وََطِريــقٌ يَُقــاُل َلَهــا »الطَّ

ــوَن فِيَها«  ــُلُك امْلَْفِديُّ يَْس

)إش ٥9: 20( »وَيَأْتِي الَْفادِي ِإَلى ِصْهَيوَْن، وَِإَلى التَّائِِبنَ َعِن امْلَْعِصَيِة..« 

ُ َلَك وَنَْفِسي الَّتِي َفَديَْتَها«  )مز 71: 23( »تَبَْتِهُج َشَفَتاَي ِإذْ أُرَنِّ

ارَةً َعنُْه« )مز ٤9: 7( »األَُخ َلنْ يَْفِدَي اإلِنَْساَن فَِداًء، واَلَ يُْعطَِي اهلَل كَفَّ

َُّه يَأُْخذُنِي«  َا اهلُل يَْفِدي نَْفِسي ِمنْ يَِد الَْهاِويَِة، ألَن )مز ٤9: 1٥( »ِإنَّ

َُّه اْفَتَقَد وََصَنَع فَِداًء لَِشْعِبهِ«  َّبُّ ِإَلُه ِإْسرَائِيَل ألَن )لو 1: ٦٨( »ُمَبارٌَك الر

، وَتَكَلََّمــْت َعنْــُه َمــَع َجِميــِع امْلُنَْتِظِريــَن فِــَداًء  َّبَّ )لــو 2: 3٨( ».. وَقََفــْت تَُســبُِّح الــر

فِــي أُورَُشــِليَم« 

)مــت 20: 2٨( »ابـْـن اإلِنَْســاِن َلــْم يـَـأِْت لُِيْخــَدَم بـَـْل لَِيْخــِدَم، وَلَِيبـْـِذَل نَْفَســُه فِدْيـَـًة 

َعــنْ كَثِيِريَن«

)مــر 10: ٤٥( »ابـْـن اإلِنَْســاِن أَيْضــاً َلــْم يـَـأِْت لُِيْخــَدَم بـَـْل لَِيْخــِدَم، وَلَِيبْــِذَل نَْفَســُه 

فِدْيـَـًة َعــنْ كَثِيِريــَن« 
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الكفارة: 

هــي تغطيــة اخلطيــة بفضــل دم املســيح علــى الصليــب الــذي قدمــه اهلل كفارة 

باإليــان بدمــه، مــن أجــل الصفــح عــن اخلطايــا الســالفة. واملســيح كفــارة ليس 

خلطايانــا فقــط، بــل خلطايــا كل العالــم أيضاً. 

رَ َعنُْهْم َهارُوُن لَِتْطِهيِرِهْم« )عدد ٨: 21( ».. وَكَفَّ

ــرُوا بَِدِمَهــا َعَلــى امْلَذْبـَـِح تَكِْفيــراً َعــنْ َجِميــِع  )2أخ 29: 2٤( »وَذَبََحَهــا الْكََهَنــُة وَكَفَّ

ئِيَل«  ا ْسرَ ِإ

رُ َعنَْها«  )مز ٦٥: 3( »آثَاٌم قَدْ قَِويَْت َعَليَّ. َمَعاِصيَنا أَنَْت تُكَفِّ

ْفِح  ــارَةً بِاإلِيـَـاِن بَِدِمــهِ، إلِْظَهــارِ بـِـرِِّه، ِمنْ أَْجــِل الصَّ )رو 3: 2٥( »الَّــِذي قَدََّمــُه اهلُل كَفَّ

ــالَِفِة بِإِْمَهاِل اهلِل«  َعــِن اخْلََطايـَـا السَّ

ــَن  ــَو ِم ــنْ ُه ــرِّرَ َم ــارّاً وَيَُب ــوَن بَ ــِر، لَِيكُ ــاِن احْلَاِض ََّم ــي الز ــرِِّه فِ ــارِ بِ )رو 3: 2٦( »إلِْظَه

ــوَع«  ــاِن بَِيُس َ اإلِي

)عــب 2: 17( »ِمــنْ ثـَـمَّ كَاَن يَنَْبِغــي أَْن يُْشــِبَه ِإْخَوتـَـُه فـِـي كُلِّ َشــيٍْء، لِكـَـيْ يَكـُـوَن 

ــْعبِ«  ــرَ َخَطايـَـا الشَّ ِ َحتَّــى يُكَفِّ رَِحيمــاً، وَرَئِيــَس كََهَنــٍة أَِمينــاً فـِـي َمــا هلِلَّ

ارَةٌ خِلََطايَانَا. َلْيــَس خِلََطايَانَا َفَقْط، بَْل خِلََطايـَـا كُلِّ الَْعاَلِم أَيْضاً«  )1يــو 2:2( »وَُهــَو كَفَّ

ارَةً خِلََطايَانَا«  )1يو ٤: 10( ».. ُهَو أََحبََّنا، وَأَرَْسَل ابَْنُه كَفَّ

التبرير: 

ــل  ــل ألن املســيح حم ــة، ب ــب خطي ــم يرتك ــه ل ــاراً، ال ألن ــار اإلنســان ب هــو اعتب

ــن.   ــة مرت ــرة اخلطي ــى أج ــاً ألن اهلل ال يتقاض ــب بريئ ــاه، فُحس خطاي

ــا«  ــَو يَْحِمُلَه ــْم ُه ــَن، وَآثَاُمُه ــرِّرُ كَثِيِري ــهِ يَُب ُّ مِبَْعِرَفتِ ــار ــِدي الَْب )إش ٥3: 11( ».. وََعبْ

ــا.  ــل خطايان ــذي حم ــيح ال ــو باملس ــر ه التبري

َّبِّ َفَحِسَبُه َلُه بِرّاً«  )تك 1٥: ٦( »َفآَمَن بِالر

ِ َفُحِسَب َلُه بِرّاً«  )رو ٤: 3( »َفآَمَن ِإبْرَاِهيُم بِاهللَّ

)غا 3: ٦( »كما آمن إبراهيم باهلل فحسب له براً« 

ــا الَّــِذي الَ يَْعَمُل وََلِكنْ يُؤِْمُن بِالَِّذي يَُبرِّرُ الَْفاِجرَ، َفإِيَانُُه يُْحَســُب َلُه بِرّاً«  )رو ٤: ٥( »وَأَمَّ

)رو ٤: 2٥( »الَِّذي أُْسِلَم ِمنْ أَْجِل َخَطايَانَا وَأُِقيَم ألَْجِل تَبِْريِرنَا« 
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َّى َخَطايَا كَثِيرٍَة لِلتَّبِْريِر« ا الِْهَبُة َفِمنْ َجر )رو ٥: 1٦( ».. َأَمَّ

اناً بِِنْعَمتِهِ بِالِْفَداِء الَِّذي بَِيُسوَع امْلَِسيِح«  )رو 3: 2٤( »ُمَتَبرِّرِيَن َمجَّ

)رو ٥: 9( »َفِباألَوَْلى كَثِيراً وَنَْحُن ُمَتَبرِّرُوَن اآلَن بَِدِمهِ نَْخُلُص بِهِ ِمَن الَْغَضبِ« 

َّــُه َجَعــَل الَّــِذي َلــْم يَْعــِرْف َخطِيَّــًة، َخطِيَّــًة ألَْجِلَنــا، لَِنِصيــرَ نَْحــُن  )2كــو ٥: 21( »ألَن

َّ اهلِل فِيــهِ« بـِـر

َّرَُهْم أَيْضاً..«  )رو ٨: 30( ».. وَالَِّذيَن دََعاُهْم َفَهؤاُلَِء بَر

َِّنا يَُسوَع امْلَِسيِح«  َّرْنَا بِاإلِيَاِن َلَنا َساٌَم َمَع اهلِل بِرَب )رو ٥: 1( »َفإِذْ قَدْ تََبر

ا الِْبرُّ الَِّذي بِاإلِيَاِن َفَيُقول..«  )رو 10: ٦( »وَأَمَّ

)رو 10: ٨( »اَلْكَِلَمــُة قَِريَبــٌة ِمنـْـَك فِــي َفِمــَك وَفِــي قَلِْبــَك، أَيْ كَِلَمــُة اإلِيـَـاِن الَّتِــي 

نَكـْـِرزُ بَِهــا« 

)رو 10: 10( »ألَنَّ الَْقلَْب يُؤَْمُن بِهِ لِلِْبرِّ..« 

)فــي 3: 9( ».. وََلْيــَس لـِـي بـِـرِّي الَّــِذي ِمــَن النَّاُمــوِس، بـَـِل الَّــِذي بِإِيـَـاِن امْلَِســيِح، الِْبــرُّ 

الَّــِذي ِمــَن اهلِل بِاإلِيـَـاِن« 

ـَـاِن يَُســوَع  ــْل بِإِي َّرُ بِأَْعَمــاِل النَّاُمــوِس، بَ ــر ــُم أَنَّ اإلِنَْســاَن الَ يََتَب )غــا 2: 1٦( »ِإذْ نَْعَل

ــاِل  ــوَع، الَ بِأَْعَم َــاِن يَُس َّرَ بِإِي ــر ــيِح، لَِنَتَب ــوَع امْلَِس ــاً بَِيُس ــُن أَيْض ــا نَْح ــيِح، آَمنَّ امْلَِس

ــا«  َّرُ َجَســدٌ َم ــر ــوِس الَ يََتَب ــاِل النَّاُم َّــُه بِأَْعَم ــوِس. ألَن النَّاُم

َّرَ بِاإلِيَان«  )غا 3: 2٤( ».. كَاَن النَّاُموُس ُمؤَدِّبََنا ِإَلى امْلَِسيِح، لِكَيْ نََتَبر

اناً بِِنْعَمتِهِ بِالِْفَداِء الَِّذي بَِيُسوَع امْلَِسيِح«  )رو 3: 2٤( »ُمَتَبرِّرِيَن َمجَّ

)أف 1: 7( »الَِّذي فِيهِ َلَنا الِْفَداُء، بَِدِمهِ غُْفرَاُن اخْلََطايَا، َحَسَب ِغَنى نِْعَمتِهِ« 

)كو 1: 1٤( »الَِّذي َلَنا فِيهِ الِْفَداُء، بَِدِمهِ غُْفرَاُن اخْلََطايَا« 

ٍة أَوْ ذََهٍب...« َّكُُم اْفُتِديُتْم الَ بِأَْشَياَء تَْفَنى، بِِفضَّ )1بط 1: 1٨( »َعامِلِنَ أَن

)1بط 1: 19( »بَْل بَِدٍم كَِرمٍي، كََما ِمنْ َحَمٍل بِاَ َعْيٍب واَلَ دَنٍَس، دَِم امْلَِسيِح« 

)1بط 1: 20( »َمْعرُوفاً َسابِقاً قَبَْل تَأِْسيِس الَْعاَلِم« 

ــرَ  ــٍم، وَيَُطهِّ ْ ــنْ كُلِّ ِإث ــا ِم ــيْ يَْفِديََن ــا، لِكَ ــُه ألَْجِلَن ــذََل نَْفَس ــِذي بَ ــي 2: 1٤( »الَّ )ت

ــَنٍة«  ــاٍل َحَس ــي أَْعَم ــوراً فِ ــاً غَُي ــْعباً َخاّص ــهِ َش لَِنْفِس

)1تي 2: ٦( »الَِّذي بَذََل نَْفَسُه فِدْيًَة ألَْجِل اجْلَِميِع« 
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)1كو 1: 30( »يَُسوع الَِّذي َصارَ َلَنا ِحكَْمًة ِمَن اهلِل وَبِرّاً وَقََداَسًة وَفَِداًء«  

َّــُه  ــا، ألَن ــِة النَّاُمــوِس، ِإذْ َصــارَ َلْعَنــًة ألَْجِلَن )غــا 3: 13( »امَْلَِســيُح اْفَتَدانَــا ِمــنْ َلْعَن

ــقَ َعَلــى َخَشــَبٍة«  ــوٌب: َملُْعــوٌن كُلُّ َمــنْ ُعلِّ َمكُْت

)غا ٤: ٥( »لَِيْفَتِدَي الَِّذيَن َتَْت النَّاُموِس، لَِنَناَل التََّبنَِّي« 

َّةً وَاِحــَدةً  ــر ــَل َم ــْل بِــَدِم نَْفِســهِ، دََخ ــوٍس وَُعُجــوٍل، بَ ــَس بِــَدِم تُُي )عــب 9: 12( »وََلْي

ــَداًء أَبَِديّــاً«  ْــَداِس، َفَوَجــَد فِ ــى األَق ِإَل

 ِ )عــب 9: 1٤( »َفكـَـْم بِاحْلـَـِريِّ يَكـُـوُن دَُم امْلَِســيِح، الَّــِذي بـِـرُوٍح أَزَلـِـيٍّ قـَـدََّم نَْفَســُه هلِلَّ

ــرُ َضَمائِرَكـُـْم ِمــنْ أَْعَمــاٍل َميَِّتــٍة لَِتْخِدُمــوا اهلَل احْلـَـيَّ!«  بـِـاَ َعْيــٍب، يَُطهِّ

 )عــب 9: 1٥( »ُهــَو )املســيح( وَِســيُط َعْهــٍد َجِديــٍد، لِكـَـيْ يَكـُـوَن امْلَدُْعــوُّوَن- ِإذْ َصــارَ 

َِّل- يََناُلــوَن وَْعــَد امْلِيــرَاِث األَبَِدي«  َمــوٌْت لِِفــَداِء التََّعدِّيـَـاِت الَّتـِـي فـِـي الَْعْهــِد األَو

التقديس

هــو االنفصــال عــن العالــم والتكريــس هلل والتقــدم فــي الطهــارة. والقديســون 

هــم الذيــن نالــوا اخلــاص وامتــألوا بالــروح القــدس.

ــَن  ــيُح ِم ــَم امْلَِس ــا أُِقي ــى كََم ــوِْت، َحتَّ ــِة لِلَْم َّ ــُه بِامْلَْعُمودِي ــا َمَع َّ )رو ٦: ٤( »َفُدفِن

ــاِة«   ــدَِّة احْلََي ــي ِج ــاً فِ ــُن أَيْض ــُلُك نَْح ــذَا نَْس ــِد اآلِب َهكَ ــَواِت مِبَْج األَْم

ــُد  ــَل َجَس ــُه لُِيبَْط ــَب َمَع ــدْ ُصِل ــقَ قَ ــانََنا الَْعتِي ــذَا: أَنَّ ِإنَْس ــنَ َه ِ )رو ٦: ٦( »َعامِل

ــِة«  ــاً لِلَْخطِيَّ ــَتْعَبُد أَيْض ــودَ نُْس ــيْ الَ نَُع ــِة، كَ اخْلَطِيَّ

ََّنا َسَنْحَيا أَيْضاً َمَعُه« )رو ٦: ٨( »َفإِْن كُنَّا قَدْ ُمتَْنا َمَع امْلَِسيِح نُؤِْمُن أَن

َّا كُنُْتْم َعِبيَد اخْلَطِيَِّة كُنُْتْم أَْحرَاراً ِمَن الِْبرِّ«  َّكُْم مَل )رو ٦: 20( »ألَن

ــْم  ــْم ثََمرُكُ ِ، َفَلكُ ــِة وَِصــرُْتْ َعِبيــداً هلِلَّ ــا اآلَن ِإذْ أُْعتِْقُتــْم ِمــَن اخْلَطِيَّ )رو ٦: 22( »وَأَمَّ

َّــٌة«  لِلَْقَداَســِة، وَالنَِّهايَــُة َحَيــاةٌ أَبَِدي

ــي امْلَِســيِح يَُســوَع قَــدْ أَْعَتَقِنــي ِمــنْ نَاُمــوِس  ــاِة فِ )رو ٨: 2( »ألَنَّ نَاُمــوَس رُوِح احْلََي

ــِة وَامْلـَـوِْت« اخْلَطِيَّ

)1بــط 2: 2٤( »الَّــِذي َحَمــَل ُهــَو نَْفُســُه َخَطايَانـَـا فِي َجَســِدِه َعَلــى اخْلََشــَبِة، لِكَيْ 

َنـُـوَت َعــِن اخْلََطايـَـا َفَنْحَيــا لِلِْبــرِّ. الَّــِذي بَِجلَْدتِهِ ُشــِفيُتْم« 

)2كــو ٥: 17( »ِإْن كَاَن أََحــدٌ فـِـي امْلَِســيِح َفُهــَو َخِليَقــٌة َجِديــَدةٌ. األَْشــَياُء الَْعتِيَقــُة 

قـَـدْ َمَضــْت. ُهــَوذَا الـْـكُلُّ قـَـدْ َصــارَ َجِديــداً« 
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)أف ٤: 2٤( »َتَلَْبُســوا اإلِنَْســاَن اجْلَِديــَد اخمْلَُْلــوَق بَِحَســبِ اهلِل فـِـي الِْبرِّ وَقََداَســِة احْلَقِّ« 

)1كــو 1: 30( »وَِمنـْـُه أَنُْتــْم بِامْلَِســيِح يَُســوَع الَّــِذي َصــارَ َلَنــا ِحكَْمــًة ِمــَن اهلِل وَبـِـرّاً 

ــًة وَفَِداًء«  وَقََداَس

ــي  ــِر، فِ ــي الِْفكْ ــَداًء فِ ــنَ وَأَْع ــاً أَْجَنِبيِّ ــْم قَبْ ــَن كُنُْت ــُم الَِّذي ــو 1: 21، 22( »وَأَنُْت )ك

ــْم  َّتِهِ بِامْلـَـوِْت، لُِيْحِضرَكُ ــُم اآلَن فِــي ِجْســِم بََشــِري ــرِّيرَِة، قَــدْ َصاحَلَكُ األَْعَمــاِل الشِّ

ــُه«  ــوٍْم واَلَ َشــكَْوى أََماَم ِــاَ َل ِقدِّيِســنَ وَب

)أف 1: ٤( »كََمــا اْخَتارَنـَـا فِيــهِ قَبْــَل تَأِْســيِس الَْعاَلــِم، لَِنكـُـوَن ِقدِّيِســنَ وَبـِـاَ َلــوٍْم 

قُدَّاَمــُه فِــي احمْلََبَّــة« 

)رو 1: 7( »ِإَلى َجِميِع امْلَوُْجودِيَن فِي رُوِمَيَة، أَِحبَّاَء اهلِل، َمدُْعوِّيَن ِقدِّيِسنَ« 

)في ٤: 21( »َسلُِّموا َعَلى كُلِّ ِقدِّيٍس فِي امْلَِسيِح يَُسوَع« 

ــيِح  ــي امْلَِس ــنَ فِ ــوَس، امْلَُقدَِّس ــي كُورِنْثُ ــي فِ ــِة اهلِل الَّتِ ــى كَِنيَس ــو 1: 2( »ِإَل )1ك

ــوَع  ــا يَُس َِّن ــِم رَب ــوَن بِاْس ــَن يَدُْع ــِع الَِّذي ــَع َجِمي ــنَ َم ــَن ِقدِّيِس ــوَع، امْلَدُْعوِّي يَُس

ــكَاٍن..«  ــي كُلِّ َم ــيِح فِ امْلَِس

ــِل،  ــاَم احْلََم ــْيخاً أََم ــرُوَن َش ــُة وَالِْعْش ــاُت وَاألَرْبََع ــُة احْلََيَوانَ َِّت األَرْبََع ــر )رؤ ٥: ٨( ».. َخ

ــارَات..«  ــٍد ِقيثَ ــْم كُلِّ وَاِح وََلُه

ــَد  ــيْ..  َفَصِع ــراً لِكَ ــوراً كَثِي ــَي بَُخ ــٍب وَأُْعطِ ــنْ ذََه ــرَةٌ ِم ــُه ِمبَْخ )رؤ ٨: 3، ٤( ».. وََمَع

ــاَم اهلِل« ـَـاَِك أََم ــِد امْل ــَواِت الِْقدِّيِســنَ ِمــنْ يَ ــاُن الَْبُخــورِ َمــَع َصَل دَُخ

 )رؤ 13: 7( »وَأُْعطِــَي أَْن يَْصَنــَع َحرْبــاً َمــَع الِْقدِّيِســنَ وَيَْغِلَبُهــْم، وَأُْعطِــَي ُســلَْطاناً 

ــٍة«  َعَلــى كُلِّ قَِبيَلــٍة وَلَِســاٍن وَأُمَّ

ــرَبُوا.  ــاً لَِيْش ــْم دَم ــاَء، َفأَْعَطْيَتُه ــنَ وَأَنِْبَي ــَفكُوا دََم ِقدِّيِس ــْم َس َُّه )رؤ 1٦: ٦( »ألَن

وَن!«  ــَتِحقُّ ــْم ُمْس َُّه ألَن

)رؤ 20: 9( »َفَصِعــُدوا َعَلــى َعــرِْض األَرِْض، وَأََحاُطــوا مِبَُعْســكَِر الِْقدِّيِســنَ وَبِامْلَِديَنــِة 

ــَماِء وَأَكََلتُْهــْم«  احمْلَُْبوبـَـِة، َفَنزََلــْت نـَـارٌ ِمــنْ ِعنـْـِد اهلِل ِمــَن السَّ

ــنَ  ــى الِْقدِّيِس ــاً ِإَل ــزََل أَيْض ــِع نَ ــازُ بِاجْلَِمي ــَو يَْجَت ــرَُس وَُه ــَدَث أَنَّ بُْط )أع 9: 32( وََح

ــدَّةَ«  ــي ُل ــاِكِننَ فِ السَّ

ــَن  ــى الِْقدِّيِســنَ الَِّذي ــيَئِة اهلِل، ِإَل ــيِح مِبَِش ــوَع امْلَِس ــوُل يَُس ــُس، رَُس )أف 1:1( »بُوُل

ــي امْلَِســيِح يَُســوَع«  ــنَ فِ ــي أََفُســَس، وَامْلُؤِْمِن فِ
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َّــُه  ــرُّوِح، ألَن ــاُم ال ــَو اْهتَِم ــا ُه ــُم َم ــوَب يَْعَل ــُص الُْقُل ــِذي يَْفَح ــنَّ الَّ )رو ٨: 27( »وََلِك

ــنَ«  ــي الِْقدِّيِس ــَفُع فِ ــيَئِة اهلِل يَْش ــبِ َمِش بَِحَس

)رو 12: 13( »ُمْشــَتِرِكنَ فـِـي اْحتَِياَجــاِت الِْقدِّيِســنَ، َعاِكِفــنَ َعَلى ِإَضاَفــِة الُْغرَبَاِء«

ــِع  ــي َجِمي ــا فِ ــاٍَم كََم ــُه َس ــْل ِإَل ــِويٍش بَ ــَه تَْش ــَس ِإَل ــو 1٤: 33( »ألَنَّ اهلَل َلْي )1ك

ــنَ«  ــِس الِْقدِّيِس كََنائِ

ــا ِمــنْ ِجَهــِة اجْلَْمــِع ألَْجــِل الِْقدِّيِســنَ، َفكََمــا أَوَْصْيــُت كََنائـِـَس  )1كــو 1٦: 1( »وَأَمَّ

غَاَطِيَّــَة َهكـَـذَا اْفَعُلــوا أَنُْتــْم أَيْضــاً« 

َّــِت األَواْلَدَ، أََضاَفِت  )1تــي ٥: 10( »َمْشــُهوداً َلَهــا فـِـي أَْعَمــاٍل َصاحِلـَـٍة، ِإْن تَكـُـنْ قـَـدْ رَب

ََّبَعــْت كُلَّ َعَمٍل َصالٍِح«  ــَلْت أَرُْجَل الِْقدِّيِســنَ، َســاَعَدِت امْلَُتَضايِِقنَ، ات الُْغرَبـَـاَء، غَسَّ

ِل«  )1تي 2: 1٥( ».. ِإْن ثََبْتَ فِي اإلِيَاِن وَاحمْلََبَِّة وَالَْقَداَسِة َمَع التََّعقُّ

ــرْ ذَوَاتَِنــا ِمــنْ كُلِّ دَنـَـِس  )2كــو 7: 1( »َفــإِذْ َلَنــا َهــِذِه امْلََواِعيــُد أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء لُِنَطهِّ

ِلــنَ الَْقَداَســَة فِــي َخــوِْف اهلِل«  اجْلََســِد وَالــرُّوِح، ُمكَمِّ

ــا َهــذَا  َّامــاً قَِليَلــًة َحَســَب اْستِْحَســانِِهْم، وَأَمَّ َّبُونـَـا أَي )عــب 12: 10( »ألَنَّ أُوَلِئــَك أَد

َفألَْجــِل امْلَنَْفَعــِة، لِكَــيْ نَْشــَتِرَك فِــي قََداَســتِهِ«

ــرَى  ــنْ يَ ــا َل ــي بُِدونَِه ــِع، وَالَْقَداَســَة الَّتِ ــَع اجْلَِمي ــاََم َم ــوا السَّ )عــب 12: 1٤( »اِتَْبُع

 » َّبَّ أََحــدٌ الــر

َّ َموُْلــودٌ ِمنُْه«  ٌّ ُهــَو، َفاْعَلُمــوا أَنَّ كُلَّ َمــنْ يَْصَنــُع الِْبر َّــُه بـَـار )1يــو 2: 29( »ِإْن َعِلْمُتــْم أَن

املصاحلة:

هــي عــودة اإلنســان إلــى رضــى اهلل بفضــل كفــارة املســيح علــى الصليــب، فــا 

يحســب لهــم خطاياهــم.

َّــا وَنَْحــُن أَْعــَداٌء قـَـدْ ُصوحِلَْنــا َمــَع اهلِل مِبـَـوِْت ابِْنــهِ، َفِباألَوَْلــى  َّــُه ِإْن كُن )رو ٥: 10( »ألَن

كَثِيــراً وَنَْحــُن ُمَصاحَلـُـوَن نَْخُلــُص بَِحَياتـِـهِ« 

ــيِح،  ــوَع امْلَِس ــا يَُس َِّن ِ بِرَب ــاهللَّ ــاً بِ ــرُ أَيْض ــْل نَْفَتِخ ــْط بَ ــَك َفَق ــَس ذَلِ )رو ٥: 11( »وََلْي

َــَة«   ــهِ اآلَن امْلَُصاحَل ــا بِ ــِذي نِلَْن الَّ

ــيِح،  ــا لَِنْفِســهِ بَِيُســوَع امْلَِس ــِذي َصاحَلََن ــَن اهلِل، الَّ ــكُلَّ ِم ــنَّ الْ )2كــو ٥: 1٨( »وََلِك

َــِة«  ــَة امْلَُصاحَل ــا ِخدَْم وَأَْعَطانَ
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مالحظات
ــرَ َحاِســٍب  ــَم لَِنْفِســهِ، غَْي ــي امْلَِســيِح ُمَصاحِلــاً الَْعاَل )2كــو ٥: 19( »ِإنَّ اهلَل كَاَن فِ

َلُهــْم َخَطايَاُهــْم، وَوَاِضعــاً فِيَنــا كَِلَمــَة امْلَُصاحَلـَـة«

)2كــو ٥: 20( »ِإذاً نَْســَعى كَُســَفرَاَء َعــِن امْلَِســيِح، كَأَنَّ اهلَل يَِعــُظ بَِنــا. نَْطُلــُب َعــِن 

امْلَِســيِح: تََصاحَلـُـوا َمــَع اهلِل« 

ِليبِ، قَاتـِـاً الَْعَداوَةَ بِهِ«  )أف 2: 1٦( »وَيَُصالـِـَح االثَْنــْنِ فِي َجَســٍد وَاِحٍد َمــَع اهلِل بِالصَّ

ــهِ،  ــَدِم َصِليِب ــَح بِ لْ ــاً الصُّ ــهِ، َعاِم ــكُلَّ لَِنْفِس ــهِ الْ ــَح بِ ــو 1: 20( »وَأَْن يَُصالِ )ك

ــَماوَاِت«  ــي السَّ ــا فِ ــى األَرِْض أَْم َم ــا َعَل ــَواٌء كَاَن َم ــَطتِهِ، َس بَِواِس

)كــو 1: 21( »وَأَنُْتــُم الَِّذيــَن كُنُْتــْم قَبـْـاً أَْجَنِبيِّــنَ وَأَْعــَداًء فـِـي الِْفكـْـِر، فـِـي األَْعَمــاِل 

ــُم اآلَن«  ــرِّيرَِة، قَدْ َصاحَلَكُ الشِّ

)أيوب 9: 33( »َلْيَس بَْيَنَنا ُمَصالٌِح يََضُع يََدُه َعَلى ِكَلْيَنا!« 

الشركة:

ــيحي  ــن املس ــيح، وب ــيحي واملس ــن املس ــوَّة ب ــي األخ ــاهلل، وه ــاس ب ــي االئتن ه

ــن. ــن املؤمن ــه م وإخوت

)1يو 1: 3( ».. وأما شركتنا نحن فهي مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيح«

)1يــو 1: ٦( »إن قلنــا إن لنــا شــركة معــه وســلكنا فــي الظلمــة نكــذب ولســنا 

نعمــل احلــق« 

َِّنــا يَُســوَع امْلَِســيِح، وََمَحبَّــُة اهلِل، وََشــِركَُة الــرُّوِح الُْقــُدِس  )2كــو 13: 1٤( »نِْعَمــُة رَب

ــْم. آِمنَ«   ــَع َجِميِعكُ َم

)عب ٦: ٤( ».. وََصارُوا ُشرَكَاَء الرُّوِح الُْقُدِس« 

َِّة..«  َماِوي )عب 3: 1( »ِمنْ ثَمَّ أَيَُّها اإلِْخَوةُ الِْقدِّيُسوَن، ُشرَكَاُء الدَّْعَوِة السَّ

ِبيَعِة اإلَِلِهيَِّة..«  )2بط 1: ٤( »لِكَيْ تَِصيرُوا بَِها ُشرَكَاَء الطَّ

ــا، أََلْيَســْت ِهــَي َشــِركََة دَِم امْلَِســيِح؟  ــي نَُبارِكَُه ــِة الَّتِ )1كــو 10: 1٦( »كَأُْس الَْبرَكَ

ــزُ الَّــِذي نَكِْســرُُه، أََلْيــَس ُهــَو َشــِركََة َجَســِد امْلَِســيِح؟«  اخْلُبْ

)في 3: 10( »ألَْعِرَفُه.. وََشِركََة آالَِمهِ، ُمَتَشبِّهاً مِبَوْتِهِ« 

)1بــط ٤: 13( »بَــْل كََمــا اْشــَترَكُْتْم فِــي آالَِم امْلَِســيِح اْفرَُحــوا لِكَــيْ تَْفرَُحــوا فِــي 

اْســتِْعاَِن َمْجــِدِه أَيْضــاً ُمبَْتِهِجــنَ« 
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مالحظات ٣- تاركاً لنا مثاالً  ) املسيح اإلنسان الكامل (

مقدمة                  
مشابهني صورة ابنه

)رو ٨: 29( »لَِيكُوَن ُهَو بِكْراً بَْنَ ِإْخَوٍة كَثِيِريَن« 

َّــَم ألَْجِلَنــا، تـَـارِكاً َلَنــا  َّكـُـْم لَِهــذَا دُِعيُتــْم. َفــإِنَّ امْلَِســيَح أَيْضــاً تَأَل )1بــط 2: 21( »ألَن

ِمثـَـاالً لِكـَـيْ تَتَِّبُعــوا ُخُطواتـِـهِ« 

)1كو 11: 1( »كُونُوا ُمَتَمثِِّلنَ بِي كََما أَنَا أَيْضاً بِامْلَِسيِح« 

  Follow my example, as I follow the example of Christ

)أف ٥: 1( »َفكُونُوا ُمَتَمثِِّلنَ بِاهلَِل كَأَواْلَدٍ أَِحبَّاَء« 

  Be imitators of God, therfore, as dearly loved children

ــي ِضيــٍق  ــُم الْكَِلَمــَة فِ ، ِإذْ قَِبلُْت َّبِّ ــا وَبِالــر ــْم ِصــرُْتْ ُمَتَمثِِّلــنَ بَِن )1تــس 1: ٦( »وَأَنُْت

ــرَِح الــرُّوِح الُْقــُدِس«  ــٍر، بَِف كَثِي

 You became imitators of us and of the Lord in spatial severe suffering, you

  welcomed the message with the joy given by the Holy Spirit

ــِل  ــنْ أَْج ــِذي ِم ــوَع، الَّ ــهِ يَُس ِل َــاِن وَُمكَمِّ ــِس اإلِي ــى رَئِي ــَن ِإَل )عــب 12: 2، 3( »نَاِظِري

ِليــَب ُمْســَتِهيناً بِاخْلِــزِْي، َفَجَلــَس فـِـي َيـِـِن  ــرُورِ امْلَوُْضــوِع أََماَمــُه اْحَتَمــَل الصَّ السُّ

ــَل  ــًة لَِنْفِســهِ ِمثْ ــاِة ُمَقاوََم ــَن اخْلَُط ــَل ِم ــِذي اْحَتَم ــي الَّ ــرِْش اهلِل. 3َفَتَفكَّــرُوا فِ َع

ــي نُُفوِســكُْم«  ــوا وَتَُخــورُوا فِ َّ تَِكلُّ ــا َهــِذِه لَِئ

)غا 3: 27( »ألَنَّ كُلَّكُُم الَِّذيَن اْعَتَمدُْتْ بِامْلَِسيِح قَدْ َلِبْسُتُم امْلَِسيَح«

)رو ٨: 29( »ألَنَّ الَِّذيــَن َســَبقَ َفَعرََفُهــْم َســَبقَ َفَعيََّنُهــْم لَِيكُونـُـوا ُمَشــابِِهنَ ُصــورَةَ 

ابِْنــهِ، لَِيكـُـوَن ُهــَو بِكـْـراً بـَـْنَ ِإْخــَوٍة كَثِيِريــَن« 

ــِد  ــراً لِلَْجَس ــوا تَدْبِي ــيَح، واَلَ تَْصَنُع ــوَع امْلَِس َّبَّ يَُس ــر ــوا ال ــِل الَْبُس )رو 13: 1٤( »بَ

ــَهَواِت«  ــِل الشَّ ألَْج

ــُض بِكـُـْم أَيْضــاً ِإَلــى أَْن يََتَصوَّرَ امْلَِســيُح فِيكُْم« )غــا ٤: 19( »يـَـا أَواْلَدِي، الَِّذيــَن أمََتَخَّ

ــَو  ــِذي ُه ــى ذَاَك الَّ ــيٍْء ِإَل ــي كُلِّ َش ــو فِ ــِة، نَنُْم ــي احمْلََبَّ ــنَ فِ ــْل َصادِِق )أف ٤: 1٥( »بَ

ــيُح«  َّأُْس: امْلَِس ــر ال

)أف ٤: 2٤( »وَتَلَْبُســوا اإلِنَْســاَن اجْلَِديــَد اخمْلَُْلــوَق بَِحَســبِ اهلِل فِي الِْبرِّ وَقََداَســِة احْلَقِّ« 

)كو 3: 10( »وََلِبْسُتُم اجْلَِديَد الَِّذي يََتَجدَّدُ لِلَْمْعِرَفِة َحَسَب ُصورَِة َخالِِقهِ« 
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)أ ( في العالقة مع اآلبمالحظات

)1( شركة حميمة )لو ٥، ٦، 22( 

)2( طاعة كاملة )يو ٤: 3٤( 

)3( النصرة في مواجهة التجربة

)١( شركة حميمة:

أ- طبيعة العالقة: أبوَّة – بنوَّة 

)يو ٥: 17( »َفأََجابَُهْم يَُسوُع: أَبِي يَْعَمُل َحتَّى اآلَن وَأَنَا أَْعَمُل«.

ب- روح العالقة: محبة – ثقة 

)يو 1٥: 9( »كََما أََحبَِّني اآلُب كَذَلَِك أَْحَببُْتكُْم أَنَا. اُثُْبُتوا فِي َمَحبَّتِي«.

ج- أهمية اخللوة الشخصية: 

طولها وعمقها – قبل كل شيء – بعد كل شيء.

ــُدِس، وَكَاَن  ــرُّوِح الُْق ــَن ال ــاً ِم ــَن األُرْدُنِّ ُمَْتِلئ ــَع ِم ــوُع َفرََج ــا يَُس ــا ٤: 1( »أَمَّ )لوق

َُّب ِمــنْ ِإبِْليــَس. وََلــْم يـَـأْكُْل َشــْيئاً  َّــِة أَرْبَِعــنَ يَوْمــاً يَُجــر يُْقَتــادُ بِالــرُّوِح فـِـي الَْبرِّي

َّــاِم«. فِــي تِلْــَك األَي

)لوقــا ٥: 1٥-1٦( »َفــذَاَع اخْلََبــرُ َعنُْه أَكْثـَـرَ. َفاْجَتَمَع ُجُمــوٌع كَثِيرَةٌ لِكَيْ يَْســَمُعوا 

ــا ُهــَو َفــكَاَن يَْعَتــِزُل فِــي الَْبــرَارِي وَيَُصلِّــي«. وَيُْشــَفوْا بـِـهِ ِمــنْ أَْمرَاِضِهــْم. وَأَمَّ

َّــاِم َخــرََج ِإَلــى اجْلََبــِل لُِيَصلِّــَي. وَقََضــى اللَّْيــَل  )لوقــا ٦: 12-13( »وَفـِـي تِلـْـَك األَي

ــيْ  ــُم اثَْن ــارَ ِمنُْه ــذَُه وَاْخَت ــا تَاَِمي ــارُ دََع َّــا كَاَن النََّه ِ. ومََل ــاَِة هلِلَّ ــي الصَّ ــُه فِ كُلَّ

اُهْم أَيْضــاً »رُُســاً«. َعَشــرَ، الَِّذيــَن َســمَّ

)2( طاعة كاملة:

أ- في مجيئه إلى العالم

)في 2: 7( »َلِكنَُّه أَْخَلى نَْفَسُه، آِخذاً ُصورَةَ َعبٍْد، َصائِراً فِي ِشبْهِ النَّاِس.

)يو 17: 1٨( »كََما أَرَْسلَْتِني ِإَلى الَْعاَلِم أَرَْسلُْتُهْم أَنَا ِإَلى الَْعاَلِم«  
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ب- في حياته

َِّم َعَمَلُه« )يو ٤: 3٤( »َطَعاِمي أَْن أَْعَمَل َمِشيَئَة الَِّذي أَرَْسَلِني وَأمَُت

َّا تَأَلََّم بِهِ« اَعَة ِم )عب ٥: ٨( »َمَع كَوْنِهِ ابْناً تََعلََّم الطَّ

ج- في موته:

ــنْ الَ  ــكَأَْس. وََلِكــنْ لَِتكُ ــِذِه الْ ــي َه ــزَ َعنِّ ــاُه، ِإْن ِشــئَْت أَْن جُتِي ــا أَبََت )لــو 22: ٤2( »يَ

ِــي بَــْل ِإرَادَتُــَك«. ِإرَادَت

)فــي 2: ٨( »وَِإذْ وُِجــَد فِــي الَْهْيَئــِة كَإِنَْســاٍن، وََضــَع نَْفَســُه وَأََطــاَع َحتَّــى امْلـَـوَْت، 

ِليــبِ«. َمــوَْت الصَّ

)٣( النصرة في مواجهة التجربة:

ٌَّب فِي كُلِّ َشيٍْء ِمثُْلََُنا« )عب ٤: 1٥( »ُمَجر

َّباً« )عب 2: 1٨( »فِي َما ُهَو تأََلمَّ َُمَجر

َُّب ِمنْ ِإبِْليَس« )لو ٤: 2( »أَرْبَِعنَ يَوْماً يَُجر

- مجرَّب مثلنا في كل شيء

- انتصر باملكتوب: )قبل أن يستخدم السلطان في انتهار العدو(

• عاقته باملكتوب: )لو 2: ٤٦، ٤7( ، )لو ٤: 7(

• كيفية استخدام املكتوب: )لو ٤: ٥، ٨، 12( 
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)ب ( في عالقته باآلخرينمالحظات

1- وضوح الرؤية 

2- اإليجابية

3- الرحمة واحلق

٤- احلكمة والبساطة

٥- القضية والفرد

٦- التقاليد والتمع

7- العاطفة املنضبطة

٨- علَّم الناس بحياته قبل كلماته

9- ُحبه للخاطئ وكراهيته للخطية

١- وضوح الرؤية

َّاُم الِرْتَِفاِعهِ ثَبََّت وَْجَهُه لَِينَْطِلقَ ِإَلى أُورَُشِليَم«  َِّت األَي )لو9: ٥1( »وَِحنَ مَت

• كان يعرف ملاذا جاء 

ِّــي  )يــو ٨: 1٤( » أََجــاَب يَُســوُع: وَِإْن كُنـْـُت أَْشــَهُد لَِنْفِســي َفَشــَهادَتِي َحــقٌّ، ألَن

ــا أَنُْتــْم فــاَ تَْعَلُمــوَن ِمــنْ أَيـْـَن آتـِـي  أَْعَلــُم ِمــنْ أَيـْـَن أَتَْيــُت وَِإَلــى أَيـْـَن أَذَْهــُب. وَأَمَّ

واَلَ ِإَلــى أَيـْـَن أَذَْهــُب«.

• عاش في خط مستقيم نحو الهدف فأجنز العمل في وقت قصير.

• رغــم كل العــروض لــم تركــه الظــروف احمليطــة بــه يينــاً وشــماالً.. ذهــب إلى 

الصليب.

ــُه  َّ ــِذِه أَن ــرُ لَِتاَِمي ــوُع يُْظِه ــَدأَ يَُس ــِت ابَْت ــَك الَْوقْ ــنْ ذَلِ ــت 1٦: 21-23( »ِم )م

ــاِء  ــُيوِخ وَرَُؤَس ــَن الشُّ ــراً ِم ــَم كَثِي ــِليَم وَيََتأَلَّ ــى أُورَُش ــَب ِإَل ــي أَْن يَذَْه يَنَْبِغ

ــهِ  ــوَم. َفأََخــذَُه بُْطــرُُس ِإَلْي ــِث يَُق ــوِْم الثَّالِ ــي الَْي ــَل، وَفِ ــِة وَيُْقَت ــِة وَالْكََتَب الْكََهَن

ــاَل  ــَت وَقَ ــذَا!. َفالَْتَف ــَك َه ــوُن َل ! الَ يَكُ ــا رَبُّ ــاَك يَ ــاً: َحاَش ــرُُه قَائِ ــَدأَ يَنَْتِه وَابَْت

 ِ َّــَك الَ تَْهَتــمُّ مِبـَـا هلِلَّ لُِبْطــرَُس: اذَْهــْب َعنِّــي يَــا َشــْيَطاُن. أَنـْـَت َمْعثَــرَةٌ لِــي، ألَن

ــاِس«.  َــا لِلنَّ ــنْ مِب َلِك
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2- اإليجابية نحو اآلخرين

ــى  ــئُ. ِإَل ــَدةً الَ يُْطِف ــًة َخاِم ــُف، وََفتِيَل ــًة الَ يَْقِص ــًة َمرُْضوَض )إش ٤2: 3( »قََصَب

َــقَّ«  ــِرُج احْل ــاِن يُْخ األََم

أ- ذهب هو للناس

)مت 9: 3٥( »يَُطوُف امْلُُدَن كُلََّها ِوالُْقرَى .. يَُعلُِّم وَيَكِْرزُ وَيَْشِفي«  

ب- التركيز على النقاط اإليجابية في اآلخرين

دِْق«  )يو ٤: 1٨( - السامرية »َهذَا قُلِْت بِالصِّ

التطبيق العملي اليوم

٣- الرحمة واحلق )اللطف والقوة في إعالن احلق( 

ــوَع  ــقُّ َفِبَيُس َ ــُة وَاحْل ــا النِّْعَم ــَي، أَمَّ ــى أُْعطِ ــوَس مِبُوَس ــو 1: 17( »ألَنَّ النَّاُم )ي

ــارَا«  ــيِح َص امْلَِس

ــَك.  ــى ُعُنِق ــا َعَل ــَك. تََقلَّدُْهَم ــقَّ يَتْرُكَانِ َ ــَة وَاحْل َّْحَم ــَدِع الر ــال 3: 3( »الَ تَ )أمث

ــَك«  ــوِْح قَلِْب ــى َل ــا َعَل اكُْتبُْهَم

أ- املرأة التي أُمسكت في ذات الفعل

َّــا اْســَتَمرُّوا يَْســأَُلونَُه انَْتَصــَب وَقـَـاَل َلُهــْم: َمــنْ كَاَن ِمنْكـُـْم بـِـاَ  )يــو ٨: 7( »ومََل

َّالً بَِحَجــٍر!«. َخطِيَّــٍة َفلَْيرِْمَهــا أَو

)يو ٨: 11( »والَ أَنَا أَدِيُنِك. اذَْهِبي واَلَ تُْخطِِئي أَيْضاً« 

- دفاع عادل

- حكم رحيم

- رأى ما يكن أن يكونوا هؤالء اخلطاة بعد التوبة

ب- موقفه مع الفريسيني والكتبة

ـُـرَاُؤوَن،  ــيُّوَن امْل ــُة وَالَْفرِّيِس ــا الْكََتَب ــْم أَيَُّه ــٌل َلكُ ْ ــنْ وَي ــت 23: 13-33( »َلِك )م

ــْم، واَلَ  ــوَن أَنُْت ــاَ تَدُْخُل ــاِس، َف ــدَّاَم النَّ ــَماوَاِت قُ ــوَت السَّ ــوَن َمَلكُ ــْم تُْغِلُق َّكُ ألَن

ــوَن!« ــنَ يَدُْخُل ــوَن الدَّاِخِل تََدُع
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- وردت كلمة »مراؤون« سبع مرات في هذه الفقرة

- رفضه الرياء – الكبرياء

َماوَاِت« - وألنهم عثرة لآخرين »تُْغِلُقوَن َمَلكُوَت السَّ

- موقفه من العشارين: مثال زكا )لو 19: ٨( 

ج- سيف حاد في إعالن احلق )احلب هلل أو املال( 

)لو 11: 23( »َمنْ َلْيَس َمِعي َفُهَو َعَليَّ، وََمنْ الَ يَْجَمُع َمِعي َفُهَو يَُفرُِّق« 

ــِدرُ أَْن  ــهِ الَ يَْق ــَع أَْمَوالِ ــرُُك َجِمي ــْم الَ يَتْ ــٍد ِمنْكُ ــَك كُلُّ وَاِح ــو 1٤: 33( »َفكَذَلِ )ل

ــوَن لِــي تِلِْميــذاً«. يَكُ

ــا أَْن يُبِْغــَض الَْواِحَد وَيُِحبَّ  َُّه ِإمَّ )مــت ٦: 2٤( »الَ يَْقــِدرُ أََحــدٌ أَْن يَْخِدَم َســيَِّديِْن، ألَن

ـَـاَل«. َ وَامْل ــوا اهللَّ ــِدرُوَن أَْن تَْخِدُم ــرَ. الَ تَْق ــرَ اآلَخ ــَد وَيَْحَتِق ــاَزَِم الَْواِح ــرَ، أَوْ يُ اآلَخ

د- لقاءه مع سمعان الفريسي واملرأة اخلاطئة

)لو 7: ٥0-3٦(

- الرحمة واحلق

- الصدق والرياء

٤- احلكمة والبساطة:

كما أوصانا عاش هو كذلك فكان مثاالً ملا قال. 

)مت 10: 1٦( »كُونُوا ُحكََماَء كَاحْلَيَّاِت وَبَُسَطاَء كَاحْلََماِم« 

أمثلة:

أ- لم يُِجب على كل شيء، كان يجيب فقط على االحتياج احلقيقي 

ــَو  ــنْ ُه ــذَا، أَوْ َم ــُل َه ــلَْطاٍن تَْفَع ــأَيِّ ُس ــا بِ ــْل َلَن ــُه: قُ ــوا َل ــو 20: 2، 3( »وَقَاُل  )ل

ــلَْطاَن؟ َفأََجــاَب: وَأَنـَـا أَيْضــاً أَْســأَُلكُْم كَِلَمــًة وَاِحــَدةً،  الَّــِذي أَْعَطــاَك َهــذَا السُّ

ــَن النَّــاِس؟«.  ــَماِء كَانَــْت أَْم ِم ــَن السَّ َّــُة يُوَحنَّــا ِم ــوا لِــي: َمْعُمودِي َفُقوُل
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ب- اإلجابة اجملازية: 

 )لــو 20: 22- 2٥( »أَيَُجــوزُ َلَنــا أَْن نُْعطِــَي ِجزْيـَـًة لَِقْيَصــرَ أَْم الَ؟. َفَشــَعرَ مِبَكِْرِهــْم 

ــورَةُ وَالِْكَتابَــُة؟. َفأََجابُــوا:  ِّبُونَِنــي؟ أَرُونِــي دِيَنــاراً. مِلـَـِن الصُّ وَقَــاَل َلُهــْم: مِلـَـاذَا جُتَر

.»ِ ِ هلِلَّ لَِقْيَصــرَ. َفَقــاَل َلُهــْم: أَْعُطــوا ِإذاً َمــا لَِقْيَصــرَ لَِقْيَصــرَ وََمــا هلِلَّ

ه احلديث إلى حيث يشاء هو: ج- وجَّ

)يــو 3: 1-3( »كَاَن ِإنَْســاٌن ِمــَن الَْفرِّيِســيِّنَ اْســُمُه نِيُقودِيـُـوُس رَئِيــٌس لِلَْيُهــودِ. 

َّــَك قـَـدْ أَتَْيــَت ِمــَن  َهــذَا َجــاَء ِإَلــى يَُســوَع َلْيــاً وَقـَـاَل َلــُه: يـَـا ُمَعلِّــُم، نَْعَلــُم أَن

ِ ُمَعلِّمــاً، ألَْن َلْيــَس أََحــدٌ يَْقــِدرُ أَْن يَْعَمــَل َهــِذِه اآليـَـاِت الَّتـِـي أَنـْـَت تَْعَمــُل ِإْن  اهللَّ

ُ َمَعــُه. َفَقــاَل يَُســوُع: احْلـَـقَّ احْلـَـقَّ أَقـُـوُل َلــَك: ِإْن كَاَن أََحــدٌ الَ يُوَلــُد  َلــْم يَكـُـِن اهللَّ

.»ِ ِمــنْ َفــوُْق الَ يَْقــِدرُ أَْن يـَـرَى َمَلكـُـوَت اهللَّ

د- حديثه بأمثال: )البساطة والعمق(

لكــي يفهــم مــن يريــد أن يفهــم، وال يفهــم مــن يرفــض أن يفهــم، ولكــي 

يوصــل املعنــى بصــورة مــن الواقــع لتجســيد املعانــي بالنســبة لنــا. 

٥- القضية العامة والفرد:

- التوازن بن أهمية القضية الكبيرة الهامة وأهمية الفرد وقيمته.

- التوازن بن اإلجناز واالهتمام بالعاقات مع اآلخرين

أمثلة:

أ- قصة بارتيماوس األعمى 

ــى  ــُدوَن ِإَل ــُن َصاِع ــا نَْح ــْم: َه ــاَل َلُه ــرَ وَقَ ــيْ َعَش ــذَ االِثَْن ــو1٨: 31-3٥( »وَأََخ )ل

َّــُه  ــاِن، ألَن ــِن اإلِنَْس ْ ــِن اب ــاِء َع ــوٌب بِاألَنِْبَي ــَو َمكُْت ــا ُه ــَيتِمُّ كُلُّ َم ــِليَم، وََس أُورَُش

ــُه،  ــُه وَيَْقُتُلونَ ــي وَيَْجِلُدونَ ــُل َعَل ــَتُم وَيُتَْف ــَتْهزَأُ بِــهِ وَيُْش ــى األَُمِ وَيُْس ــلَُّم ِإَل يَُس

ــْم يَْفَهُمــوا ِمــنْ ذَلِــَك َشــْيئاً، وَكَاَن  ــا ُهــْم َفَل ــوُم. وَأَمَّ ــِث يَُق ــوِْم الثَّالِ ــي الَْي وَفِ

َّــا اقَْتــرََب ِمــنْ أَرِيَحــا كَاَن  َهــذَا األَْمــرُ ُمْخفــًى َعنُْهــْم وََلــْم يَْعَلُمــوا َمــا ِقيــَل. ومََل

ــا َســِمَع اجْلَْمــَع ُمْجَتــازاً َســأََل:  ِريــِق يَْســَتْعطِي. َفَلمَّ أَْعَمــى َجالِســاً عَلــى الطَّ

َمــا َعَســى أَْن يَكُــوَن َهــذَا؟. َفأَْخَبــرُوُه أَنَّ يَُســوَع النَّاِصــِريَّ ُمْجَتــازٌ. َفَصــرََخ: يـَـا 

ــَو َفَصــرََخ  ــا ُه ــوَن لَِيْســكَُت. أَمَّ ــرَُه امْلَُتَقدُِّم ــي!. َفانَْتَه ْــَن دَاوُدَ، ارَْحْمِن يَُســوُع اب

َّــا  أَكْثَــرَ كَثِيــراً: يـَـا ابـْـَن دَاوُدَ، ارَْحْمِنــي. َفَوقـَـَف يَُســوُع وَأََمــرَ أَْن يَُقــدََّم ِإَلْيــهِ. ومََل
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اقَْتــرََب َســأََلُه: َمــاذَا تُِريــُد أَْن أَْفَعــَل بـِـَك؟. َفَقــاَل: يـَـا َســيُِّد، أَْن أُبِْصــرَ. َفَقــاَل َلــُه 

ــُد اهلَل.  يَُســوُع: أَبِْصــرْ. ِإيَانـُـَك قـَـدْ َشــَفاَك. وَفـِـي احْلـَـاِل أَبَْصــرَ وَتَِبَعــُه وَُهــَو ُيَجِّ

ــْعبِ ِإذْ رَأَوْا َســبَُّحوا اهلَل«. وََجِميــُع الشَّ

ب- أمه مرمي عند الصليب:

ــهِ:  ــُه وَالتِّلِْميــذَ الَّــِذي كَاَن يُِحبُّــُه وَاِقفــاً قـَـاَل ألُمِّ َّــا رَأَى يَُســوُع أُمَّ )يــو 19: 2٦( »َمَل

ــاَعِة  ــَك السَّ ــنْ تِلْ ــَك. وَِم ــَوذَا أُمُّ ــِك. ثُــمَّ قَــاَل لِلتِّلِْميــِذ: ُه ــَوذَا ابُْن ــرَأَةُ، ُه ــا اْم يَ

تِــهِ«.  أََخذََهــا التِّلِْميــذُ ِإَلــى َخاصَّ

)6( الفرد والتقاليد: 

غامــر املســيح بســمعته فــي مقابــل أن ال يســاير تقاليــد باليــة اســتفحلت 

فــي التمــع، بعضهــا دينــي وبعضهــا اجتماعــي. وقفــت هــذه التقاليــد أمــام 

احتــرام الفــرد وقيمتــه وســعادته.

أمثلة: 

أ- قضية السبت: 

ــِل اإلِنَْســاِن، الَ اإلِنَْســاُن  ـَـا ُجِعــَل ألَْج ــبُْت ِإنَّ )مــر 2: 27( »ثُــمَّ قَــاَل َلُهــُم: السَّ

ــبِْت«  ــِل السَّ ألَْج

)لو ٦: 1-11( قطف السنابل... )ما فعله داود(

شفاء الرجل ذي اليد اليابسة )فعل اخلير(

)لو 13: 10-17( املرأة التي بها روح ضعف

)لو 1٤: 1-٥( شفاء اإلنسان املستسقي )حمارك(  

ب- احترام املرأة ومكانتها:

 جلس عند البئر ليتحدث مع السامرية على انفراد وعلناً )يو ٤(

 مرمي الدلية كانت أول من رأى املسيح بعد القيامة )يو 20(

 قِبَل أن يتبعه التاميذ مع النسوة )لو ٨: 3-1(

 قِبَل من املرأة اخلاطئة تعبير احلب والتوبة )لو 7(
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ج- النظرة للجنسيات األخرى:

• قصة املرأة الكنعانية

)متــى 1٥: 21-2٨( »ِحيَنِئــٍذ قـَـاَل يَُســوُع َلَهــا: يـَـا اْمــرَأَةُ، َعِظيــٌم ِإيَانـُـِك! لَِيكُــنْ 

ــاَعِة«  َلــِك كََمــا تُِريِديــَن. َفُشــِفَيِت ابَْنُتَهــا ِمــنْ تِلْــَك السَّ

• قصة قائد املئة

)لو 7: 1-10( »أَقُوُل َلكُْم: َلْم أَِجدْ واَلَ فِي ِإْسرَائِيَل ِإيَاناً مِبِْقَدارِ َهذَا« 

)7(  العاطفة املنضبطة:

  Personal  الشخصي  

 Objective  املوضوعي      

أمثلة:

• مقتل يوحنا املعمدان

)مــت 1٤: 12- 13( »َفَتَقــدََّم تَاَِميــذُُه وَرََفُعــوا اجْلََســَد وَدََفُنــوُه. ثـُـمَّ أَتـَـوْا وَأَْخَبــرُوا 

ــٍع  ــى َموِْض ــِفيَنٍة ِإَل ــي َس ــاَك فِ ــنْ ُهَن ــرََف ِم ــوُع انَْص ــِمَع يَُس ــا َس ــوَع. َفَلمَّ يَُس

ـُـُدِن«.  ــَن امْل ــوُع وَتَِبُعــوُه ُمَشــاةً ِم ــِرداً. َفَســِمَع اجْلُُم َخــاٍَء ُمنَْف

• خيانة التالميذ

)لــو 22: 1٥( »وَقـَـاَل َلُهــْم: َشــْهَوةً اْشــَتَهْيُت أَْن آكَُل َهــذَا الِْفْصــَح َمَعكـُـْم قَبـْـَل 

أَْن أَتَأَلَّــَم«

)8( علم الناس بحياته قبل كلماته:

ــوُع  ــَدأَ يَُس ــا ابَْت ــِع َم ــنْ َجِمي ــُس َع ــا ثَاوُفِيُل ــأْتُُه يَ َُّل أَنَْش ــكَاَُم األَو  )أع 1:1( »الْ

ــهِ«  ــُم بِ ــُه وَيَُعلِّ يَْفَعُل

ــا يَُســوُع قَبـْـَل ِعيــِد الِْفْصــِح وَُهــَو َعالـِـٌم أَنَّ َســاَعَتُه قـَـدْ َجــاَءْت   )يــو 13: 1( »أَمَّ

ــي  ــَن فِ ــُه الَِّذي َت ــبَّ َخاصَّ ــدْ أََح ــى اآلِب، ِإذْ كَاَن قَ ــِم ِإَل ــذَا الَْعاَل ــنْ َه ــَل ِم لَِينَْتِق

ــى امْلُنَْتَهــى«   ــْم ِإَل ــِم، أََحبَُّه الَْعاَل
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)9( حب اخلاطي وكراهية اخلطية:

الفصل بن اإلنسان وأفعاله )القيمة واألثر( 

رغــم أنــه علــم مــن هــو اإلنســان ولذلك لــم يأمتنهــم على نفســه، إال أنــه أحب 

اإلنســان وأســلم نفســه ألجلــه، وائتمنــه علــى رســالة اإلجنيــل لــكل العالــم.

ارِيَن وَاخْلَُطاِة« )لو 7: 3٤( ».. ُمِحبٌّ لِلَْعشَّ

)لو 1٥: 1، 2( »َهذَا يَْقَبُل ُخَطاةً وَيَأْكُُل َمَعُهْم«

)يو 21: 1٥( »يَا ِسْمَعاُن بَْن يُونَا، أَُتِبُِّني؟.. ارَْع غََنِمي«
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قبول املسيح؟

١- معنى قبول املسيح 

  Lord  رب •

اســم اجلالــة وتُطلــق علــى اآلب واالبــن والــروح القــدس بــدون متييــز بينهــم. 

وقــد تُســتعمل مبعنــى ســيد أو مولــى.

ِّي وَِإَلِهي«  )يو 20: 2٨( »أََجاَب تُوَما: رَب

)أع 2: 3٦( »..َ أَنَّ اهلَل َجَعَل يَُسوَع َهذَا الَِّذي َصَلبُْتُموُه أَنُْتْم رَبّاً وََمِسيحاً« 

َّبُّ يَُسوُع امْلَِسيُح َمَع رُوِحَك. النِّْعَمُة َمَعكُْم. آِمنَ«  )2تي ٤: 22( »اَلر

َِّنــا يَُســوَع امْلَِســيِح فِــي كُلِّ  )1كــو 1: 2( ».. َمــَع َجِميــِع الَِّذيــَن يَدُْعــوَن بِاْســِم رَب

َمــكَاٍن َلُهــْم وََلَنــا« 

• مخّلص

أي منقذ، الذي يغفر اخلطية وينجي من أجرتها، ومن سطوتها. 

 » َّبُّ )لو 2: 11( »وُلَِد َلكُُم الَْيوَْم فِي َمِديَنِة دَاوُدَ ُمَخلٌِّص ُهَو امْلَِسيُح الر

ــيُح  ــِة امْلَِس ــَو بِاحْلَِقيَق ــذَا ُه ــُم أَنَّ َه ــِمْعَنا وَنَْعَل ــدْ َس ــُن قَ ــا نَْح ََّن ــو ٤: ٤2( »ألَن )ي

ــِم«  ــُص الَْعاَل ُمَخلِّ

َُّلُهْم أَنَا«  )1تــي 1: 1٥( »امْلَِســيح يَُســوع َجاَء ِإَلــى الَْعاَلِم لُِيَخلِّــَص اخْلَُطاةَ الَِّذيــَن أَو

ــَماِء قـَـدْ  )أع ٤: 12( »وََلْيــَس بِأََحــٍد غَْيــِرِه اخْلـَـاَُص، ألَْن َلْيــَس اْســٌم آَخــرُ َتـْـَت السَّ

أُْعطِــَي بـَـْنَ النَّــاِس بـِـهِ يَنَْبِغــي أَْن نَْخُلــَص« 

)2بــط 1:1( »نَاُلــوا َمَعَنــا ِإيَانــاً ثَِمينــاً ُمَســاِوياً َلَنــا، بِِبــرِّ ِإَلِهَنــا وَاخمْلَُلِّــِص يَُســوَع 

امْلَِســيِح« 
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• رب ومخلص  

َّبِّ يَُســوَع امْلَِســيِح ُمَخلِِّصَنا«  )تــي 1: ٤( »نِْعَمــٌة وَرَْحَمٌة وََســاٌَم ِمــَن اهلِل اآلِب وَالر

َّبِّ وَاخمْلَُلِِّص«  )2بط 3: 2( »وَِصيََّتَنا نَْحُن الرُُّسَل، وَِصيََّة الر

َِّنا وَُمَخلِِّصَنا يَُسوَع امْلَِسيِح« )2بط 3: 1٨( »اْنُوا فِي النِّْعَمِة وَفِي َمْعِرَفِة رَب

َّبِّ وَاخمْلَُلِِّص يَُســوَع امْلَِســيِح«  )2بــط 2: 20( »َهرَبـُـوا ِمنْ جَنَاَســاِت الَْعاَلــِم، مِبَْعِرَفِة الر

ــا  َِّن ــوِت رَب ــى َمَلكُ ــوٌل ِإَل ــَعٍة دُُخ ــْم بِِس ــدَُّم َلكُ ــذَا يَُق ــُه َهكَ َّ ــط 1: 11( »ألَن )2ب

ــيِح«  ــوَع امْلَِس ــا يَُس وَُمَخلِِّصَن

)أع ٥: 31( »َهــذَا رَفََّعــُه اهلُل بَِيِميِنــهِ رَئِيســاً وَُمَخلِّصــاً، لُِيْعطِــَي ِإْســرَائِيَل التَّوْبـَـَة 

ــرَاَن اخْلََطايَا« وَغُْف

 

2- شروط قبول املسيح

 أ - التوبة 

هي تغيير الفكر، يصاحبه أسف وندم على ارتكاب الذنب. 

)لو 13: 3( »ِإْن َلْم تَُتوبُوا َفَجِميُعكُْم كَذَلَِك تَْهِلكُوَن« 

ــَماِء بَِخاطِــٍئ وَاِحــٍد  َّــُه َهكـَـذَا يَكـُـوُن َفــرٌَح فـِـي السَّ )لــو 1٥: 7( »أَقـُـوُل َلكـُـْم ِإن

يَُتــوُب أَكْثـَـرَ ِمــنْ تِْســَعٍة وَتِْســِعنَ بـَـارّاً الَ يَْحَتاُجــوَن ِإَلــى تَوْبـَـٍة« 

ماوَاِت«  َُّه قَِد اقَْترََب َمَلكُوُت السَّ )مت 3: 2( »تُوبُوا ألَن

َّــُه قَــِد  ََّمــاِن ابَْتــَدأَ يَُســوُع يَكـْـِرزُ وَيَُقــوُل: »تُوبُــوا ألَن )مــت ٤: 17( »ِمــنْ ذَلِــَك الز

ــَماوَاِت«  ــوُت السَّ ــرََب َمَلكُ اقَْت

)مت 9: 13( »َلْم آِت ألَدُْعَو أَبْرَاراً بَْل ُخَطاةً ِإَلى التَّوْبَِة« 

ــَو  ــْم آِت ألَدُْع ــى. َل ــِل امْلَرَْض ــٍب بَ ــى َطِبي ــاُء ِإَل ــاُج األَِصحَّ ــر 2: 17( »»الَ يَْحَت )م

ــِة«  ــى التَّوْبَ ــاةً ِإَل ــْل ُخَط ــرَاراً بَ ْ أَب

)لو ٥: 32( »َلْم آِت ألَدُْعَو أَبْرَاراً بَْل ُخَطاةً ِإَلى التَّوْبَِة« 

ــى  ــْم َعَل ــٍد ِمنْكُ ــدْ كُلُّ وَاِح ــوا، وَلَْيْعَتِم ــرُُس: تُوبُ ــْم بُْط ــاَل َلُه )أع 2: 3٨( »َفَق

ــُدِس«  ــرُّوِح الُْق ــَة ال ــوا َعطِيَّ ــا، َفَتْقَبُل ــرَاِن اخْلََطايَ ــيحِ لُِغْف ــوَع امْلَِس ــِم يَُس اْس
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)أع 3: 19( »َفُتوبـُـوا وَارِْجُعــوا لُِتْمَحــى َخَطايَاكـُـْم لِكـَـيْ تَأْتـِـَي أَوْقـَـاُت الَْفــرَِج ِمــنْ 

َّب«  وَْجــهِ الــر

)أع 17: 30( »َفــاهلُل اآلَن يَأُْمــرُ َجِميــَع النَّــاِس فـِـي كُلِّ َمــكَاٍن أَْن يَُتوبـُـوا ُمَتَغاِضيــاً 

َعــنْ أَزِْمَنــِة اجْلَْهــِل« 

َّالً الَِّذيــَن فـِـي دَِمْشــقَ وَفِي أُورَُشــِليَم َحتَّى َجِميــِع كُورَِة  )أع 2٦: 20( »بـَـْل أَْخَبــرُْت أَو

َّــِة ثـُـمَّ األَُمَ أَْن يَُتوبـُـوا وَيَرِْجُعــوا ِإَلــى اهلِل، َعاِمِلــنَ أَْعَمــاالً تَِليــقُ بِالتَّوْبـَـِة«  الَْيُهودِي

)رو 2: ٤( »أَْم تَْســَتِهنُ بِِغَنــى ُلْطِفــهِ وَِإْمَهالـِـهِ وَُطــوِل أَنَاتـِـهِ، غَْيــرَ َعالـِـٍم أَنَّ ُلْطَف 

ـَـا يَْقَتــادَُك ِإَلــى التَّوْبَِة؟«  اهلِل ِإنَّ

ــَك  ــرُ لَِنْفِس ــبِ تَذَْخ ــِر التَّائِ ــَك غَْي ــاوَتَِك وَقَلِْب ــِل قََس ــنْ أَْج ــَك ِم )رو 2: ٥( »وََلِكنَّ

ــِة«  ــِة اهلِل الَْعادَِل ــتِْعاَِن دَيُْنونَ ــبِ وَاْس ــوِْم الَْغَض ــي يَ ــاً فِ غََضب

)2تي 2: 2٥( »ُمؤَدِّباً بِالَْودَاَعِة امْلَُقاِوِمنَ، َعَســى أَْن يُْعطَِيُهُم اهلُل تَوْبًَة مِلَْعِرَفِة احْلَقِّ« 

َّبُّ أَْن يُنِْقــذَ األَتِْقَيــاَء ِمــَن التَّْجِربـَـِة، وَيَْحَفــَظ األَثََمــَة ِإَلــى  )2بــط 2: 9( »يَْعَلــُم الــر

يـَـوِْم الدِّيــِن ُمَعاقَِبــنَ« 

ــُد الَ  ــا بَْع ــاُء فِيَم ــَش األَْحَي ــيْ يَِعي ــِع كَ ــِل اجْلَِمي ــاَت ألَْج ــَو َم )2كــو ٥: 1٥( ».. وَُه

ــاَم«  ــْم وَقَ ــاَت ألَْجِلِه ــِذي َم ــْل لِلَّ ألَنُْفِســِهْم، بَ

)لو 13: 3( »ِإْن َلْم تَُتوبُوا َفَجِميُعكُْم كَذَلَِك تَْهِلكُوَن« 

ــٍد  ــٍئ وَاِح ــَماِء بَِخاطِ ــي السَّ ــرٌَح فِ ــوُن َف ــذَا يَكُ َّــُه َهكَ ــْم ِإن ــوُل َلكُ ــو 1٥: 7( أَقُ )ل

ــٍة«  ــى تَوْبَ ــوَن ِإَل ــارّاً الَ يَْحَتاُج ــِعنَ بَ ــَعٍة وَتِْس ــنْ تِْس ــرَ ِم ــوُب أَكْثَ يَُت

)أع 17: 30( »َفــاهلُل اآلَن يَأُْمــرُ َجِميــَع النَّــاِس فـِـي كُلِّ َمــكَاٍن أَْن يَُتوبـُـوا ُمَتَغاِضيــاً 

َعــنْ أَزِْمَنــِة اجْلَْهــِل« 

ِ، َفُتوبُوا وَآِمُنوا بِاإلجِْنِيِل«  ََّماُن، وَاقَْترََب َمَلكُوُت اهللَّ )مر 1: 1٥( »قَدْ كََمَل الز

ب-اإلميان

اإليان هو التصديق، ويعني االتكال، كما يعني األمانة. 

)مر 1٦: 1٦( »َمنْ آَمَن وَاْعَتَمَد خلص« 

َّبِّ يَُسوَع امْلَِسيِح َفَتْخُلَص أَنَْت وَأَْهُل بَْيتَِك«  )أع 1٦: 31( »آِمنْ بِالر

َّرُ بِاإلِيَاِن بُِدوِن أَْعَماِل النَّاُموِس«  )رو 3: 2٨( »ِإذاً نَْحِسُب أَنَّ اإلِنَْساَن يََتَبر
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َِّنا يَُسوَع امْلَِسيِح«  َّرْنَا بِاإلِيَاِن َلَنا َساٌَم َمَع اهلِل بِرَب )رو ٥: 1( »َفإِذْ قَدْ تََبر

َّكـُـْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصــوَن، بِاإلِيَاِن، وَذَلَِك َلْيَس ِمنْكُْم. ُهَو َعطِيَُّة اهلِل«  )أف 2: ٨( »ألَن

)1يو ٥: 1( »كُلُّ َمنْ يُؤِْمُن أَنَّ يَُسوَع ُهَو امْلَِسيُح َفَقدْ وُلَِد ِمَن اهلِل« 

ــِذي  َــاِن الَّ ــاَِص، بِاإلِي ــَك لِلَْخ ــادِرَةَ أَْن ُتَكَِّم ــَة، الَْق ــَب امْلَُقدََّس ــي 3: 1٥( »الْكُُت )2ت

ــي امْلَِســيِح يَُســوَع«  فِ

َّبِّ يَُســوَع، وَآَمنـْـَت بَِقلِْبــَك أَنَّ اهلَل أَقَاَمُه  َّــَك ِإِن اْعَترَْفــَت بَِفِمــَك بِالــر )رو 10: 9( »ألَن

ــَواِت، َخَلْصَت«  ِمــَن األَْم

)يو 7: 3٨( »َمنْ آَمَن بِي كََما قَاَل الِْكَتاُب جَتِْري ِمنْ بَْطِنهِ أَنَْهارُ َماٍء َحيٍّ« 

)يو 11: 2٥، 2٦( »َمنْ آَمَن بِي وََلوْ َماَت َفَسَيْحَيا..« 

٣- نتائج قبول املسيح 

أ - تغيير في العالقة :

َّــا كَاَن«  • عاقــة بــاهلل: )يــو 1: 3( »كُلُّ َشــيٍْء بـِـهِ كَاَن، وَبَِغْيــِرِه َلــْم يَكُنْ َشــيٌْء ِم

• عاقة بنوة:)يو 1: 12( »يَِصيرُوا أَواْلدَ اهلِل«

)رو ٨: 1٥( »يَا أَبَا اآلِب« 

)1يو 3: 1( »َحتَّى نُدَْعى أَواْلدَ اهلِل« 

ب - تغيير في احلياة :

ً         داخلياً - خارجيا

• داخلياً: - تغيير في االجتاه )الدافع( من األنانية إلى احلب   )1يو 3: 1٤، 1يو ٤: 20(                     

           - السام الداخلي

)يو 1٤: 17( »َساماً أَتْرُُك« 

)رو ٥: 1( »َلَنا َساٌم َمَع اهلِل« 

)في ٤: 7( و»ََساَُم اهلِل« 
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• خارجياً : - السلوك بحسب اإلجنيل  )1يو 3: 9، 10( 

- الشهادة للرب

)2كو ٤: 13( السامرية »آَمنُْت لِذَلَِك تَكَلَّْمُت«

         

ج- تغيير في املصير: )ضمان احلياة األبدية(

)يــو 3: 1٥، 1٦، 3٦( »لِكـَـيْ ال يَْهِلــَك كُلُّ َمــنْ يُؤِْمــُن بـِـهِ.. الَّــِذي يُؤِْمــُن بِاالبـْـِن َلــُه 

 »ِ َّــٌة، وَالَّــِذي الَ يُؤِْمــُن بِاالِبـْـِن َلنْ يـَـرَى َحَيــاةً، بَْل َيْكـُـُث َعَلْيهِ غََضــُب اهللَّ َحَيــاةٌ أَبَِدي

َُّة«  )1يو 2: 2٥( »وََهذَا ُهَو الَْوْعُد الَِّذي وََعَدنَا ُهَو بِهِ: احْلََياةُ األَبَِدي

ــاةُ  َّــًة، وََهــِذِه احْلََي ــَهادَةُ: أَنَّ اهلَل أَْعَطانَــا َحَيــاةً أَبَِدي )1يــو ٥: 11( »وََهــِذِه ِهــَي الشَّ

ِهــَي فِــي ابِْنــهِ« 

)1يــو ٥: 13( »كََتبـْـُت َهــذَا ِإَلْيكـُـْم أَنُْتــُم امْلُؤِْمِنــنَ بِاْســِم ابـْـِن اهلِل لِكـَـيْ تَْعَلُمــوا 

َّــًة، وَلِكـَـيْ تُؤِْمُنــوا بِاْســِم ابـْـِن اهلِل«  أَنَّ َلكـُـْم َحَيــاةً أَبَِدي

ــِذي  ــُن بِالَّ ــي وَيُؤِْم ــَمُع كاَِم ــنْ يَْس ــْم: ِإنَّ َم ــوُل َلكُ ــقَّ أَقُ َ ــقَّ احْل َ ــو ٥: 2٤( »احَْل )ي

ـَـوِْت  ــَن امْل ــَل ِم ــِد انَْتَق ــْل قَ ــٍة بَ ــى دَيُْنونَ ــي ِإَل ِ َّــٌة، واَلَ يَأْت ــاةٌ أَبَِدي ــُه َحَي ــَلِني َفَل أَرَْس

ــاِة«  ــى احْلََي ِإَل

َّــٌة، وَأَنـَـا أُِقيُمُه  )يــو ٦: ٤0، ٤7( »كُّل َمــنْ يـَـرَى االِبـْـَن وَيُؤِْمــُن بـِـهِ تَكُوُن َلــُه َحَياةٌ أَبَِدي

َّــٌة«  فِــي الَْيــوِْم األَِخيــِر.. احَْلـَـقَّ احْلـَـقَّ أَقـُـوُل َلكـُـْم: َمــنْ يُؤِْمــُن بـِـي َفَلــُه َحَيــاةٌ أَبَِدي

)يــو 11: 2٥، 2٦( »قـَـاَل َلَهــا يَُســوُع: أَنَا ُهــَو الِْقَياَمــُة وَاحْلََياةُ. َمــنْ آَمَن بـِـي وََلوْ َماَت 

َفَســَيْحَيا. وَكُلُّ َمــنْ كَاَن َحّيــاً وَآَمــَن بـِـي َفَلــنْ َيـُـوَت ِإَلــى األَبـَـِد. أَتُؤِْمِنــنَ بَِهــذَا؟« 
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مالحظات األسئلة التطبيقية

١( ما هي أشهر األلقاب لألقنوم الثاني ؟ وملاذا سمي بها؟ 

------------------------------- ملاذا؟   --------------  

------------------------------- ملاذا؟   --------------      

2( ما معنى ابن اإلنسان ؟ 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

َّــُه قـَـدْ دََخــَل ِإَلــى الَْعاَلِم ُمِضلُّــوَن كَثِيــرُوَن، الَ يَْعَتِرُفوَن بَِيُســوَع  ٣( )2يــو ١: 7( »ألَن

دُّ لِلَْمِسيِح«  ، وَالضِّ امْلَِسيِح آتِياً فِي اْلََسِد. َهذَا ُهَو امْلُِضلُّ

هل تؤمن ان يسوع املسيح جاء في جسد مشابه جلسدك متاماً؟

ما تأثير هذه احلقيقه علي حياتك الشخصيه؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

٤( ما هي نظريات اإلخالء الرئيسية ؟ وماذا تختار منها وملاذا ؟ 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

٥( هــل تذكــر مواقف فــي حياتك الشــخصية تطلبت منك فكر اإلخــالء و انكار 

الذات, ما هي, وماذا فعلت أمامها؟ 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

 



٤2

مالحظات
6( ما هي أصعب األمور التي متنعك من ممارسة فكر اإلخالء ؟ 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

7( مــا هــي البركــة التــي تظن انــه ميكنــك أن تختبرهــا أو اختبرتها مــن قبل من 

خالل مبدأ اإلخالء ؟  

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

8( ما هي الصور املشوهه عن اهلل التي تراها في مجتمعنا اليوم 

ب-  أ-       

د-  ج-      

9( مــا الــذي تغيــر فــي معرفتك الشــخصية عن اهلل بســبب دراســة شــخصية 

املسيح ؟ 

ب-  أ-      

ما تأثير هذه املعرفة في عالقتك بالرب ؟   )١0

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ما هي املشاكل الناجتة عن كسر القانون األدبي اإللهي ؟   )١١

 أ- ------------------------------------------------------------------------------ 

ب- -----------------------------------------------------------------------------

ج- -----------------------------------------------------------------------------

هل عانيت من هذة النتائج يوماً ما ؟



٤3

مالحظات
ما معنى أجرة اخلطية موت ؟   )١2

- نتيجة اخلطية موت )    (  - عقاب اخلطية موت )    (    

و ملاذا؟-------------------------------------------------------------------------

ما الذي فعله املسيح على الصليب ألجلك ) جملة واحدة ( ؟  )١٣

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ما هي نظريات الفداء اخملتلفة ,اشرح في جملة واحدة كاً منها ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ما معنى الفداء والكفارة ؟   )١٤

معنى الفداء : ------------------------------------------------------------------

معنى الكفارة : ----------------------------------------------------------------

مــا هــو الفــرق الوهري بــني التبرير والتقديس في عمل املســيح مــن أجلنا ؟   )١٥

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

مــا هــي العالقــه بــني الفــداء و املصاحلــه مــع اآلب و اآلبــن و الــروح القــدس ؟  )١6

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

اذكــر مواقــف فــي حياتــك تظهــر عــدم اعتمــادك على تبريــر املســيح لك ؟  )١7

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------



٤٤

مالحظات
ملاذا يلقبنا الكتاب بقديسني؟ وهل تصدق هذا عن نفسك ؟   )١8

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

كيــف تكون القداســة اختباراً يوميــاً متصاعداً في حياتك الشــخصية من   )١9

خالل االتي :

- الصليب : ----------------------------------------------------------------------

- القيامة :  ----------------------------------------------------------------------

- الشركة مع اهلل : -------------------------------------------------------------

ملاذا كان الناموس؟  )20

----------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------

جتســد املســيح ليعطينــا ذاتــه مثــاالً فــي عالقتــه احلميمــة بــاآلب ,ماهــي   )2١

ابعاد هذه العالقة ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

مــا هــي القــرارات الشــخصية التــي يجــب ان تتخذهــا لتطويــر عالقتــك  )22

احلميمة باآلب؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

مــا هــو التطبيــق العملــي »التخاذك املســيح مثــاالً » الــذي تراه فــي النقط   )2٣

التالية ؟ 

1- اإليجابية نحو اآلخرين في كنيستك

----------------------------------------------------------------------------------



٤٥

مالحظات
2- احلكمة والبساطة مع التمع احمليط بك

----------------------------------------------------------------------------------

3- القضية والفرد

----------------------------------------------------------------------------------

٤- التقاليد والتمع

----------------------------------------------------------------------------------

قابلــت شــخص معروف بســلوكه الســيء في الزنى والســرقة وســط احلي   )2٤

الذي تقطن فيه 

وأراد هذا الشخص أن يتعرف عليك ويصادقك ما هو رد فعلك؟

هل تخاف على سمعتك إذا نظرك شخص معه  

هل لديك وقت أم أن اخلدمة في الكنيسة تشغلك   

هل توافقه على سلوكه   

ما معنى قبول املسيح رباً  ومخلصاً؟  )2٥

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

ما هي أهميه التوبة في شروط قبول املسيح؟  )26

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

هل اختبار قبول املسيح رب و مخلص له نتائج عمليه و ماهي ؟  )27

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------


