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 :القسم األول
 (الكتاب�ة) الكتاب المقدسنظرة 

 I اإلرسال�ةهللا الحي هو إله 
 

 
 -أن: بنها�ة هذا الدرس س�كون الطالب قادرا 

) وكون هللا إله ١٦: ٣" (یوالعالم.یذكر العالقة بین ما جاء في اآل�ة "هكذا أحب هللا  -١
 اإلرسال�ة.

، ههي أساس ها، وأنهاهو أساس ه، و�وضح أن  ّ                               یبی ن عالقة اإلرسال�ة �الكتاب المقدس -٢
 و�فسر معنى أن الكتاب المقدس هو تكلیف اإلرسال�ة.

 یذكر أر�عة عناصر ذكرها ستوت في مقالته تبین أن الكتاب المقدس هو دلیل اإلرسال�ة. -٣
 ما یتعلمه على ح�اته وكن�سته الخاصة.  �طبق-٤
 
 

 مقدمة
تعل�م الكتاب المقدس. ولكن ما وطاعة أنك ترغب في ات�اع  وهو هذه �افتراض شيء واحدنبدأ دراستنا 

علیها الكتاب المقدس؟ فإن كنا نر�د �حق أن نخدم هللا �أفضل طر�قة  ناي �شجعنوع الطاعة الت وه
فعل ذلك؟ ف�الرغم من أننا نعرف أنه یجب أن ال نتعامل مع هللا كمجرد من نعرفها، فما الذي �منعنا 

"تحت الطلب" ل�ساعدنا عندما نواجه إله أن هذا هو السائد بیننا الیوم، فهو  یرغحل مشاكلنا، �شخص 
ولذا فهذا المساق هو دعوة جادة لكل من له رغ�ة كاملة لطاعة ما �علمنا إ�اه هللا  صع�ة.الظروف ال

  من خالل ما �قوله لنا في الكتاب المقدس.
. فنحن ال غیر واضحةأن لنا رؤ�ة لطاعة بل ل�ست اقد تكون مشكلتنا الكبرى التي نواجهها مع ذلك ف

اهتماماتنا وثقافتنا  ى �مستو  یدهاحدتم ت�مكننا أن نكرس أنفسنا لشيء ال نستط�ع رؤ�ته. فرؤ�تنا 
�مكن تحق�قهما �معرفة وات�اع هللا تجاه رؤ�ته التي  . ولكن هناك مصیر أفضل وهدف أكبرالخاصة

أن �كون لنا دور في في الصادقة حولنا. فهل لنا الرغ�ة تمتد ف�ما وراء أنفسنا إلى كل العالم من 
 تحقیق رؤ�ة هللا هذه.

إن عن مقاصد هللا نحونا ونحو كل العالم. لنا في هذه الدروس ما �علنه الكتاب المقدس سنكتشف 
ییز ما هو موجود في قلب هللا لما ینوي تمع هللا عبر المكتوب لهو انطالقة تمنحنا القدرة على السیر م

، روعة هللاكل العالم. وكلما تقدمنا نحو أواخر التار�خ اإلنساني، كلما رأینا ال�شر�ة و عله عبر التار�خ �ف
ألن كل شيء یتحقق �حسب رؤ�ته التي أعلنها لنا في الكتاب المقدس. فهو إله الهدف والقصد 

ختار أن �كون إله المهام، ولذلك فقد ا تحقیقهو إله و لد�ه مهمة وضعها لنفسه لیتممها، و العظ�م، 
 .ةرسال�اإل
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 إن دروس هذا األسبوع مقدمة یتم التوسع فیها في األساب�ع القادمة.
 معنى الكلمة إرسال�ة

 طالما أن كلمة "إرسال�ة" ستتردد كثیرا في هذا المساق، فمن المفضل أن نفهم معناها �عمق. -١
 "عهد الجدیدلاللغة الیونان�ة ل"(راجع مساق البرنامج  ىنمعكل كلمة نستخدمها مساحة تمتلك   

من هذه ولكن یتحدد معناها المعین  ، لمعرفة أعمق إذا رغبت)]١٠٢، ص ٤الیوم  ٤األسبوع [
من خالل الس�اق الذي استخدمت ف�ه. وهذا هو حال كل الكلمات في معظم اللغات، المساحة 

 والس�ما في لغتنا العر��ة، فمعنى الكلمات دائما �حدده الس�اق. 
ذا كان لد�ك قاموس عر�ي مثل "المنجد في اللغة العر��ة" أو غیره، أو قاموس إنجلیزي عر�ي إ 

ن المعاني التي                                                                     ّ مثل "قاموس المورد" أو "القاموس العصري"، أو "المغني األكبر"، افتحه ودو  
"یرسل" ومشتقاتها، وفي القاموس اإلنجلیزي، فتش  للكلمة العر�يالقاموس في  كتجدها أمام

 "، سجل المعاني التي حصلت علیها في الفراغ التالي:missionكلمة "عن ال
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

 *** إجابتك.
 
التي إذا �حثنا  MISSIONالكلمة اإلنجلیز�ة  توازي الكلمة إرسال�ة في س�اق هذا المساق د نج -٢

 تعني: اهلوجدنامع القوام�س العر��ة أ�ضا سا�قة الذكر المختلفة س �امو قعن معناها في ال
رسال�ة دین�ة، ودعوة، وت�شیردبلوماس�ة أو ثقاف�ة أو دین�ة خصوص�ة، و�عثة مهمة أو     ٕ                            ، وا 
فارة، ومفوض�ة، و�رسل و��عث، و�وفد، و�تحمل أع�اء رسالة دین�ة (في مكان أو بین س، كرازة

رسالي لكن في س�اق هذا المساق و كل هذه المعاني تسمى مساحة معنى الكلمة.  .           ٕ      جماعة ما) وا 
ل نفسه، كما (أو أرستم إرساله أو لد�ه مهمة همة شخصا مكلف �ملنا ستعني فإن هذه الكلمة 

رسل إل�ه. ولذا نقول "المأمور�ة  ُ ی  كي ینجز هذه المهمة في المكان الذي ) هو الحال مع هللا
ن �قولون عن نفس الع�ارة "اإلرسال�ة العظمى"، و�ذلك فكلمة مهمة و ، وآخر )٨: ١(أع العظمى"

رسال�ة لهما نفس المعنى. فاإلرسال�ة تعني  . فحینما نقول �مهمةوفي نفس الوقت الق�ام  إرسال ٕ                                        وا 
أو یذهب  اإلرسال�ة أي أن لد�ه مهمة یر�د الق�ام بها لفائدة آخر�ن یرسل لهم أن هللا هو إله

أي شخص لد�ه رسالة من هذه الكلمة "رسول"، مثل الرسول �طرس و�ولس  اشتق. وقد إلیهم
لخ.یر�د أن یخبر بها آخر�ن، وكانت رسالتهم أن ی�شروا �اإلنجیل المقدس،    ٕ    وا 

معنى  ةعر��ال ة، واإلنجلیز�ةنا عل�ه من القوام�س العر��اكتب اآلن، و�عد أن قرأت ما حصلأ.  
 الكلمة "إرسال�ة"، والتي ستكون المعنى الذي نقصده خالل دراسة هذا المساق.

 _________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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 ، معنى "إرسال�ة" هو:ب. صواب أم خطأ 
 �أتي إلى بلدنا ل�قوم �عمل خدمة الكرازة وتأس�س الكنائس. ____فقط . شخص أجنبي ١ 
 ___لكي �قوم �عمل خدمة الكرازة.  حاصل على موه�ة خاصة. شخص أجنبي أو محلي ٢ 
 شخص محلي أو أجنبي �شعر كونه ابن هلل، أن لد�ه مهمة أو رسالة یر�د أن یخبر بها. ٣ 
  ___آلخر�ن سواء من خلفیته أو من خلف�ة أخرى. _ا  

=========================================================== 
 أو ما شا�ه، شخص لد�ه مهمة أو رسالة یتم إرساله كي ینفذ هذه المهمة أو ینادي �الرسالة.أ. *** 

�أي شكل من األشكال ، ألن اإلرسال�ة ال ترت�ط ٣ب. أرجو أن تكون قد اخترت  إجابتك.
�األجانب، بل هي خدمة كل مؤمن ولد الوالدة الجدیدة وأص�ح ابنا هلل، ولذلك فهو یتحمل ثقل 

 هذه المسؤول�ة وهي أن �شارك هللا عمل اإلرسال�ة.
 
ها یلإهل سبق لك وفكرت في موضوع اإلرسال�ة؟ هل قدمت كن�ستك أو الجماعة التي تنتمي  -٣

ضوع؟ هل یوجد في كن�ستك أشخاص �طلق علیهم "مرسلین"؟ كیف دروسا خاصة في هذا المو 
الصفات التي یجب أن یتصف  نت من كل هذا الموضوع اآلن؟ وماتفكر فیهم؟ وماذا تفهم أ

؟ هل تعتقد أن هناك ، �حسب اعتقادكبها الشخص الذي �مكن أن �قوم �مهمة اإلرسال�ة
الشروط للق�ام �مهمة اإلرسال�ة الصفات أو  مأشخاص في كن�ستك أو جماعتك تنطبق علیه

 هذه؟ اكتب تصورك الخاص في اإلرسال�ة ومعناها ودورك ودور كن�ستك، 
 ودور المرسلین الذین �عملون في منطقتك، إن وجد.وصفات  
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 صف.*** ناقش في حلقة ال
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 قصد وخطة هللا
"هكذا أحب هللا العالم ..." �س�طة للغا�ة حتى أن الطفل �فهمها، ومع  )١٦: ٣إن رسالة (یوحنا -٤

كل ح�اتهم. فمع أن  مضامینهاس�ستمرون في سبر غور ذلك فإن الالهوتیین المت�حر�ن 
�ة هللا لإلنسان معظمنا اختبر شخص�ا الخالص الذي قدمه هللا خالل ابنه، إال أننا لم نفهم مح

 �الفعل؟ "هكذا أحب هللا العالم". فماذا تعني تماما الهالك
هللا �عمل من أجل تحقیق مقاصده. فقد خلق اإلنسان على شبهه، ووضعه في بیئة ومنذ البدا�ة  

رائعة تماما، واستمتع �الشركة معه. إال أن اإلنسان اختار بإرادته الحرة التي منحها له هللا أن 
هللا الصالحة �العص�ان والتمرد عل�ه وعلى وصا�اه. وجاء حكم الموت إلى عالمنا  �ح�ط خطة

 ولكل ال�شر �سبب هذا العص�ان.
كان بإمكان هللا أن یدمر الجنس ال�شري �أكمله، ولكن عوضا عن أن �عمل ذلك، لقد اختار أن  

أن  هبنائه عل�أمن  احدااإلنسان و صیر �لكي بهذه البركة و  ولتتمتع .بتقد�م ذب�حة فدائ�ة ی�اركه
وطالما أن هللا خلق اإلنسان علي صورته    ٕ               . وا ضافة إلى ذلك، هذا الفداءعمل �اإل�مان قبل �

وجه فقد (ینشر بركته لجم�ع أمم األرض) إله اإلرسال�ة نفسه اختار أن �كون قد و وشبهه، 
ه، أي كما هو إله في أن �كونوا مثل�قبلوا مسؤول�ة مشاركته لهؤالء الذین قبلوا هذا الفداء 

إلى اآلخر�ن. هذه  (بركته) الفداءرسالة توصیل �قوموا بأن كذلك، أي هم اإلرسال�ة أن �كونوا 
 .التي منحها لناوالمسؤول�ة خطة البركة هذه من فإرسال�ة هللا للعالم تتكون 

 �حسب كالم الكاتب هنا، یوجد لدى هللا قصد وخطة، فما هو قصد هللا وخطته؟ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
بتوصیل هذه البركة (الفداء �المس�ح) من خالل هو أن �قوم  خالئقه، والخطة هيكل *** أن ی�ارك 

 . إجابتك.ؤالء الذین قبلوا هذا الفداء (أبنائه)ه
 
لقلنا سا�قا ما هو معنى الكلمة  -٥ ف�حسب ما جاء شخص یرسل ولد�ه مهمة، تعني ، فهي   َ  مرس 

 :اذكر في البند السابق
 __________________________________________ من هم الذین أرسلوا؟ أ. 
 ______________________________________________ لماذا أرسلوا؟ب.   
   _________________________________________________________ 
 ما هي المهمة التي ألقیت على عاتقهم للق�ام بها في هذه اإلرسال�ة؟ج.  
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

=========================================================== 
الذین قبلوا �اإل�مان فداء المس�ح، وأص�حوا أبناء هللا. ب. ألن هللا هو إله إرسال�ة، وطالما أن أ. *** 

صورته فقد اختار هللا أن �كونوا مثله أي �كونوا مرسلین أ�ضا. ج. ال�شر خلقوا على شبهه و 
 البركة التي ی�ارك بها هللا العالم لجم�ع أمم العالم األخرى.و هي نشر رسالة الفداء 
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توصیل أخ�ار فداء ذب�حة هللا "موت �سوع المس�ح  ،إن الكلمة إرسال�ة تعني �حسب ما سبق -٦
)، فمح�ة هللا ١٦: ٣ذا هو معنى اآل�ة التي جاءت في (یوحناوه .على الصلیب" إلى كل العالم

�أخذ شكل جسد تواضعنا و�ضع نفسه حتى الموت لبإرسال ابنه من السماء  �عبر عنهاللعالم، 
ل�صیروا كفارة رغ�ة قل�ه أن �قبل كل الناس فداء ابنه الذي قدمه على الصلیب موت الصلیب، و 

�قوموا أن أي الذین قبلوا هذا الفداء، هذه المهمة، أي  أن �شاركه كل أوالده،كذلك و أوالده. 
 اإلرسال�ة.تعن�ه إلى كل العالم، وهذا ما السارة بتوصیل هذه األخ�ار 

)، وما تعن�ه ١٦: ٣اذكر اآلن العالقة الموجودة بین مح�ة هللا للعالم التي أعلنها لنا في (یوحنا 
 اإلرسال�ة اإلله�ة.

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 هذا السؤال، اسأل مرشدك في الصف!). ن*** إجابتك. (إن وجدت صعو�ة في اإلجا�ة ع

 
 اإلرسال�ات والكتاب المقدس

إرسال�ة هللا، أال  ةعرففي ملدینا  الموجود إن أفضل مكان نبدأ منه دراستنا هو فحص المصدر األساسي
�قة ونحاول اإلجا�ة عن هذا المصدر سنكتشف قصد هللا في الخل ف�فحص". الكتاب المقدسوهو "

السؤال: ما الذي �حاول هللا �الفعل عمله؟ و�ینما نستمر في فحص ما یدونه الكتاب المقدس، نكتشف 
وفي الواقع فإن فهم . قصد أن �كون لشع�ه فیها دور هامو  ،خطة أنه لكي �حقق هللا قصده، قد وضع

 تعل�م هذا المساق. �شوق صبو إل�ه وهذا ما � .هذه الخطة ر�ما �عط�ك نظرة جدیدة للكتاب المقدس
 

 ةالكتاب المقدس هو أساس اإلرسال�أ. 
 ؟سال�ة �الكتاب المقدس وخطة هللا، �حسب ما لد�ك من معلوماتعالقة اإلر ل كفهمهو ما  -٧
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

=========================================================== 
 *** إجابتك.
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  األولالیوم  األولاألسبوع 

وجد في مكان ما في الكتاب ین أن أساس اإلرسال�ة لكل العالم �مكن أن ییؤمن معظم المس�حی -٨
"المأمور�ة العظمى"،  بـمثلما جاء منه في فصول عن �عضها أو في أجزاء معزولة  المقدس،

 التفت�ش السطحي للكتاب ومع ذلك ف�سمیها ال�عض "اإلرسال�ة العظمى".  التيو 
 أنه �حتوي على: :المقدس �ظهر أمر�ن 
 . فصول ومواض�ع تشمل كل العالم١ 
: ٣، و�وحنا٢٢: ٤٥ع�اءإن مثل هذه الفصول والمواض�ع تظهر اهتمام هللا �كل العالم (مثل إش 

١٦.( 
افتح كتا�ك المقدس على هذه النصوص التي یوجد مثلها الكثیر في معظم الكتاب المقدس،  

 وسجل ما تقوله ف�ما یتعلق �عالقة هللا �كل العالم.
_____________________________________________  ٢٢: ٤٥أ. إشع�اء  

_________________________________________________________ 
______________________________________________  ١٦: ٣ب. یوحنا  

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

 *** إجابتك. 
 
 �اإلرسال�ة تكلیفتظهر . آ�ات ٢ -٩
، قارن ( اإلرسال�ةشع�ه لخدمة  كلیدعو هللا  فیها نجد�اإلرسال�ة  تكلیفلا تظهر�ات التي إن اآل 

 ).١٥: ١٦مرقسمع ، ٣: ٩٦مزمور
 التكلیف، وعالقته التال�ة كما فعلت في البند السابق، افتح كتا�ك المقدس وسجل في الفراغات 
 �كل العالم، ومح�ة هللا.  
_____________________________ _________________ ٣: ٩٦أ. مزمور 

_________________________________________________________ 
____________________________________________  ١٥: ١٦ب. مرقس  

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

 *** إجابتك.
 

تاب المقدس هو أساس اإلرسال�ة، سجل في الفراغ أعطى الكاتب سببین یوضح بهما أن الك -١٠
 التالي هذین السببین، وحاول أن تتذكرهما.

 ١_______________________________________________________ . 
 ٢ ._______________________________________________________ 

=========================================================== 
  لتكلیف.تظهر ا. �ه آ�ات ٢. �ه فصول ومواض�ع تشمل كل العالم. ١*** 

 
یخمن أحدهم  قدهذه اآل�ات تظهر بوضوح جلي أن هللا مهتم �اإلرسال�ات، ولكن مثل إن  -١١

من النصوص الكتاب�ة أن هللا مهتم أكثر �أمور أخرى  القلیلةهذه المجموعة  �سهولة من مثل
 اذهب إلى البند التالي. فهل هذا صح�ح؟ بجانب اإلرسال�ة.

 قصد هللا   
 وخطته  

 الكتاب 
 المقدس

 اإلرسال�ة
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 ب. اإلرسال�ة هي أساس الكتاب المقدس

أمر حق�قي مؤكد أن الكتاب المقدس �حتوي على مفاه�م اإلرسال�ات لكل الشعوب، أو حتى إنه  -١٢
سنفهمها �طر�قة أفضل عندما نرى أن العكس هو لكننا و ، ساس لهذه اإلرسال�اتاألأنه هو 
لكتاب المقدس. إن ذكر األش�اء بهذه الطر�قة ل�س لساس األأن اإلرسال�ات هي  أي ،الصح�ح

 ر في العناصر التال�ة:  ّ فك  ولكن ، لتجمیل الكالم �األلفاظ اتالع�
 دس. اإلرسال�ة هي العمود الفقري للكتاب المق١ 
المحور اإلرسال�ات) هي كل ال�شر عن طر�ق ل ئهفداتوصیل إن قصة تحقیق هللا لمهمته ( 

یبنى علیها لقصة كل الكتاب المقدس. ولذلك فإن إرسال�ة هللا هي العمود الفقري التي األساسي 
 أفضل.صورة فهم � ُ �  �مكن أن والتي من خاللها وتر�طه معا، الكتاب المقدس 

 ل�ة العمود الفقري للكتاب المقدس، �حسب الكاتب؟لماذا تعتبر اإلرسا 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

 فهم �صورة أفضل.                                  ُ *** یبنى علیها، وتر�طه معا، و�ها �  
  
 هي سبب وجود الكتاب المقدس ة. اإلرسال�٢ -٣١
 نفسه لإلنسان من خاللعن أعلن  هأن�هي الطر�قة التي حقق بها هللا مهمته (إرسالیته) إن  
 إشراكمن خالل و  (ابنه �سوع المس�ح)، والمتجسدة(الكتاب المقدس)  والمكتو�ة المقولة الكلمة  

ولذا فإن إرسال�ة هللا هي  لآلخر�ن. الكلمةمعه في توصیل هذه  �كون عامالن اإلنسان أل
 الكتاب المقدس.في وجود الرئ�سي السبب 

 لماذا اإلرسال�ات هي سبب وجود الكتاب المقدس، �حسب الكاتب؟ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

مهمته وذلك عندما �علن عن نفسه لإلنسان �الكلمة المكتو�ة هللا من خالله �حقق  *** ألن
 في توصیل هذه الكلمة بجانبیها لآلخر�ن. والمتجسدة، و�شركه معه
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ال�ات ل�س قاصرا على الشواهد الكتاب�ة القلیلة. فإننا ال هكذا فإن تكلیف الكتاب المقدس لإلرس -١٤
ألن الكتاب المقدس �قول ذلك، ولكن �الحري ألن هللا �حقق مهمته  ةنشارك في اإلرسال�

(سنتوسع في ذلك من خالل المكتوب أن نشترك معه في هذا العمل.  لمنا(إرسالیته) وقد أع
 الحقا، ونشرح �التفصیل معنى هذا الكالم).

في الكتاب المقدس،  ةوجودم �قومون �عمل خدمة اإلرسال�ة ألنها هم�عض المؤمنین أن�قول د ق 
 لكن هل فكرت كمؤمن أبدا أن اإلرسال�ة اإلله�ة هي سبب وجود الكتاب المقدس.

 الكتاب المقدس. أساسذین أعطاهما الكاتب لیبین أن اإلرسال�ة هي لأ. اكتب السببین ال 
 ١_________________ .______________________________________ 
 ٢_______________________________________________________ . 
 �حسب الكاتب. ،اإلرسال�ة �الكتاب المقدس ارت�اطب. اكتب  
 أ) ________________________________________________________ 
 __________________ب) _____________________________________ 

=========================================================== 
اإلرسال�ة هي سبب وجود الكتاب . ٢. اإلرسال�ة هي العمود الفقري للكتاب المقدس. ١أ. *** 

المقدس. ب. أ) الكتاب المقدس هو أساس اإلرسال�ة، ب) اإلرسال�ة هي أساس الكتاب 
 المقدس.

  
لر�ما انعدمت لد�ه الحاجة إلعالن نفسه في هللا أن �فدي ال�شر، لم �عتزم لو  �أنه نا القول،�مكن -١٥

ها فداء ال�شر، لم �كن هناك ب لوال مهمة هللا التي قصد نهإ حق�قة،الفي ولكن  الكتاب المقدس.
، وال مس�امجيء توقع لتت�ع تار�خ مسیرتها في العهد القد�م، وال أن  مة مختارة، �مكنحاجة أل

ستكون الحاجة الوحیدة و من بین األموات في العهد الجدید.  تهق�امهذا المس�ا و مناداة �صلب ل
واإلعالن المناسب فقط هو الخل�قة، وسقوط اإلنسان، ومعاقبته �الموت والدینونة األبد�ة عندئذ 

 .نتیجة لهذا السقوط
خالئقه التي خلقها شاركه ت لكن شكرا هلل، فقد قصد أن �فدي الجنس ال�شري. وألنه رغب أن 

فقد أعطانا قصة واضحة عما فعله وما لذلك توصیل هذه األخ�ار السارة، بعلى صورته وشبهه 
 هذا�فدي لماذا وكیف  –هللا  (إرسال�ة) ینوي أن �فعله. إن الكتاب المقدس هو قصة مهمة

 اإلرسال�ة. عبراإلنسان الهالك المحب  اإلله  
ه سا�قا، أنه لوال قصد هللا األزلي أن ی�ارك خل�قته �أن �فدیها �عد یؤكد الكاتب هنا ما قال 

ن �عطینا الكتاب المقدس. فلماذا أعطانا هللا ألسقوطها في الخط�ة، لما كان هناك حاجة 
 الكتاب المقدس، �حسب رأي الكاتب هنا؟

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

یبین لنا ف�ه ما فعله، وما ینوي أن �فعله، ولماذا وكیف �فدي هذا اإلله المحب اإلنسان الهالك ل*** 
 . إجابتك.ه من ال�شرءالتي �كلف بها أبنا اإلرسال�ة عبر
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 لدىسنرى أن فداء ال�شر هو االهتمام األول عندما نفحص الكتاب المقدس في ضوء هذا،  -١٦
ارة لآلخر�ن ل�ست مجرد نشاط جید �عبر عن هللا. ونرى أ�ضا أن توصیل أخ�ار اإلنجیل الس

الذي قصده من البدا�ة المجید األمر حقیق ت، إنما هو مشاركة هللا الحي في تقوى حق�ق�ة
 .قد صارت ممالك العالم لر�نا ومس�حه فس�ملك إلى أبد اآلبدین"" )١٥: ١١ ارؤ�في ( وأخبرنا عنه

م راعي كن�ستك أو أحد قادتها أن سبب                          ّ هذه األفكار من قبل؟ وهل عل  أبدا في �الك  تهل خطر  
ولماذا نعم أو ال، �حسب رأ�ك؟ وهل أعجبتك وجود الكتاب المقدس بین أیدینا هو اإلرسال�ة؟ 

 خبر عنهاجبتني كثیرا جدا، لدرجة أني عندما سمعتها قررت أن أعهذه الفكرة، في الواقع أنها أ 
جماعة مس�ح�ة عندما تدعوني أو فیها في كل كن�سة یتاح لي فرصة تقد�م درس كتاب مقدس 

هذا الكالم على الناس كان قو�ا إللقاء عظة أو شرح للكتاب المقدس. وقد الحظت أن وقع 
 ، لن تكون هناك إجا�ة.ومحمسا ومشجعا. فهل شعرت �المثل؟ اكتب إجابتك في الفراغ التالي

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

 *** إجابتك. إذا رغبت شارك هذه اإلجا�ة في حلقة الصف.
 

 .ةلمراجعة ما قلناه حتى اآلن: أكمل الفراغات التال� -١٧
 اإلرسال�ة والكتاب المقدس

 ، ألن �ه:أ. الكتاب المقدس هو _______________ اإلرسال�ة 
 و . فصول ومواض�ع _____________ كل العالم.١ 
 .�اإلرسال�ة . آ�ات ________ _______________٢ 
 ، ألن:ب. اإلرسال�ة هي _______________ الكتاب المقدس 
 و اإلرسال�ة هي ________ ____________ للكتاب المقدس.. ١ 
 . اإلرسال�ة هي __________ _________ الكتاب المقدس.٢ 

=========================================================== 
 . سبب وجود.٢. العمود الفقري، ١لتكلیف. ب. أساس، تظهر ا. ٢. تشمل، ١*** أ. أساس، 
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  األولالیوم  األولاألسبوع 

 
 إلرسال�اتاتكلیف الكتاب المقدس ج.
 وعد هللاب. ١ -٨١
ق�ائل (أمم أو شعوب)  جم�عظهر بوضوح قصده المرسلي: لتت�ارك ف�ك        ُ راه�م �  بإن وعد هللا إل 

 الكتب المقدسةأما في  people في اللغة اإلنجلیز�ةب تكتب أن الكلمة شعو نالحظ [ ،األرض
اللغة اإلنجلیز�ة، ولكن عادة في  تجمعهذه الكلمة ال ف، peoplesهكذا  فتكتب اإلنجلیز�ة �اللغة
كل الشعوب في و ید على أن البركة لكل أمم األرض التأك هو جمعها في الكتب المقدسةسبب 
ت بدأجزئ�ا في أ�ام إبراه�م، وخالل فترة العهد القد�م. وقد . وقد تم تحقیق هذا الوعد ]العالم

حتى هذه تحق�قه عمل�ة  ستمرت�سوع المس�ح. وس في ح�اة الرب�صورة كاملة  هق�تحقعمل�ة 
هللا والمس�ح بینما یبني الیوم تحقق ستمر في الفالعهد م .بنها�ة هذا الدهر اإلى كماله صلت

له العهد، �من خالل هذا العهد هللا  نرى فإننا لذلك و اآلن.  الجامعة كن�سته                   ٕ           أنه إله التار�خ، وا 
له اإلرسال�ة.  �أنه إله  ّ                     بی ن لماذا �صف الكاتب هللا  ٕ             وا 

 . التار�خ؟١ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 . العهد؟٢ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 . اإلرسال�ة؟٣ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

=========================================================== 
سجل لنا ذلك في تار�خ . ألن هللا لكي �ظهر محبته للخل�قة ١*** إجابتك. إجابتي المقترحة هي: 

. ألنه قطع عهدا ٢. ، فالكتاب المقدس هو قصة تار�خ الفداءالفداء الموجود في الكتاب المقدس
ع أمم األرض، ومن خالل هذا العهد استطاع هللا أن مع إبراه�م، وهو أن ی�ارك في نسله جم�

ل�موت عن خطا�ا ال�شر، (نسل إبراه�م) �حقق ذلك، والس�ما عندما أرسل ابنه �سوع المس�ح 
إن إرسال . ٣وجعل من �قبل �اإل�مان هذا الفداء �حصل على البركة التي وعد بها إبراه�م. 

هم القوة واإلرشاد ئعطا ٕ ا  ه أن �كملوا العمل معه، و ف المؤمنین أبنائیكلاألنب�اء، و�سوع �عدهم، وت
 . جعلها صفة من صفاتهاإلرسال�ة التي  �ظهر أن هللا هو إله، والحكمة في عمل ذلك
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ما التكلیف الموجود في الوعد الذي أعطاه هللا إلبراه�م �حسب الكاتب؟ وهل تتفق مع الكاتب  -١٩
 في ذلك؟ ولماذا؟

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
أمرا تلقائ�ا، ولم �كن ألي سبب آخر، ولكن فقط حتى وهذا لم �كن *** إجابتك. لقد �ارك هللا إبراه�م 

إبراه�م التكلیف هو أن ال یتلقى     ً إذا   .هو نفسه بركة لآلخر�نإبراه�م �كون  هذه البركة من خالل
مكن نقل هذه البركة �هو الوسیلة التي بها بركة هللا كامت�از خاص شخصي له، بل لكي �كون 

 لآلخر�ن من حوله. أو ما شا�ه. رأ�ك.
 

 مشاركة شعب هللا�. ٢ -٢٠
ال یتم م�اركة األمم �طر�قة آل�ة. فلقد وعد أن ی�ارك األمم من خالل "نسل لقد قصد هللا أن  

)، {�الط�ع ٣١، ٢٨: ٤ ،٢٩: ٣ (غالط�ة كل المؤمنین هم نسل إبراه�مطالما أن إبراه�م". و 
، ولذا فقد تمت دعوتهم )}١٦: ٣�ضا هو المس�ح كما فسر ذلك بولس في (غالط�ة النسل أ

 لیتعاونوا مع هللا في تحقیق قصد إرسالیته.من خالل الكتاب المقدس في أكثر من موقع 
في العهد القد�م والجدید هللا أن  إلى كأمثلة تشیرهل �مكنك أن تذكر �عض الشواهد الكتاب�ة أ.  

تحقیق قصده اإلرسالي؟ �الط�ع هناك العدید ولكن اذكر �عض في  تهمشاركیدعو شع�ه ل
 األمثلة فقط.

 من العهد القد�م: _______________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 ______من العهد الجدید: ________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 تكلیف اإلرسال�ة.على ذین ذكرهما الكاتب لكون الكتاب المقدس �حتوي لب. اذكر العنصر�ن ال 
 ١_______________________________________________________ . 
 ٢_________________________________________ .______________ 

=========================================================== 
، ١٤: ٢٨، ٤: ٢٦، ١٨: ٢٢، ١٨: ١٨، ٣: ١٢ع.ق: تك أ. إل�ك اقتراحي التالي: إجابتك. *** 

"... یخبرون �مجدي  ١٩: ٦٦ ٦: ٤٩، ٤-١: ٤٢ والشعب في السبي، إش، ٦-٥: ١٩خر
أمثال تبین مشاركة كل  ٥٠-٤٧: ١٣، ٢١-١٧: ١٢: مت. ع.جیونان النبي ،بین األمم"

. ١. ب. ١٦: ١٠یو ،٤٧: ٢٤، لو١٥: ١٦، مر٢٠-١٩: ٢٨، متى ١٤: ٢٤األمم، متى 
  . مشاركة شعب هللا.٢وعد هللا، 
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 لقد ذكرنا حتى اآلن ثالثة أمور تر�ط الكتاب المقدس �اإلرسال�ة: سجلها ف�ما یلي: -٢١
 _______________________________أ. _______________________ 
 ب. _____________________________________________________ 
 ج. _____________________________________________________ 

=========================================================== 
 ال�ة هي أساس الكتاب المقدس، ج. الكتابأ. الكتاب المقدس هو أساس اإلرسال�ة، ب. اإلرس*** 

 المقدس تكلیف اإلرسال�ة.  
 
 . الكتاب المقدس هو دلیل اإلرسال�ةد

ن في هذا       ّ . و�دو  دلیل معه ىجهاز جدید �عط اءشر  ة دلیل تعني هنا (كتالوج)، فعندإن الكلم -٢٢
شاكل ص�انته، وحل �عض الموأجزاءه وطر�قة تشغیله و ومكوناته لجهاز ا الدلیل وصف

لخ. الطارئة نتوقع أنه �عطینا كل كتاب المقدس هو دلیل اإلرسال�ة، أن ال�قول ال وعند   ٕ     ، وا 
المعلومات التي نحتاجها لمعرفة محتو�اتها ومكوناتها وطر�قة عملها واألسالیب الالزمة للق�ام 

في مقالته �عنوان بتصرف في هذا الس�اق ما كت�ه جون ستوت ل املخصبها. دعونا نرى 
 .٢١ص PERSPECTIVESتاب المقدس وكرازة العالم"، من كتاب "الك

اذكر �قدر إمكانك ما تعرفه من األمور التي تبین أن الكتاب المقدس هو دلیل لإلرسال�ة،  
 ن ما تعرفه في الفراغ التالي.                               ّ �حسب الوصف الذي ذكره الكاتب. دو  

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
عطي التكلیف، و�عطي النموذج، و�عطي مكونات الرسالة التي تعطى *** إجابتك. هل سجلت أنه �

لخ.          ٕ    للناس، وا 
 
 تكلیف �الكرازة لكل العالم. ١

ن في طرفي نق�ض. األولى، التعصب الدیني المتطرف، والثان�ة ایوجد في العالم الیوم ظاهرت -٢٣
لقوة إلج�ار الناس على لدیهم استعداد الستخدام ا أصحابها نجد أنالتعدد�ة الدین�ة. في األولى 

التمسك �ما �عتقدون. و�الط�ع التعدد�ة على نق�ض ذلك، فتقول ال تتدخلوا في شؤون الناس 
، وكما �قول المثل العر�ي، "كل ك كل واحد لیؤمن أو ال یؤمن �ما یرغب َ ر                       ُ الداخل�ة الخاصة، فلیت  

لكرازة هي تدخل في شؤون ولذلك ف�النس�ة لهم خدمة اإلرسال�ة وا. واحد على دینه هللا �عینه"
ف�ما ، األمر الذي یجب أن ال �كون. وفي وجه ذلك نر�د أن نكون واضحین الخاصة الغیر

تكلیف اإلرسال�ة الموجود في الكتاب المقدس، فهو ل�س مجرد المأمور�ة العظمى التي  یخص
 أعطاها لنا الرب �سوع، ولكن هي كل إعالن الكتاب المقدس.

 األمر همؤ عطاإ وقد تم ، من المرسلین أمم كثیرة متنوعةاعة تتكون من هي جم كن�سة هللاإن  
وقد قام الكاتب �سرد قصة الكتاب  أن �كرزوا ب�شارة اإلنجیل حتى مجيء المس�ح الثاني.�

قد قام بتكلیف كثیر�ن في العهد القد�م المقدس من سفر التكو�ن إلى سفر الرؤ�ا لیبین أن هللا 
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أي توصیل رسالته إلى كل األمم. حتى أن أمة الیهود نفسها كان  ،لكي �قوموا بهذه المهمة
 ،الق�ام بهذه المهمة هدف وجودها الرئ�سي هو أن تكون أمة مرسلة، إال أنها فشلت في

أن التكلیف الكتابي أمر ال �حتاج إلى كالمه نها�ة        ّ           . وقد بی ن الكاتب ب)سنتوسع في ذلك الحقا(
ء الذین قبلوا �شكل وآخر كل فوائد العهد مع إبراه�م نقاش وجدال، فهو مسؤول�ة كل هؤال

علیهم أن �شاركوا هذه المنافع والفوائد مع العائالت األخرى (األمم) و ، ١٢الموجود في تكو�ن
 في كل األرض.

 أجب �صواب أم خطأ.أ.  
 . إن الكتاب المقدس هو الدلیل ألنه �علن أن هللا قد �ارك إبراه�م لشخصه. ____١ 
 . ____ولكن ما �عبر عنها وجد كلمة تكلیف على اإلطالق في الكتاب المقدس. ال ت٢ 
 __على أمر أو تكلیف �اإلرسال�ة. _ الحتوائه فقط . �عتبر الكتاب المقدس دل�ال لإلرسال�ة٣ 
. تحتوي قصة الكتاب المقدس في العهد القد�م، �حسب الكاتب على تكلیف هللا إلبراه�م ٤ 

 ا مرسلین بین األمم، لكنهم فشلوا. _____وشع�ه القد�م أن �كونو 
 . إن على كل شخص من خالئق هللا أن �قوم �مهمة اإلرسال�ة للعالم. _____٥ 
 ب. لماذا تكلیف هللا لشع�ه �كرازة كل العالم ل�س تدخال سافرا في شؤون اآلخر�ن الخاصة؟ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 ب. ناقش في حلقة الصف. .٥، ١. الخطأ: ٤، ٣، ٢الصواب: أ. *** 
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  األولالیوم  األولاألسبوع 

 رسالة الكرازة لكل العالم. ٢
الشيء الثاني الذي �عط�ه لنا الكتاب المقدس هو الرسالة التي نقدمها للعالم. فهو وحده الحاوي  -٢٤

إنها رسالة الغفران المقدمة من  .لمس�حعلى األخ�ار السارة عن هللا وعن خالص الرب �سوع ا
فهناك إنجیل  لذاموت ابنه �سوع المس�ح على عود الصلیب من أجل خطا�انا. و �هللا لل�شر 

ك لكي نخترع هذه الرسالة التي نقدمها للعالم   َ تر         ُ . فلم ن  أي رسالة واحدة في الكتاب المقدس واحد
اها لنا الكتاب المقدس �كل وضوح، وقد في تتم�م الكرازة أو المأمور�ة العظمى ولكن قد أعط

 ). ٦-١: ١(غالط�ةهللا نعمة إنجیل )، إنها رسالة ١١: ١٥كو١وافق علیها كل الرسل (
هل قمت بخدمة كرازة من قبل؟ وهل قام أحدهم بتدر��ك على ك�ف�ة تقد�مها ألنواع مختلفة من  

رئ�س�ة لمحتوى رسالة الكرازة  اكتب في الفراغ التالي �عض األمور التي تعتبرها عناصر الناس؟
 التي تقدمها ألشخاص لم �قبلوا المس�ح كمخلص شخصي لح�اتهم.

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
=========================================================== 

 *** شارك في حلقة الصف.
 

دة، ولكن هناك أشكال متعددة، وصور إن الكتاب المقدس �حتوي على إنجیل واحد ورسالة واح -٢٥
 فكر في أمثلة عن أشخاصكثیرة، وتشبیهات استخدمت لتوصیل هذه الرسالة. 

 مقدمة �طرق متنوعة.الواحدة لكنها  وطرق استخدمها هللا ل�علن عن رسالته  
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

=========================================================== 
 .(اقتراح، ح�اة إبراه�م، ح�اة یوسف، الخروج، األنب�اء، �سوع، الرسل) *** إجابتك
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 األولالیوم  األولاألسبوع  

 نموذج لكرازة العالم. ٣
اإلنجیل �التفكیر ف�ما فعله  �علمنا كیف نعظ، فهو له�ةاإلكرازة �ظهر الالكتاب المقدس نفسه ن إ -٦٢

وعن ، أعلن عن نفسه وعن المس�ح. فقد ارائع اكراز� اأعطانا �الوحي نموذجقد و ، هللا ككارز
، ومن خالل �كلمات ولغة وقواعد ال�شر، واختار أن �علن ذلك وخالصه الكامل، رحمته وعدله

�سوع المس�ح لكي �كون  سمح بتجسد ابنهكما أنه  .وثقافة ال�شر تصوراتل�شر، ومن خالل ا
وهو اإلله الظاهر في الجسد �من یر�د أن  تش�هلنا في عمل هذه الخدمة، فقد  النموذج المثالي

التي ات�عها للق�ام بهذه  تهستراتیجیته واس�اسبهذه المهمة و  بولسقام . و�ین لنا كیف یخدمهم
 همة الغال�ة على قلب هللا جدا.الم

 ، �حسب الكاتب؟الذي قدمه هللا كرازة العالمنموذج الكتاب المقدس  �ظهراكتب كیف أ.  
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

یبین لن في الكتاب المقدس، یوالموجودستوت في مقالته  ذكرهمااللذین نموذجین الب. أعط  
 خدمة اإلرسال�ة.ننفذ بها  الطر�قة التيهللا بهما 

 ١_______________________________________________________ . 
 ٢___________________________________ . ____________________

 _________________________________________________________ 
=========================================================== 

هللا نفسه نموذجا لنا في الكرازة، وأعلن عن نفسه وابنه كان �علمنا كیف نعظ رسالة الخالص، أ. *** 
. ١ب.  ا مثال�ا لنا في الكرازة، ثم أعطانا بولس مثاال ح�ا لذلك.المس�ح، الذي جعله نموذج
                               ٕ                 ابنه وأخذ شكل جسدنا، �التواضع وا خالء نفسه، وهذان تجسد . ٢، استخدم لغتنا ال�شر�ة العاد�ة

 هما نموذجا خدمة اإلرسال�ة، استخدام لغة مناس�ة، والتمثل �من نخدمهم. أو ما شا�ه.
  
 قوة لكرازة العالم. ٤

الساطع نها هللا لهز�مة رئ�س الظالم وتدفق نور هللا                                ّ ن وعظ اإلنجیل هو الوسیلة التي عی  إ -٢٧
غنائمه فقط من خالل في قلوب الناس في كل أنحاء العالم. ف�مكن ر�ط القوي ونهب ر      ِّ المطه   

: ١٢متىین وأشهرهم جهارا (الذي �موته وق�امته جرد الر�اسات والسالطالوعظ �األقوى منه 
 ). فتوجد قوة في كلمة هللا وفي وعظ اإلنجیل.١٥: ٢كولوسي،٢٠: ١١قا،لو ٢٩-٢٧

 إن ما �قوله الكاتب ستوت هنا شیئا ر�ما اختبرته أنت شخص�ا في ح�اتك، أو ر�ما سمعت 
كان  سمعت عن شخصاخت�ارات تصف حاالت فیها ظهرت قوة هللا الهازمة لقوى الظالم.   

في قرى وأر�اف مصر، وذلك في العشر�نات من القرن  ةقاس�ا وشر�را، وكان عمله القتل �األجر 
الجم�ع أن شخصا ما س�قتل عن قر�ب. وفي  یدرك�ظهر في مكان ما، كان وحینما  الماضي.

الرعب. وكان �، بل أقول والذعرالصمت �ب كل الناس یأصفیوم من األ�ام ذهب إلى الكن�سة، 
اإلنجیل الخالص�ة. وخرج وذهب إلى  الواعظ نار�ا في الكرازة، وقد سمع هذا الشخص رسالة

 د إلى الكن�سة في الیوم التالي.البیت، لكنه عا
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  األولالیوم  األولاألسبوع 

هذا الشخص أن طلب  قدإلى الكن�سة رع�ا وخوفا مما قد �حدث. و  واذهبیالناس لم  إال أن 
قابل راعي الكن�سة، وأخبره أنه قد قبل الرب �سوع المس�ح كمخلص شخصي لح�اته وأنه یر�د �

رتكبها. إال أن الراعي ومن كانوا معه ظنوا ارطة و�عترف �كل الجرائم التي أن یذهب إلى الش
أنه �عمل خدعة. ولكي یتأكدوا أنه ال یخدعهم ذهبوا إلى زوجته �شكل سري وسألوها عنه، 

، وكان ی�كي و�نوح وال ینام و��قى ساهرا وهو ر مفاجئییومین طرأ عل�ه تغی إنه منقالت ف
محة والغفران. وعندما أعلن الراعي في الكن�سة �قبول هذا �صلي و�طلب من الرب المسا

ن وقالوا أنهم لن و تذمر الكثیر لهم كأخ محبوب و في الكن�سة لح�اته  االمس�ح مخلصالشخص 
�أتوا إلى الكن�سة مطلقا. ولكن �عد فترة من الوقت تأكد الجم�ع أنه قد تجدد فعال وأنه أص�ح 

ما أعظم نعمة هللا  .وداعة والتواضع والخضوعشخصا آخر، یتمتع �المح�ة واللطف وال
 .، وما أعظم قوة كلمة هللا المكتوب عنها أنها تحطم الصخر، وخارقة لمفارق النفسالمخلصة

تر�د أن تخبر �ه الطالب اآلخر�ن في قوة رسالة اإلنجیل في تغییر الناس، هل لد�ك اخت�ار أ.  
 الصف. سجله في الفراغ التالي.

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

بخدمة اإلرسال�ة والكرازة لكل العالم �حسب ضروري علینا أن نقوم من الاذكر لماذا ب.   
 ستوت.

 _________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 الكرازة هي القوة الوحیدة القادرة على تقیید الش�طان.ب. ألن  شارك في حلقة الصف.أ. *** 

 
 أ. اذكر القوة التي نحتاجها في عمل خدمة اإلرسال�ة والكرازة، التي �شیر إلیها ستوت هنا. -٢٨

 _________________________________________________________ 
 سال�ة، �حسب ستوت.دور الذي یجب أن تلع�ه كلمة هللا في خدمة اإلر الب. اذكر  
 _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 

=========================================================== 
 ل�غیر قلو�هم. ب. هي األساس*** أ. إجابتك. هل كتبت قوة هللا، وعمل الروح القدس في الناس 

 ألنها وحدها تمتلك القوة لهز�مة قوى الظالم، ونهب غنائمه، وتسمح بتدفق نور المس�ح في  
 القلوب، أو ما شا�ه.  
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 األولالیوم  األولاألسبوع  

 قوى الشرشعر دائما �أننا ضعفاء، تواجهنا قد نشعر أننا ضعفاء جدا. إال أني أرغب أن ن -٢٩
(لم تكن ح�اة داود الملك خال�ة من التجارب  یناهذا یجعل قوة المس�ح تحل علف، العات�ة

. ألننا في معظم األح�ان والمشاكل أبدا، ولكنه تعلم منها حتى �كون قل�ه حسب قلب هللا)
نحاول أن نظهر قوتنا في عمل خدمة الكرازة، فنفشل. ولكن ضعفاتنا هي التي �قو�ها المس�ح 

، ٥-١: ٢كو١أنا ضعیف حینئذ أنا قوي (لیتمم عمله في الكرازة، فحینما  من خاللهاو�عمل 
 ).١٠-٩: ١٢كو٢

وأنه  أش�اء تبین أن الكتاب المقدس هو دلیل اإلرسال�ة أر�عةذكر ستوت كاتب هذه المقالة أ.  
 األش�اء التي ذكرها ستوت في مقالته:هذه ، عدد كرازةلضروري جدا ل

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
كما ذكر ذلك بین أن التكلیف �اإلرسال�ة �مثل كل الكتاب المقدس و�وضحه، هل في مقدورك أن ت. ب 

  ن. مع ذكر أمثلة إن أمك �حسب رأ�ك؟ستوت في س�اق كالمه، 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

كرازة كل العالم، قوة �حتوي على: تكلیف �كرازة كل العالم، رسالة الكرازة لكل العالم، نموذج لأ. *** 
 ب. إجابتك. لكرازة كل العالم. أو ما شا�ه.

 
 المراجعة -٣٠

. اذكر معنى الكلمة إرسال�ة: ______________________________________ ١ 
_________________________________________________________ 

 اإلرسال�ات والكتاب المقدس. ٢ 
 أكمل الفراغ في التالي: 
 أ. الكتاب المقدس هو ___________ اإلرسال�ة. 
 .�اإلرسال�ة لتكلیفا) آ�ات ________ ٢) فصول ومواض�ع __________ كل العالم. ١ 
 ب. اإلرسال�ة هي _________ الكتاب المقدس. 
 ) اإلرسال�ة هي _________ ___________ للكتاب المقدس.١ 
 الكتاب المقدس.) اإلرسال�ة هي ________ ____________ ٢ 
 ج. الكتاب المقدس هو ______________ اإلرسال�ة. 
 ) من خالل __________ هللا.١ 
 ) من خالل مـ ______________ شعب هللا.٢ 
 د. الكتاب المقدس هو ____________ اإلرسال�ة (�حسب ستوت). 
 كل العالم.�ه _____________ الكرازة ل) ٢) �ه __________ �الكرازة لكل العالم. ١ 
 . ______ �من نخدمهمii. _____ مناس�ة، i) �ه _________ الكرازة لكل العالم: ٣ 
 ) ________ لكرازة كل العالم.٤ 

=========================================================== 
. iموذج، ) ن٣) رسالة، ٢) تكلیف، ١�مكنك إجا�ة كل هذه األسئلة بنفسك. د. دلیل، ج -أمن *** 

 ) قوة.٤. التمثل، iiلغة، 
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 هللا الحي 
 IIهو إله اإلرسال�ة 

 
 

 -بنها�ة هذا الدرس س�كون الطالب قادرا أن:
من ثالثة أسفار في الكتاب المقدس تظهر خطة وقصد هللا وغایته  ایذكر نصوص  -١

 النهائ�ة لكل األمم.
ف   ّ                                                                        یبی ن الفرق بین التكلیف، واألوامر اإلله�ة الملزمة، و�شرح لماذا اختار هللا التكلی -٢

 ول�س األوامر.
�عطي نتیجتین واضحتین لوجود خطة وقصد هللا وغایته النهائ�ة كر�اط یر�ط الكتاب  -٣

 المقدس كله معا.
ّ   �عر ف  -٤ "الوسیلة"، و"الغا�ة النهائ�ة"، و�بین كیف �حتوي وعد إبراه�م علیهما، وتطب�قهما على بركة   

 كل األمم.
  ح�اته وح�اة كن�سته. �طبق الدروس المستفادة من هذا الدرس على -٥
 
 

 مقدمة
وقد قمنا �عمل ذلك من خالل  أن هللا هو إله اإلرسال�ة.من هذا األسبوع نا في درس الیوم األول   ّ بی  

الذي بدأنا �ه في هذا الموضوع وكان العنوان األول المصدر الرئ�سي لدینا لإلرسال�ة الكتاب المقدس. 
إله اإلرسال�ة.  هللا هو فإن هذا القصد وهذه الخطةسبب � هدرسنا هو "قصد وخطة هللا"، حیث أظهرنا أن

التي تظهر خطة هللا وقصده األزلي في أن لرئ�س�ة في الكتاب المقدس سنقوم الیوم �استعراض المواقع ا
ذلك بتت�ع التار�خ الكتابي من بدا�ة الكتاب  حقق. وسن(أي أن �كون إله إرسال�ة) ی�ارك كل أمم األرض

لى نها�ة الدهر في سفر الرؤ�ا. المقدس في سفر ا حص لن نف�الط�ع ال تخف، فنحن لكن و         ٕ                               لتكو�ن وا 
هذا ، ولكن فقط المواقع الرئ�س�ة التي تظهر بجالء هذه الخطة و صحاح، وكل سفرإكل آ�ة وكل 

القصد اإللهي من البدا�ة وحتى النها�ة. إن هذا الدرس ممتع ومشوق، وقد أثر في كثیر�ن جدا، وأرجو 
 له نفس التأثیر عل�ك أ�ضا.أن �كون 

 
 (البدا�ات): سفر التكو�ن

صحاح األول والثاني من سفر التكو�ن، في اإلعلى األرض لقد خلق هللا كل شيء  -١
وهذا أمر متوقع من هللا،  ."حسنا جدا"كان هذا الخلق حسب تصر�حه هو شخص�ا و 

ضمن هذه الخل�قة  . وقد خلقفهو إله رائع جدا األن كل ما �عمله البد أن �كون حسن
إلنسان ووضعه في جنة عدن، وكان یتمتع ببرارة وقداسة تامة، وال �حتاج أن یزرع ا

كان في مقدوره أن �ستمتع �كل ثمار الجنة التي ال حیث أو �حصد أو یتعب، 
�عد  ٣في أصحاح كم كانت رائعة إال آدم وحواء نفسیهما. إال أن آدم أحد یتصور 

أ�ضا معها  هو سقطحواء أن تسقط في خط�ة العص�ان،  أن أغوت الح�ة (الش�طان)
أن قاصصهما �فقد  مح�ة هللا الفائقةأجل . ولكن من �عد أن أغوته في هذه الخط�ة

 

 األهداف

 األسبوع األول  
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 الثانيالیوم  األولاألسبوع  

من سفر  ٣صحاح قرأ اإلا). ١٩-١٤: ٣جهما من الجنة، وأعطى العقاب المدون في (تكأخر 
مرت�ط �قصد وخطة هللا الشيء ال امن   ّ بی  ن العالقة بین قصاص هللا ومحبته، وكذلك   ّ �ی  التكو�ن، و 

 ن ما وجدته في الفراغ التالي.  ّ دو  و األزل�ة في خالص كل ال�شر، أو كل األمم. 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 *** إجابتك.

 
العقاب القاسي الذي أنزله هللا على آدم  أوال، شیئین،وجود عندما نقرأ هذه األعداد نكتشف  -٢

ن نسل أ يوه (مهمة) أن هناك وعد بإرسال�ة ثان�ا،و  .وحواء، وكذلك على الح�ة (الش�طان)
كنتیجة لما  سحق عقب هذا النسلفي سبب تیساألخیر  غیر أن ،�سحق رأس الح�ةسالمرأة 
رأسه،  ستسحقنسل المرأة القاتلة للش�طان ألنها  سحقه ":السحقتین"اب         ّ أحد الكت  و�سمیها  .حدث

�الط�ع هناك تفاسیر الهوت�ة عقب فقط. الالموجعة والمؤلمة ألنها ستصیب  الش�طان وسحقه
أن هللا  �مكن اكتشافمن هذا نا هنا. إال أنه تین السحقتین، ولكن هذا ل�س مجالورائعة لها كثیرة

وهي ) أو إرسال�ة (مهمةخطة  ن لكل ال�شر لد�هولیاألبو�ن األآدم وحواء زمن  نمنذ البدا�ة وم
 أس الش�طان من خالل نسل المرأة. أن �سحق ر 

، �حسب من خالل نسل المرأةیتممها  لكيعاتقه  اذكر اآلن اإلرسال�ة اإلله�ة التي أخذها على 
 الفقرة السا�قة. واكتب رأ�ك في التسم�ة "السحقتین".

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

(�الط�ع المقصود بنسل المرأة المس�ح، و�كل تأكید أت�اعه رأس الح�ة الش�طان أن �سحق *** 
على الصلیب).  كفار�ه�اإل�مان الذین كانوا ف�ه عندما قدم نفسه ذب�حة فداء 

 رأ�ك
 
�ه آدم وحواء هو أن یردعهما عن ب الذي عاقب كان قصد هللا من العقا -٣

واضح أن  العص�ان. ولكن ما هي النتیجة، هل ردعهما هذا القصاص؟
صحاح لإلصحاحات التال�ة ال. فمن یتصفح اإل اإلجا�ة على هذا السؤال

وتزوج المك ه هابیل، أخا یینقافقد قتل  ،یجد أن شر اإلنسان قد زادالثالث 
السادس في العدد الخامس �قول الرب، "ورأى الرب صحاح وفي اإل .�امرأتین

أن شر اإلنسان قد كثر في األرض. وأن كل تصور أفكار قل�ه إنما هو شر�ر 
وتدمیر كل المخلوقات  �الطوفان هذا الشر المتزاید كل یوم". وكلنا نعلم أن الرب عاقب

�عالمة  اوعدوأعطاهم  .الموجودة على األرض ما عدا نوح وعائلته وكل من كانوا معه في الفلك
�حمیهم و�كون معهم هللا أخذ على عاتقه أن أن  وكان هذا �النس�ة لهم �عني ،قزحقوس 

ألن  ؟لماذافماذا كانت النتیجة؟ هل ارتدع الناس؟ واضح أن اإلجا�ة أ�ضا ال،  و�حفظهم. ولكن
أن �اع نفسه  على هللا �عد ه وعص�انهوغیر قادر أن یرفض تمرد اشر�ر أص�ح بإرادته اإلنسان 
 وأص�ح عبدا للخط�ة.  ،للش�طان
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 ١٨ 

  الثانيالیوم  األولاألسبوع 

الواضحة للع�ان التي �مكن مالحظتها من قصة الكتاب المقدس في سفر العامة أ. ما النتیجة  
 التكو�ن حتى اآلن، �حسب رأ�ك؟

 _________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
ب. رغم قصاص هللا، ووعوده، إال أن هناك إصرار واضح وعناد في قلب اإلنسان للتمرد على  

من الناس الیوم؟ وما السبب وراء  �نهللا وعص�انه. فلماذا األمر هكذا؟ وهل هو حال كثیر 
 ؟�عیدا عن هللا في عص�ان وتمرد، �حسب رأ�كإصرارهم على الع�ش 

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 *** أ. هناك ز�ادة مستمرة للشر في ح�اة الناس، �الرغم من أنهم �عرفون هللا وقوته وعظمته وقدرته

ر�ما  وجودا وكل أوالده، والجنة معروفة لدیهم ... إلخ)مازال مكان آدم الحظ أن ( ووعوده
 . ب. ناقش في حلقة الصف.ة في اإلنسان وأص�حت تمیل للشرمورثال ینةتلوثت الج

 
. وهذه قصة ١١وتماد�ه في تكو�ن  ذروتهلقد زاد الشر ووصل إلى  -٤

ما فمدینة �سور، و�رج.  ایبنو الناس أن  لقد أراد معروفة لدینا جم�عا.
ب وراء بناء المدینة والسور والبرج، حس�ما �قول النص، ل�صنعوا السب

ظهر عدم ثقتهم في �). كما أن سبب بناء المدینة ٤ألنفسهم اسما (ع
 هحفظ لتأكیدقزح" مرت�طا �عالمة "قوس وعد هللا الذي أعطاه لنوح 

وكأنهم �قولون هلل  ،. فهم یبنون المدینة والبرج لكي �حموا أنفسهملهم
نحمي ولذلك نحن نر�د أن  ،نثق في قدرتك أن تحفظنا وتحمیناإننا ال 

أنفسنا ونحافظ على أنفسنا، كما أننا نر�د أن �كون لنا اسم، أي ال 
كان هذا �ظهر كم إن في الواقع نر�د أن یدعى اسمك علینا. 

بناء  دواقد أرالهلل،  كامال ارفضتقر��ا كان �عني ، فكثیرا ، وكم زاد شرهمكبیرا ابتعادهم عن هللا
یر�دون الوصول إلى هللا �حكمتهم وقوتهم أي ي �صل إلى هللا، أ ،برج �صل إلى السماء

خلقت �ا هللا ، فأنت (تماما مثلما خدع الش�طان حواء وقال لها تصیرون مثل هللا وجبروتهم
 .)البرج والمدینة بنیناال�شر، ونحن 

سم أمر موجود �كثرة بین الناس؟ أ. كیف �صنع الناس ألنفسهم الیوم اسما؟ وهل صناعة اال 
 ولماذا؟ وهل تعتقد أن هذا شيء سیئ؟ ولماذا نعم أو ال؟ اذكر أمثلة واقع�ة إن أمكن ذلك.

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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١٩ 

 الثانيالیوم  األولاألسبوع  

حاولوا بناء مدینة و�رج، فلماذا �حسب رأ�ك كانوا  ١١ب. �قول الكاتب أن الناس في تكو�ن  
�فعلون ذلك؟ وما هي المدن واألبراج التي �حاول الناس بناءها الیوم على غرار مدینة و�رج 

نفس المواقف؟ وماذا �عني ذلك، بناء  م�ابل هنا؟ وماذا عنك وعن أعضاء كن�ستك، هل له
 على ما تعلمته في هذا الدرس؟

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

، ٣صحاحات و�ن اإلالسا�قة (تك نا في كل سقطة من السقطات الثالثج. مع ذلك فإن هللا ر� 
، إال )٣-١: ١٢، ٢٧ ،٢٦ :٩، ١٥: ٣) �عطي كلمة خالص فیها نعمة، الحظ (تك١١، ٦

ز على    ّ ترك   األنه ،هي التي تهمنا جدا هنا) ١٢، ١١(ص فصل الثالث أن كلمة النعمة في ال
ن �صنعوا ألنفسهم اسما أل ساعین، وزناهم و�عدهم عن هللا ال�شرنعمة هللا مقابل سقوط وخط�ة 

 خمس) ٣-١: ١٢(تك "سأ�اركك"، حیث �كررها الرب في هذه األعداد وهي أو شهرة وصیتا، 
س�ة في هذا الفصل الكتابي هي "أ�اركك". وهي نفس الكلمة أن الكلمة الرئ� منمرات. فال شك 

)، ف�قول هللا عن آدم ١١-١التي بدأ بها هللا الخل�قة، فهي التي یتصف بها كل هذا القسم (تك
وحتى أنه �ارك أ�ضا بنعمته الحیوانات. فهو  ."ثمروا وأكثرواأ، لهم هللا وقال "و�اركهم وحواء،

أن ی�حث إبراه�م عن أن �صنع لنفسه هذا االسم، س�كون منحة  س�عطي إبراه�م اسما، فبدال من
 .له من هللا، بركة من فوق 

في هذا القسم من سفر التكو�ن، جدا  اكثیر �كررها اشرح �كلماتك الخاصة لماذا �عطي هللا بركة  
 �حسب رأ�ك.

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________  
=========================================================== 

 ناقش في حلقة الصف. جب، أ، *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sam
ple

 le
ss

on



                                                                                IIهللا الحي هو إله اإلرسال�ة 
 

 ٢٠ 

  الثانيالیوم  األولاألسبوع 

، صمم �حسب قصده قلب اإلنسان من شرفي نزل هللا لیرى المدینة والبرج وعرف ما عندما  -٥ 
، وكان ذلك �أن "بلبل هناك ألسنتهم .. لذلك أن یتدخل كل ال�شرلوخطته (إرسالیته) الم�ارك 

). لقد قرر هللا لكي ٧رض" (ع). و"من هذا الوقت شتتهم هللا على وجه األ٨كفوا عن البناء" (ع
، لكي أمم وق�ائل وشعوب وألسنةمهم إلى         ّ ) أن �قس  ٣یتمم مقاصده التي خطط لها في (تكو�ن 

إل�ه ف�ما �عد كأمة واحدة مقدسة، ال تعمل  معلى حدة لكي یردهومجموعة یتعامل مع كل فئة 
الصدیق إل�ه  ضكر ینها الحصین الذي صبل �كون اسم الرب هو برجها وح ،سماالنفسها 

، بدال من المدینة التي )١٠: ١١تمنع، و�سعوا إلى المدینة التي صانعها و�ارئها هللا (عب�و 
نفس الوقت كان في ، ولكنه في إن التشتیت كان نوعا من القصاص. نعم یر�دون هم بناءها

 .خطة هللا األزل�ة وقصده األبدي لیتمم إرسالیته لكل األممصلب 
التي تحتها خط في هذا البند، هل وردت أمامك أو سمعت عنها من قبل،  اقرأ الع�ارة األولى 

ماذا كان  ؟تككن�سفي تستمع إلى خدمات كنت تقرأ في الكتاب المقدس أو بینما كنت بینما 
صحاح ال یذكر أن هللا قد قسمهم إلى أمم ر�ما �قول أحدهم أن اإل انط�اعك عندما قرأتها اآلن؟
 �شكل كبیر من الس�اق.للع�ان ن هذا واضح وق�ائل وشعوب وألسنة، ولك

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
  *** إجابتك. ر�ما ترغب أن تشارك ذلك في الصف.

 
كما نعرف  هيصحاح العاشر من سفر التكو�ن، محتو�ات اإلأن هناك مالحظة جدیرة �الذكر،  -٦ 

في نسل أوالد نوح ألمم واألجناس التي نتجت من البلبلة والتشتت لع�ارة عن سلسلة أنساب 
 ،�الط�ع، قد یبرز سؤالو صحاح الحادي عشر. في اإل تتم لتيالواقعة االناجین من الطوفان 

إن هذا  ؟صحاح الذي یل�هنتیجة ما حدث في اإلصحاح السابق هو كیف �كون محتوى اإل
ن من علماء الالهوت وتوصلوا في النها�ة إلى أن و ، وقد �حثه كثیر واردفي الواقع أمر التساؤل 

الحادي عشر مكان صحاح العاشر اإل �ص�حصحاحات یجب أن �كون معكوسا فترتیب اإل
لمه، فقد ترك تسحافظ على كل شيء كما االعاشر، ولكن ألن التواتر مكان ي عشر والحاد

 .یوضح أن هللا مهتم �األمم منذ البدا�ة ١٠صحاح وجود اإللكن األمر هكذا. 
 .في سفر التكو�ن ١١-١صحاحات �مكنك استنتاجها من اإلواضحة حقائق  ثالثاآلن اذكر  
 ١_______________________________________________________ . 
 ٢_______________________________________________________ . 
 ٣_______________________________________________________ . 

=========================================================== 
. هللا ٢رغم قصاص هللا القاسي له. ردة للشر بین ال�شر                ّ . هناك ز�ادة مط  ١تراحي: *** إجابتك. اق

. هللا مهتم ل�س �مجموعة معینة من ٣لد�ه خطة إرسال�ة وقصد واضح �عمل على تحق�قه. 
 الناس، بل �كل خالئقه كل األمم واأللسنة والشعوب والق�ائل، أو ما شا�ه.
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 الثانيالیوم  األولاألسبوع  

ما أطلق عل�ه وجود عشرة األولى في سفر التكو�ن  صحاحات األحداإلدراسة من  واضح -٧
، أو لبركة هللا" Bottom Line Blessing "الغا�ة النهائ�ة الخاصة علماء الالهوت في مصطلحاتهم

إل�ه كأمة  وشعب ولسان"وقبیلة  ةأم"الهدف األساسي الموجود في قلب هللا، أال وهو رد كل 
كما كان  ،ذاتهاتمجد لكي  ىسعتبدال من أن  دهیدعى اسمه علیها وتمج مقدسة م�اركةواحدة 

خر�ن ل رسالة هللا إلى أشخاص آیوصه الغا�ة النهائ�ة تعني تالحال في بناء برج �ابل. وهذ
 .مختلفة من كل أمة وقبیلة وشعب ولسان أخرى ثقافة سواء من ثقافتنا أو من 

ة النهائ�ة الموجودة في �مكننا أن نكتشف الغا� ١١-١صحاحات �قول الكاتب أنه من خالل اإل 
 صحاحات.قلب هللا، فبین كیف �مكن اكتشاف هذه الغا�ة من هذه اإل

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

یتضح أن هللا �عطي  ٦إن هللا لد�ه خطة، ومن تكو�ن  ٣*** إجابتك. اقتراحي: واضح من تكو�ن 
 ١٠في أصحاح ، ثم ئة معینةلكل الناس ول�س لف وعدا وعالمة تظهر ما في نیته أن �فعله

�ظهر أن اهتمام هللا منصب على كل األمم ول�س على مجموعة واحدة فقط من ال�شر، وفي 
�ظهر بدا�ة تنفیذ هللا لخطته، حین �شتت األمة الواحدة ل�كون منها أمم وشعوب  ١١أصحاح 

خالل هذه یتعامل هللا  وق�ائل وألسنة، سیتعامل معها الحقا لكي یجمعها معا مرة أخرى.
صحاحات مع كل األمم في كل العالم، ول�س مع أمة واحدة معینة، ولذا ففي النها�ة اإل

 سیتعامل أ�ضا مع كل ال�شر.
   
 من استعمل وسائل. و فقد غایته النهائ�ة، لكي �حقق هللا  -٨

 من سفر التكو�ن، الذي ١٢ما فعله في أصحاح  الوسائلأول هذه 
 )، نجد أن٣-١: ١٢ندما نقرأ (تكو�نإبراه�م. وع ف�ه قام بدعوة 
 أن یخرج من أرضه ومن عشیرته ل�سكن في هللا یدعو إبراه�م 
 في قلب هذه البركة  ه. إال أنسی�اركه أرض سیر�ه إ�اها، وأنه 

 �طلق عل�ه الالهوتیین خالل ما من ،التي أعطاها الرب إلبراه�م
  "نهائ�ة"غایته ال "وعد إبراه�م"، فإننا نالحظ أن هللا �ظهر 

"الوسیلة  ن و المختصعل�ه طلق � ، وهذا ماملحقاتها إبراه�م على البركة وكلحصل قد . ف�كل وضوح
Top Line Blessing"كما هو واضح من اآل�ات، إال ل�كون بركة لجم�ع  ،، ل�س ألي سبب

. ١إذا الوعد مع إبراه�م ینقسم إلى قسمین رئ�سیین . أي �حقق الغا�ة النهائ�ة ،ق�ائل األرض
 . (الغا�ة) . الوعد �أن في نسله تت�ارك جم�ع ق�ائل األرض٢، (الوسیلة) الوعد �البركة

 أ. اذكر القسمین الرئ�سیین في وعد إبراه�م، �حسب الكاتب هنا: 
 ٢. ___________________________ ١_________________________ . 
 اذكر معنى هذین القسمین الرئ�سیین، �حسب الكاتب.ب.  
 ١_______________________________________________________ . 
  

 _________________________________________________________ 
 
 

 �ارك هللا إبراه�م

 ... لتت�ارك �ه جم�ع 
 شعوب األرض
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  الثانيالیوم  األولاألسبوع 

٢ . ______________________________________________________    
    _____________________________________________________ 

 
=========================================================== 

. إن الغا�ة من البركة التي ١. "الوسیلة" لبركة هللا. ب. ٢. "الغا�ة النهائ�ة" لبركة هللا، ١*** أ. 
. لقد اختار هللا أن �حقق غایته ٢. تحقیق غایته النهائ�ة، ول�س ألي سبب آخر ي�منحها هللا ه

ا بركة النهائ�ة ببركة كل األمم عن طر�ق بركة �منحها ألشخاص �مكنهم بدورهم أن �كونو 
 لهم هللا �كون في مقدورهم نشر هذه البركة لآلخر�ن. �منحهامن البركة التي فآلخر�ن، 

 
أن �حقق غایته النهائ�ة عن طر�ق وص�ة أو أمر، ولكن عن طر�ق وعد �البركة، هللا لم �شأ  -٩

قد یت�ادر إلى ذهنك . أو الوعد وقد اختار إبراه�م ل�كون الشخص الذي �قطع معه هذا العهد
إنه "التال�ة:  الع�ارةعن  ر�ما سمعتهللا �التحدید إبراه�م لی�اركه؟ ، لماذا اختار سؤال مهم

. والرب، حسب �عض المفكر�ن، قد اصطفى �عض األشخاص. فهل "شخص مصطفى من هللا
عندما �ارك هللا إبراه�م، �حسب ما ذكر في البند السابق، كان �سبب أنه اصطفاه، أم توجد 

. إن أمكن ا هي هذه األس�اب األخرى إن وجدت؟ اشرح كالمك �شكل مفصلأس�اب أخرى؟ وم
أساس �مكن أن أي اصطفاهم عن غیرهم؟ ولماذا؟ وعلى قد وهل تعتقد أن هللا لد�ه أشخاص 

 �صطفي هللا شخصا؟ ولماذا؟
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 *** إجابتك. ناقش في حلقة الصف.

إلى: أ. أرض، ب. نسل، ج. اسم، د. أمة، هـ. تكون إبراه�م بركة هناك أشخاص �قسمون  -١٠ 
الوعد �البركة، وسنطلق علیها "الوسیلة"، أي د -نا نعتبر في هذا المساق من أبركة. ولكن

لماذا السؤال، وارد إلى ذهنك ر�ما یت األسلوب الذي �ستخدمه هللا لكي �حقق "غایته النهائ�ة".
 دعا هللا إبراه�م ل�سكن في أرض كنعان؟ ولماذا أرض كنعان �شكل خاص؟

 واكتب السبب الذي �قوله حزق�ال هنا. ٥: ٥أ. افتح اآلن حزق�ال  
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 ب. اذكر القسمین الرئ�سیین لوعد هللا إلبراه�م، �حسب الكاتب. 
 ١___________________________________ .____________________ 
 ٢___________________________________ .____________________ 

=========================================================== 
توسط تماما للعالم كنعان كانت في ذلك الوقت الموقع الم فأرضإن السبب سیدهشك جدا، أ.  ***

ل�س ألس�اب  . الوسیلة: بركة �منحها هللا بنعمته لشخص أو مجموعة١المعروف حینئذ. ب. 
نقل هذه البركة إلى أشخاص آخر�ن من ثقافة مماثلة أو . الغا�ة النهائ�ة: ٢. معینة فیهم

 أو ما شا�ه. مخالفة، ل�مجدوا هللا و�ت�عوه.
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كان من الممكن أن �كشف هللا عن مقاصده في شكل أوامر م�اشرة لكل ما یر�ده أن �حدث.  -١١
وعد وأن �كون هذا الإال أنه بدال من ذلك فقد اختار أن �كشف عن مقاصده في شكل وعد، 

 ف�ه ی�ارك كل ق�ائل األرض. ، حیثو�شمل كل العالم اخص�ش
 ) تتحدث عن كل األمم، ول�س عن أمة خاصة، بینما١١-٣فمن المالحظ أن (تكو�ن  
هتم �شعب وأمة واحدة. فما �تحدث و ی) حتى نها�ة الكتاب المقدس فصاعدا ١٢(تكو�ن نجد   

 هو االختالف الرئ�سي الذي نراه في هذین القسمین؟
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

=========================================================== 
ین كل القسم األول نجد تنامي الشر والخط�ة ب هو أنه في إن االختالف الرئ�سي بین القسمین*** 

یلزم أو وعدا األمم، وهللا یهتم �كل هؤالء األمم. في القسم الثاني، نرى أن هللا �عطي عهدا 
  نفسه ف�ه �أن ی�ارك كل األمم، ولكن ل�س �عیدا عن إشراك اإلنسان معه في تنفیذ هذه الخطة.

 
الذي لیف تكال وذلك ألنتكلیف.  على منضو�ةبركة  ١٢ن وعد هللا إلبراه�م في أصحاح    ّ تضم   -١٢

. والس�ما أن هللا أعطى تكل�فه جافا أفضل �كثیر جدا من أن �عطي أمرا مجرداكان هللا أعطاه 
على ما س�فعله هللا أكثر هو هنا التأكید وذلك ألن  .في شكل وعد بدال من أن �كون أمرا ملزما

اها تحدث بین . لقد أكد هللا على النتیجة التي أراد أن یر همتوقع من إبراه�م أن �فعلهو  مام
م �عمل توجیهات تعطى له خطوة و ق�لأن �أمر إبراه�م  لىمفضال ذلك ع ،ضشعوب األر 

ل بركته قأن الطر�قة التي یر�د هللا أن �ستخدمها لن یتبینمل�ا في هذا،  التفكیر وعندبخطوة. 
وعد إن ال في تنفیذ هذه المهمة. هؤ شركان) و أوالده (المؤمنكون �لكل الشعوب واألمم هي �أن 

 �كشف نوا�ا هللا األكثر وضوحا في كل مرحلة من مراحل إنجازه لوعده.
ما الذي یر�د الكاتب أن �قوله من خالل التكلیف، والوعد، والتأكید على ما س�فعله هللا، ول�س  

 على المتوقع أن �فعله إبراه�م؟
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

أن �كون اإلنسان شر�كه في هذا ورغب قصد مع ذلك ، ولكنه مسؤول عن إنجاز وعده*** إن هللا 
 .من خالل التكلیف المعطى له اإلنجاز

 
ثیر من األوامر الم�اشرة ذي ظهر في وعد هللا إلبراه�م أفضل �ك�قول الكاتب أن التكلیف ال -١٣

�أن �قوم �عمل توجیهات تعطى له خطوة بخطوة. فلماذا تكلیف الوعد أفضل من  الملزمة
 األوامر الملزمة، �حسب رأ�ك؟

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

نجاز وعده، إال أنه یتوقع من ال�شر إلتأكید على ما س�قوم �ه هللا فبینما هناك  إجابتك. اقتراحي،*** 
األوامر تجعل اإلنسان  .من خالل تكل�فه لهم عبر الوعد إنجاز هذا الوعد ه فيءأن �كونوا شركا

 آلة، بینما التكلیف هو نوع من المشاركة في المسؤول�ة والعمل.
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في هذا المساق على هاتین الع�ارتین "الوسیلة"، و"الغا�ة النهائ�ة"، القسم الكتابي  ّ      رك ز كل یس -١٤
من المساق. ولذا �فضل أن تعرف أن الوسیلة هي أسلوب  ألننا سنكررها مرارا خالل هذا القسم

أن یرد إل�ه ��ستخدمه هللا، وغال�ا �أن �منح بركة، وذلك لكي �حقق "غا�ة نهائ�ة" موجودة لد�ه 
، األلسنة ل�كونوا أمة واحدة م�اركة خاضعة له إلى أبد اآلبدینو الشعوب و كل األمم والق�ائل 

 .سست علیها "الغا�ة النهائ�ة")(تمجیده هو الغا�ة التي تأ تمجده
ألنه اصطفانا ألجل خاطر عائلتنا أو  ول�س رأینا أن هللا �منح البركة ل�س أل�ة أس�اب فینا، 

واحد فقط وهو  لسببأي شيء مثل ذلك، ولكن هو یهب بركاته لوننا أو نسبنا أو جنسنا أو 
لم �فهم هذه الحق�قة وتصور من كل یجد أن  تحقیق الغا�ة النهائ�ة. ومن �فتش الكتاب المقدس

خاصا، مثلما حدث مع شعب شخص�ا أعطته امت�ازا التي حصل علیها من قبل هللا أن البركة 
عن تنفیذ هذا التكلیف لیجد طر�قة أخرى ستكون النتیجة أن ینح�ه هللا جان�ا فهللا القد�م إسرائیل، 

 نفهم.اهلل البد أن یتمم غایته سواء فهمنا أو لم ف. لتحقیق مقاصده
تر�د هذه  لماذافكر قل�ال في حالتك، هل أنت تطلب مرارا وتكرارا من الرب أن ی�اركك؟ لكن  

لكي تحقق بها غایته النهائ�ة أم تر�دها لكي تحل مشاكل ح�اتك وظروفك الصع�ة؟ هل  ؟البركة
ص خال ة التي أعطاها لكبركالقد نتساءل لماذا ال �ستجیب هللا صلواتنا؟ فهل فكرت في نقل 

من سواء كانوا آلخر�ن هللا لآلخر�ن؟ هل فكرت أن تنقل كل بركة ی�اركك بها  ،الرب �سوع
هل ف؟ اصرف �عض الوقت في الصالة والتأمل، ومراجعة نفسك، من ثقافات أخرى  وأثقافتك 

هل تفعل ما فعله الشعب القد�م، حینما اعتقدوا هللا لنفسك أم ال؟  اتي منحك إ�اهتحجز البركة ال
، ال �ستحقون أي بركة من ا اختارهم لكي �كونوا أمته الخاصة، و�اقي كل األمم كال��أن هللا

هللا. ولذلك تقوقعوا حول أنفسهم، وأص�حوا أنانیین، حاقدین، متكبر�ن، مما قاد هللا أن �ضعهم 
ماذا یجب عل�ك أن تفعل اآلن ح�ال ذلك؟ اكتب جان�ا ولو مؤقتا، حتى �عودوا إل�ه مرة أخرى. 

 صا ألفكارك، ولن �طلب منك أن تشاركها في الصف.ملخ
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

 *** إجابتك.
 

من األسبوع األول أن نكتشف قصد هللا وخطته لتحقیق  الدرسهذا ال تنس أننا نحاول في  -١٥
ودعوة إبراه�م  ١٢فكل الكتاب المقدس ابتداء من سفر التكو�ن أصحاح "غایته النهائ�ة". 

ف�عد أن فشلت إسرائیل األمة التي وحتى سفر الرؤ�ا مليء �الوسائل لتحقیق هذه الغا�ة.  ،ووعده
اختارها هللا بنعمته لكي تكون الوسیلة التي من خاللها ینقل بركته التي �ارك بها إبراه�م 

ل في حكمته العال�ة أن یرسو مسار خطته لتحقیق هذه الغا�ة  رأى فيإلى �اقي األمم، وشملتهم 
بها �سحق رأس الح�ة ل�كون الذب�حة الفدائ�ة التي الذي من نسل إبراه�م، ابنه �سوع المس�ح 

من خالل قبولهم وذلك رد إل�ه كل أمم األرض، �)، و ٣(الش�طان) كما وعد بذلك في (تكو�ن 
 .رأس الش�طان في المس�ح رأسهممشاركین في سحق و  هذا الفداء �اإل�مان ل�ص�حوا أبناء هللا

)، وأعلنها وكلف بها إبراه�م ١١�حقق غایته النهائ�ة التي قصدها في (تكو�ن اوهكذ
  ).١٢(تكو�ن
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 لماذا أرسل هللا ابنه �سوع المس�ح إلى العالم �حسب رأي الكاتب هنا؟ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
أن  وحیث، أن یتمم إرادته وقصده المعروف سا�قا قبل تأس�س العالم هلل البد طالما أنهإجابتك. *** 

لتي ینقل بها بركته لكل العالم، أن �كون الوسیلة ا شع�ه إسرائیل في فشل�ظهر  مسار التار�خ
 لكي یتمم خطته. أن �قوم هو نفسه �الم�ادرة بإرسال ابنه هللا لذلك قرر

 
 (بدا�ة الكن�سة):أعمال الرسل 

صحاح في سفر أعمال الرسل اإلوحق�ق�ة  ة�طر�قة فعل�غا�ة النهائ�ة هذه التحقیق لال هذایبدأ  -١٦
في هناك )، نجد أن ما �حدث هنا له عالقة �ما حدث ١٣-٥: ٢(أعمالالثاني. فعندما نقرأ 

�سمعونه من كانوا ما  اع الناس أن �فهمو بلبلة ولم �ستطهناك حیث نجد  ).١١(تكو�ن 
أنهم یتحدثون لغات مختلفة ومن من هنا �الرغم أما و  .اآلخر�ن، رغم أنهم یتحدثون لغة واحدة

�سمع الرسل یتحدثون بلغته الخاصة التي ولد منهم  ثقافات وشعوب مختلفة إال أن كل واحد
 وافیها. وهذا عكس ما حدث في حادثة برج �ابل تماما. حیث بدأ هللا یجمع الشعوب لكي �كون

یخلق االثنین في نفسه جسدا واحدا  واحدا.جعل االثنین  "في المس�ح.. أمة واحدة له
 .)١٦-١٣: ٢ب.." (أفجدیدا..و�صالح االثنین في جسد واحد مع هللا �الصلی

لماذا �عتبر الكاتب هنا موت المس�ح على الصلیب وق�امته، وصعوده إلى السماء، وحلول  
 الروح القدس في یوم الخمسین على الرسل والتالمیذ المجتمعین في العل�ة بدا�ة التحقیق

 لغا�ة النهائ�ة هلل، �حسب رأ�ك؟لالفعلي   
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
** إجابتك. اقتراحي: لقد تأسست الكن�سة في هذا الیوم، و�دأت رسالة هللا أن تكون ل�س بلغة عبر�ة *

فص�حة ولكن بلغة عالم�ة، فكل واحد كان �فهم رسالة هللا (خالص المس�ح) في لغته األصل�ة 
كل واحد، بل لكل األمم و لم تعد الرسالة مقتصرة على أمة واحدة وشعب                    ً التي ولد فیها، إذا  

 . أو ما شا�ه.له أمة واحدة مقدسة واحیث بدأ هللا یوحد األمم ل�كونالشعوب. 
 

أحداث رئ�س�ة في الكتاب المقدس، تظهر لنا خطة هللا األزل�ة  ةلقد مرت بنا حتى اآلن ثالث -١٧
نحو اإلنسان الساقط، �عد سقوط آدم وحواء في خط�ة العص�ان في جنة عدن. اذكر هذه 

 .وغایته النهائ�ة و�ین منها هذه الخطة وقصد هللاألحداث الهامة، 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

 *** إجابتك.
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. اكتب على الخط وغایته النهائ�ة األحداث برسم �ظهر خطة هللا ومقاصدهدعونا نبین هذه  -١٨
 التالي ماذا حدث وكیف ظهرت خطة ومقاصد هللا لكل فصل من الفصول الكتاب�ة التال�ة:

 
 

=========================================================== 
: بدا�ة تنفیذ قصد هللا، بتقس�م ١١لح�ة، تك�أن نسل المرأة �سحق رأس اهللا ، وعد ٣*** إجابتك. تك

، بدا�ة تحقیق ٢الناس إلى أمم وشعوب وق�ائل وألسنة، لكي یتعامل مع كل فئة على حدة، أع
                                       ٕ        في جمع كل الشعوب معا، بتأس�س الكن�سة، وا عالن أن وغایته النهائ�ة هللا لقصده وخطته 

 شا�ه. أو ما لشعب معین. تالرسالة لكل الناس، وكل األمم، ول�س
 

 (التحقیق الكامل لغا�ة هللا النهائ�ة): سفر الرؤ�ا
الذي �عتبره �عطي سفر الرؤ�ا، ن من تحقیق غایته النهائ�ة هذه؟    ّ تمك  قد نا نرى إن كان هللا و دع -١٩

عن األحداث األخیرة في �طر�قة نبو�ة  اإعالنكثیرون السفر النبوي الوحید في العهد الجدید، 
عن تحقیق هللا لغایته النهائ�ة. فعندما ن ابداأل تقشعر لهارائعة ات ش�قة معلومو تار�خ العالم، 

) ونقرأ المكتوب هناك وهو وصف ل�عض األحداث األخیرة التي ستحدث: ١٠-٩: ٥نفتح (رؤ�ا
"وهم یترنمون ترن�مة جدیدة قائلین مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه ألنك ذ�حت 

لة ولسان وشعب وأمة. وجعلتنا إللهنا ملوكا وكهنة فسنملك على واشتر�تنا هلل بدمك من كل قبی
الحظ أنهم كلهم یترنمون ترن�مة جدیدة، وهذا �عني أن لهم لغة واحدة. ونقرأ أ�ضا في  األرض".

ذا جمع كثیر لم �ستطع أحد أن �عده من كل ١٠-٩: ٧(رؤ�ا األمم                   ٕ                                        ) "و�عد هذا نظرت وا 
ام العرش وأمام الخروف متسر�لین بث�اب ب�ض وفي أیدیهم واقفون أم والق�ائل والشعوب واأللسنة

سعف النخل. وهم �صرخون �صوت عظ�م قائلین الخالص إللهنا الجالس على العرش 
 وللخروف". 

اآلن ما الفصل الكتابي الذي �مكن إضافته للرسم السابق ل�كمل السلسلة التي تظهر تحقیق هللا  
 رت لنا في سفر التكو�ن. أكمل الرسم �الفصل المناسب.التي ظهوغایته النهائ�ة لقصده وخطته 

 
 

=========================================================== 
 ؟ ١٠-٩: ٧، ١٠-٩: ٥*** هل كتبت رؤ�ا 

 
اء فحص هذه الفصول الرئ�س�ة؟ وما االستنتاجات العامة التي          ّ ن لد�ك جر                     ّ ما االنط�اع الذي تكو   -٢٠

 لیها من هذا االنط�اع؟ اكتب أفكارك في الفراغ التالي.�مكنك أن تحصل ع
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 : هللا �عرف من البدا�ة ما یر�د أن �فعله حتى النها�ة، الاآلتي *** ناقش في حلقة الصف. (الحظ

ّ  لمقدس محر ف�مكن أن �كون الكتاب ا    ، إلخ).ألنه وحدة واحدة      ّ         كما ید عي ال�عض ا        
 

 ١٣-٥: ٢أع ٩-١: ١١تك ١٥: ٣تك 

 ١٣-٥: ٢أع ٩-١: ١١تك ١٥: ٣تك 
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كانوا  حینماقرب نها�ة خدمته على األرض  هتالمیذه عندما سأل العجیب أن نسمع �سوعاألمر  -٢١
ما و جلسون على جبل الز�تون، "متى �كون هذا وما هي عالمة مجیئك وانقضاء الدهر". ی

عالمة انقضاء ك ١٤ماذا �قول لهم في العدد  رى لنف، ئ�ةإال تكرارا للغا�ة النها�سوع  ةجا�كانت إ
. ثم �أتي المنتهى". شهادة لجم�ع األمم، "و�كرز ب�شارة الملكوت هذه في كل المسكونة الدهر

صول بو أن مجیئه والمنتهى مرت�ط ارت�اطا وث�قا جلي و ن �شكل واضح علقد أ �سوع �كون و�ذلك 
هي حصول الناس على بركة أن �صیروا أبناء هللا من الشهادة (�الط�ع الشهادة المقصودة هنا 

خالل قبول فداء المس�ح الكفاري على الصلیب �اإل�مان) إلى جم�ع األمم. وهذه اآل�ة كانت 
لنشر هذه الشهادة  ة�كل قو  جعلتهم �سعون إلهام ألشخاص م�اركین في كل أنحاء العالم �مثا�ة 

لوا في مجيء المس�ح                    ّ لعالم، وذلك حتى �عج  إلى كل فئة ومجموعة وقبیلة وشعب ولسان في ا
 والمنتهى.

 أ. كیف تظهر محتو�ات هذا البند خطة هللا وقصده األبدي، وغایته النهائ�ة؟ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 �عض الناس على قراءة هذه اآل�ة، ف�ما یتعلق �اإلرسال�ة؟ب. ماذا كان رد فعل  
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 ج. ما هو رد فعلك أنت الشخصي على قراءة هذه اآل�ة، وفهمك لها �ما شرحه الكاتب هنا؟ 
 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 
=========================================================== 

 یلةأ. أن نها�ة الدهر ستأتي عندما �كون هناك فرصة متاحة لكل فئة من أمة وشعب ولسان وقب*** 
أن تستفید من بركة هللا التي وعد بها إبراه�م وتحققت في شخص ر�نا �سوع. ب. لقد ألهمتهم   

في أن ینشروا الشهادة إلى كل فئة ومجموعة وقبیلة وشعب ولسان في العالم، ونشأت كنتیجة 
لغة حتى اآلن. ج.  ١٠٠٠مجموعة وكلیف التي ترجمت الكتاب المقدس إلى حوالي لذلك 

 إجابتك.
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ن و الالهوتیعلیها و�طلق  .مما سبق �مكننا أن نقسم تار�خ العالم إلى ثالثة أقسام واضحة -٢٢
اكتب في  :یوضحها الرسم التاليو التحقیق الثالثي لغا�ة هللا النهائ�ة في بركة كل األمم، 

 أن ی�ارك كل األمم. هالثالثي لوعدهللا تحقیق وصفا ل�عض التفاصیل عن المرافقة المر�عات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=========================================================== 
أظهروا  حیثبركة إبراه�م وعائلته التي ت�عته، وعد ب*** إجابتك. ولكن إل�ك اقتراحي: التحقیق األول، 

عظمة وقدرة هللا، والس�ما في فترة السبي حینما أخرجهم هللا من  ابین األمم التي احتكوا به
وشتتهم بین كل األمم، كما ذكرنا ذلك في درس الیوم األول. التحقیق الثاني، وهو را سقضهم أر 

�عتبر بدا�ة للتحقیق النهائي، حیث فتح هللا المجال أمام كل األمم لالنضمام إلى عائلة هللا 
كما قال الرب و  العمل إلى الوقت، وس�ستمر هذا عمل اإلرسال�ةفي  هشاركو أن �كأوالد له، و 

یتم تكمیل حیث ( وع لتالمیذه، حین یتم نشر الشهادة بین كل مجموعات وق�ائل وألسنة ال�شر�س
المنتهى. التحقیق الثالث، وهو حینما یرد الملك للرب �عد ذلك �أتي  ومن ثم، عدد العروس)

 ولمس�حه و�ص�ح هللا هو الكل في الكل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق.م٢٠٠٠

 م ٣٣

 م ٢٠٠٤

 التحقیق الثالث والتام:
 نها�ة الدهر

 ح�اة إبراه�م التحقیق األول:
 )ت�عته(وعائلة العبرانیین التي 

 ح�اة المس�حالتحقیق الثاني: 
 (وعائلة اإل�مان التي ت�عته)
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 للمراجعة -٢٣
تابي كیف یبین قصد هللا وغایته النهائ�ة وأ�ة أكمل الجدول التالي مبینا أمام كل شاهد ك 

 معلومات إضاف�ة متعلقة بهذا األمر.
  

 قصد هللا وغایته النهائ�ة الشاهد
  ٣تكو�ن 
  ١١تكو�ن 
  ١٢تكو�ن 
  ٢أعمال 
  ٥رؤ�ا 
  ٧رؤ�ا 

=========================================================== 
 *** إجابتك.

 
 هي: ١١-١صحاحات سفر التكو�ن من إالواضحة التي �مكن استنتاجها من حقائق  الثالث -٢٤

 ١_______________________________________________________ . 
 ٢_______________________________________________________ . 
 ٣_______________________________________________________ . 

=========================================================== 
 .٦*** انظر البند 

 
 ن، فما هما؟ان رئ�س�اعلى وعد إلبراه�م، یوجد �ه قسم ١٢أ. �حتوي تكو�ن  -٢٥

 ٢. ___________________________ ١_________________________ . 
 في سفر التكو�ن؟ ١١و ١٠صحاحین ب. لماذا �قترح علماء الالهوت عكس ترتیب اإل 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 
تكلیف؟ ولماذا التكلیف أفضل من أن ه ضمنیتج. لماذا رأى هللا أن �عطي إبراه�م وعدا �البركة  

 �عطي أمرا مجردا جافا؟
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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 ؟٢وأعمال الرسل  ١١حدث في تكو�ن  د. ما وجه الش�ه واالختالف بین ما 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
، وناقش ١٦ند ، د. انظر الب١٣، ١٢، ج. انظر البندین ٦ب، ب. انظر البند ١٠انظر البند *** أ. 

 ما تكت�ه في حلقة الصف.
 

 : یجب أن تكون قادرا أن ترسم الشواهد الكتاب�ة على خط الزمن.مالحظة
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 هو إلهالحي هللا 

 IIIاإلرسال�ة 
 

 -أن: بنها�ة هذا الدرس س�كون الطالب قادرا       
�ه هللا       ّ                        ، و�بی ن الفعل الواحد الذي قامبوجهیها �شرح �التفصیل المشكلة التي واجهت هللا -١

 ل�حلها. و�فسر كیف أن وعد هللا األول �علن انتصاره األخیر.
 خطته وتدبیره الواحد �اإلرسال�ة لكي یتغلب �ه على المشكلة ذات  ّ                   یبی ن قصد هللا الواحد، و  -٢

 الوجهین.
ن ی�شرح خطة هللا التي أطلقها للتغلب على المشكلة المتضمنة اخت�ار شخصین ینج�ان ابن -٣

للنسل الموعود، وكذلك �علن عن حیوانین، �شیران إلى جانبي برنامج هللا وخطته یرمزان 
 لحل وجهي المشكلة.

ر الطر�قة التي یرت�ط بها البرنامجان معا، �الرغم من أنهما منفصالن تماما. و�بین ثالثة �ظه -٤
أمور تظهر خطة هللا منذ بدا�ة الخل�قة واهتمامه �كل ال�شر، وكذلك دور اإلنسان في تنفیذ هذه 

  الخطة وعملها في ح�اتنا. و�بین العالقة بین دعوة إبراه�م ودعوتنا الیوم.
 
 

 مقدمة
 الكتاب المقدس. وسنتوسع في هذا الدرس�ا نتحدث في موضوع هام للغا�ة وهو عالقة اإلرسال�ة مازلن

من ف .ن واجهتا هللا، وكیف خطط للتغلب علیهمایلنبین ما �قوله الكتاب المقدس عن المشكلتین اللت
 .فالهد ةمزدوجن هللا عن هذه الخطة اللحظة األولى التي سقط فیها اإلنسان في خط�ة العص�ان، أعل

ق بدقة متناه�ة، وأنه في النها�ة س�حق ها�قوم بتنفیذس وقد أوضح خالل كل الكتاب المقدس كیف
إننا كلما  .، كما رأینا ذلك في درس الیوم الثاني من دروس هذا األسبوعغایته التي قصدها من البدا�ة

 ائع.تمتع بهذا الدرس الر قنا في هذه الدروس كلما اكتشفنا الكنوز الموجودة في كلمة هللا. اس   ّ تعم  
 
وما األسالیب التي �ستخدمها؟ ؟ لخل�قته؟ وما الذي �حاول عمله �الفعل ما هو قصد هللا -١

 ،Stanley A. Ellisenولإلجا�ة على هذه األسئلة دعونا نلخص ما قاله ستانلي إل�سن 
Everyone’s Question: What God is trying to Do? )Perspectives  هو ) و ١٧ص

 . ام�شرح �التفصیل المشكلتین اللتین تواجهان هللا، وماذا س�فعل ح�اله
). وأ�ضا ١٦: ١٠ألبد" (مزمقدس هللا كملك أبدي: "الرب ملك إلى الدهر وا�صف الكتاب ال 

مز (     ُ   ّ                         ثبت ك رس� ه ومملكته على الكل تسود" تالسماوا"في  �علن أن له سلطان على كل األش�اء
في كل كونه الواسع الذي و  ،نازمكل و و موجود في كل مكان، و ، ة��ال نها)، وألنه ١٩: ١٠٣
�شأ أبدا أن یتنازل �أي شكل من األشكال  هو الكل. و العلى �الكامل هو �س�طر لذلك ف، خلقه

ن أقل من فس�كو (أي تنازل عن س�ادته) مثل هذا  ئافعل شی ن ٕ ا  و كإله. هذه عن س�ادته المطلقة 
 عبد.     ُ إله �  

 
 
 

 األهداف 

 األسبوع األول
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ش�اء التي �مكن أن تسلب هللا س�طرته الكاملة على خل�قته، سواء من ال�شر األ ما اكتب اآلن 
، وماذا �مكنه أن �فعل إذا ما حدث هذا �شكل وآخر ال أو من الخالئق األخرى التي خلقها

 كذلكاكتب أفكارك في الفراغ التالي واكتب  تحاول أن تكتب معلومات ولغة كتاب�ة.
 هللا الكامل على كل الكون.كتاب�ة أخرى تبین سلطان  فصوال  
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 *** إجابتك. 

 انتصاره األخیر�علن وعد هللا األول  
 مشكلة هللا ذات الوجهین 
ملكوته عن طر�ق مبدأ تفو�ض السلطة. وقد نظم المالئكة بترتیب ه�كلي،  تسییرهللا في  �حكم -٢

 عمل كالسید�لو  ،ت للخدمة. ولكي یدیر ملكوتهمن المسؤول�ة ومجاالوعین لهم مستو�ات 
، وحكمة وقوة اخاص جماالنح أحد رؤساء المالئكة المعینین م ،المطلق على الجم�ع

من عل�ه أن �حكم �مكنه )، وسماه لوس�فر وأعطاه عرشا ٩، یهوذا١٧-١٢: ٢٨(حزق�ال
الوقت استمر هذا كم من ولكن هلل. قد حكم هذا المالك كرئ�س وزراء ف ،)١٤-١٢: ١٤(إشع�اء

 النظام، ال أحد �عرف!
أراد أن  قدف .على هللا التمرد ،یت�عوا طر�قه ممن رغبوا في أنن و وقد اختار لوس�فر ومعه آخر  

). ومن ذلك ٧-٤: ١٢المالئكة (رؤ�ا ١/٣)، وانضم إل�ه تقر��ا ١٤: ١٤�كون مثل هللا (إش
د لتالي تفاصیل ما تقوله الشواهفي الجدول ااكتب  .خالئقهالوقت أص�ح �عادي هللا، وكل 

 .هالكتاب�ة عن تار�خ الش�طان وسقوط
 ما �قوله عن تار�خ الش�طان الشاهد الكتابي

  ٢٨-١٢: ٢٨لحزق�ا
 

  ٩یهوذا 
 

  أ١٤-١٢: ١٤إشع�اء 
 

  ب١٤: ١٤إشع�اء 
 

  ٧-٤: ١٢رؤ�ا 
 

=========================================================== 
 ؟جابتك. ماذا وجدت؟ هل ما وجدته یتطابق مع ما قاله إل�سن، وما هو تعل�قك على ذلك*** إ
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ث أنه (حی بتكو�ن مملكة الشر والظالم سمحهي أن هللا قد و  أساس�ةحق�قة �مكن هنا مالحظة  -٣
خلق هللا اإلنسان ووضعه  من ثمو . )؟!!بذلك ، ولكن لماذا سمحمطلق الس�ادة على كل خالئقه

ة عدن، ولكن سرعان ما جاءت مملكة الشر متمثلة في الش�طان (الح�ة القد�مة) في جن
قد هللا  كانو . وخدعت اإلنسان الذي منحه هللا إرادة حرة ل�سقط في عص�ان هللا والتمرد عل�ه

المح�ة. � یرت�ط �هأن و تلك الحر�ة أن یؤسس العالقة مع اإلنسان لتكون عالقة كاملة، سعى ب
مملكة ل تار بإرادته أن یخطئ، و�هذا أعلن استقالله عن مشیئة هللا وات�اعهاخولكن اإلنسان 

سل ل�مأل نفي أمله الكبیر في تكثیر هذا الالش�طان. وكان هذا السقوط وكأنه لطمة قو�ة هلل 
في  أن یثقمن  هللالم یتمكن  حیثفي األرض. ولكن اآلن  �ال له كمسؤولوك األرض و�كون 

ت على كل األرض. لقد كان أكل ثمرة شجرة �س�طة، فكیف �أتمنهل�حفظ نفسه من  اإلنسان
أن منح ال�شر حر�ة اإلرادة. وكأن ما حدث أح�ط قصد هللا، ألنه كما  من هللا مخاطرة كبیرة

  ن الخط�ة والشر ینتصران و�نتشران.إفیبدو 
 اتب؟كو�بدو أنها أح�طت قصد هللا، �حسب ال ما المشكلة ذات الوجهین التي واجهت هللا، 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 *** إجابتك. 

 اآلتي:ك ما �قوله إل�سن، واإلجا�ة على سؤال البند السابقمكن تلخ�ص � -٤
 . المملكة المضادة١ 
برزت مملكة الش�طان المضادة، وعقدت العزم على اغتصاب سلطان هللا وملكه �سرقة والء  

   الرجال والنساء، ولذلك عمدت إلى خداعهم وتدمیرهم.
 . عص�ان ال�شر٢ 
كمسؤولین ه ف�الذي عینهم هللا  الساميانهم وتمردهم عن مركزهم قد تنازل ال�شر �سبب عص�ل 

و�طر�قة ساخرة، في سعیهم للحصول على سلطان أعظم، استسلموا  .ن�ا�ة عنه على األرض
 ملكة الش�طان، األمر الذي عنى عبودیتهم للخط�ة والموت.موخضعوا ل

جه كیف حدث هذا ونتیجة ما أ. سجل اآلن وجهي المشكلة التي واجهت هللا. واكتب أمام كل و  
 حدث.

 ١ _____________________________________________________ .      
            _____________________________________________________ 

 ٢ _____________________________________________________ .   
           ___________________________________________________ 

نه ال ، والس�ما أماذا تتوقع أن �فعل هللا كرد فعل على ما حدث في المشكلة ذات الوجهینب.  
 ؟یرغب في أن یتنازل عن س�ادته وسلطانه على كل شيء آلخر�ن

 _________________________________________________________
_____________________________________________________ 

=========================================================== 
، عصت وتمردت حیث برزت مملكة الش�طان المضادة ن المملكة المضادة�. تكو ١إجابتك. أ. *** 

. عص�ان ال�شر، حیث خدعهم ٢على هللا، وسعت أن تغتصب سلطانه �سرقة والء خالئقه. 
 �كونوا مثل هللا، ولهذا أص�حوا عبیدا للخط�ةلسعوا  إذان هللا والتمرد عل�ه، الش�طان لعص�

 والش�طان. ب. إجابتك.
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الوجهین. أوال، ف�ما یتعلق  ي�علن عن خطته وقصده ذ )١٥: ٣إال أن هللا في (تكو�ن  -٥
، و�هذا یتم تحر�ره من من خالل نسل المرأة(الح�ة) ، فهو س�سحق رأس الش�طان اإلنسان�
. وثان�ا، من جهة الش�طان، فقد حكم عل�ه �الموت، حیث أن سحق بود�ة الش�طان والخط�ةع

ن كان ذلك ال یخلو من سحق عقب هذا النسل. و�ذلك �كون   قد أعلن                   ٕ                                                   الرأس �عني الموت، وا 
فداء من خالل عمل�ة الوجهین لمملكته  يلبرنامجه ذالعام هللا عن المخطط أو اله�كل 

 �ةحرر ال�شر �س�طرته على ملكوته �الكامل بتدمیر الش�طان ومملكته، و  اإلنسان. فهو س�ستعید
 حمن خالل موت المس� �عمل�ة الفداءوخالق          ٍ كرب وفاد  ل�عبدوه و�مجدوه من براثن الش�طان 
 ، "اإلنجیل األول". ١٥: ٣. ولذلك �طلق على تكو�ن ابنه على الصلیب

 سیتم إنجازها، �حسب الكاتب؟ما هي خطة هللا ذات الوجهین، أو قصده؟ وكیف أ.  
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________ 
 �سحق رأس الح�ة اإلنسان، ول�س هللا نفسه، �حسب رأ�ك؟من ذا اختار هللا أن ب. لما 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
. فداء وخالص ال�شر واسترجاعهم ٢. تدمیر مملكة الش�طان، حیث حكم عل�ه �الموت. ١أ. *** 

إل�ه مرة ثان�ة ل�عبدوه و�مجدوه كرب وخالق وفادي. (�الط�ع س�عمل هللا ذلك من خالل نسل 
ما مات على الصلیب، وفتح ال�اب ل�حصل المرأة الذي هو المس�ح، فقد سحق الش�طان عند

 ب. إجابتك. ).�اإل�مان اإلنسان على الخالص من الخط�ة وعبود�ة الش�طان
 
ة هللا �خطو هذا �الدروس السا�قة الیوم قد یت�ادر إلى ذهنك اآلن السؤال الهام، ما عالقة درس  -٦

ین بما هي العالقة  وقصده في خالص كل ال�شر من كل األمم والق�ائل واأللسنة والشعوب؟
�حسب ، ١٥: ٣لكل ال�شر، وما جاء في تكو�ن  (الغا�ة النهائ�ة) خطة هللا وقصده النهائي

 رأ�ك؟
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
یؤكد أن هذه الخطة أو القصد هي آلدم وكل  ٣إجابتك. اقتراحي، أن ما فعله هللا في تكو�ن *** 

نسله، ولم تكن مخصصة لجزء أو فرع فقط من نسل آدم، بل هي لكل أوالده الذین س�أتون من 
 والذین �مثلون كل الشعوب واألمم. أو ما شا�ه. صل�ه،
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 الثالثالیوم  األولاألسبوع  

 ؟وجهیهاو اذكر المشكلة، أ. ذكر الكاتب أن هللا واجه مشكلة ذات وجهین،  -٧
 المشكلة:  
 ١ . 
 
 ٢ . 
 
 ب. ذكر الكاتب أن هللا قدم خطة ذات وجهین لحل المشكلة بوجهیها، فما هما؟ 
 ١ . 
 
 ٢ . 
 
 ان الغتصاب سلطان هللا على خالئقه، هي �أن �سرق ج. إن الخطة التي وضعها الش�ط 
فهل مازالت هذه تجر�ة قو�ة �قع فیها اإلنسان إلى الیوم؟ ولماذا تسیر هم هلل، و�جعله له. ءوال  

االنحدار المر�ع في ح�اة ال�شر األمور على هذا النحو في رأ�ك؟ وكیف �مكن عالج هذا 
 بتركهم الوالء هلل؟

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_______________________________________________ 
 "اإلنجیل األول"؟ وما هو اإلنجیل الثاني؟ ١٥: ٣د. لماذا �طلق الكاتب على تكو�ن  
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________ 

=========================================================== 
. سقوط ٢. تكو�ن مملكة الظلمة ورئ�سها الش�طان، ١ الوجهان: المشكلة: تمرد الش�طان، أ.*** 

. دحر الش�طان �الموت وتدمیر ١ته للش�طان ومملكته. ب. یاإلنسان في العص�ان وعبود
عادته ل�عبد هللا الحي  ٕ ا  �ة الش�طان، و من عبود اإلنسان. تحر�ر ٢مملكته مملكة الظلمة، 

 (الحظ أن معنى إنجیل، الخبر السار).د. إجابتك.  و�مجده. ج. ناقش في حلقة الصف.
عن [النسخة األسترال�ة] ) ٣-١(ص  Perspectives في كتا�ه Simkin ما�كل س�مكنر    ّ �عب   -٨

 ع �شكل آخر، ف�ضعه بهذه الصورة:و نفس الموض
 قصد هللا الموحد 
عبر م. وذلك القصد شاملكون لدى هللا مشكلة ذات وجهین، لكنه مع ذلك له قصد واحد قد � 

 یتغلب على المشكلتین بتدبیر واحد. فهو �فدي ل�سود.. فاهلل (مهمة) إرسال�ةعنه في صورة 
 وهو �سود (�حقق نصرا) لكي �فدي. وتدبیره هو:

  النصرةاستعادة أ.  
ان عل�ه كلینتصر على مملكة الش�طان و  ،خ ملكه الصح�ح    ّ و�رس   على مملكته نصرةال یدستعل� 

 �فدي و�حرر الرجال والنساء. أن
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 ٣٤ 

  الثالثالیوم  األولاألسبوع 

 ل�صالحب.  
الخطاة مع نفسه من خالل العمل التام على الصلیب والق�امة، ومن خالل هذا الفداء  ل�صالح 

     على كل الخل�قة. و�مكن أن نلخص قصد هللا العجیب هكذا:  ود�سفكل األش�اء لنفسه  �صالح
 ."كل الممالك فوق مملكة  ل�حكممن كل الناس، و  اناسأل�فدي "          
ما العمل الواحد (المهمة أو اإلرسال�ة) التي قام بها هللا ل�حقق حال للمشكلة ذات الوجهین التي  

�عد سماحه بتكو�ن مملكة الظلمة، وسقوط اإلنسان في العص�ان، �حسب الكاتب؟  واجهها
و�ین إن كنت أنت شخص�ا قد حصلت على هذه البركة التي جهزها هللا اشرح هذا العمل، 

 لل�شر لكي �صالحهم مع نفسه، و�منحهم خالصا وحر�ة من عبود�ة إبل�س.
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

=========================================================== 
*** لقد رتب هللا �حسب قصده أن �فدي اإلنسان من خالل إرسال ابنه �سوع المس�ح ل�موت على 

وهذا هو حل  ل هذا الموت سحق رأس الش�طان، ودحر سلطان الظلمةالصلیب، ومن خال
یتصالحوا مع هللا، و�تحرروا من عبود�ة ل، ومنح ال�شر فرصة الوجه األول من المشكلة

هللا هذا  وقد فعل .وهذا هو حل الوجه الثاني من المشكلة ،الش�طان و�ص�حوا أوالدا هلل �اإل�مان
تك، إن لم تكن حصلت على هذا االخت�ار �عد، ولك رغ�ة . إجاب�عمل واحد وهو عمل الفداء

في الحصول عل�ه، تحدث مع راعي كن�ستك، أو أي شخص فیها �مكن أن �ساعدك في تسل�م 
 ح�اتك ل�سود فیها الرب اآلن و�صلي معك.

 
 أكمل الفراغات في التالي:  -٩
______، و�ه  كان هلل قصد ___________، ع�ارة عن عمل واحد �قوم �ه وهو ______ 

 أ. استعادة ___________، ب. المـ__________. :حقق
=========================================================== 

 ال�شر، النصرة، المصالحة. *** موحد، فداء
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 الثالثالیوم  األولاألسبوع  

 خطة هللا
ن برنامجه اختار هللا رجلین من رجال اإل�مان من خاللهما دش، كالمه�ستمر إل�سن مكمال  -١٠

من  البرنامج للعمل اأطلق هذوقد ، )١٥: ٣(تكو�ن     ً    بدءا  منكله  في كتا�ه المقدس أعلنهالذي 
معه قطع هللا  ، حیثسنة ق.م ٢٠٠٠. أول هذین الرجلین كان إبراه�م الذي عاش منذ خاللهما

ل �أنه سنسل �ه تت�ارك كل األمم. و�حدد بولس هذا النبمن بین أش�اء أخرى إ�اه عهدا، واعدا 
). ١٦-٦: ٣والبركة التي تأتي من خالله �حددها بولس �الفداء أو التبر�ر (غالط�ةالمس�ح، 

 اقرأ هذا الفصل لتتعرف على ما قاله بولس.
ق.م، وقطع معه ١٠٠٠قصد مملكته، اختار داود من نفس الساللة في سنة هللا ولكي �حقق  

�ملك نسل داود هذا أخیرا على ). فس١٦-١٢: ٧صموئیل٢عهدا عن مملكة ونسل ملوكي (
�متد أن هذا الممسوح س�عالن اإلتم فقد بیت إسرائیل لألبد، و�جانب ملكه على كل إسرائیل، 

). فمن خالل نسل داود س�حقق هللا ٩: ١٤، زكر�ا١٢: ٩ملكه ف�ملك على كل العالم (عاموس
 العالم �البر.على المتمردین والعصاة، و�سود برنامج مملكته بتدمیر 

�عطي الكاتب هنا برنامج هللا ذي الوجهین ل�عالج كل جانب من جوانب "المشكلة" التي  
حل كل جزء من هذه المشكلة �حسب إطالق ف�أي رجلین من العهد القد�م یبدأ تواجهه. 
 الكاتب؟

    األول:  
 
 الثاني:  
 

=========================================================== 
  .: إبراه�م، الثاني: داوداألول*** 

  
اه�م كان ابن إبر أ�ضا أن هذین الرجلین أعط�ا ابنین یرمزان للنسل الموعود.  ةالحظممن المهم  -١١

م على جبل المر�ا كذب�حة ح�ة.  ِّ د                                                      ُ إسحق، وهو یرمز للمس�ح في عمله الفدائي، وذلك عندما ق  
والسالم  اءخر ملك المجد وال كان إذفي ملكه، وكان ابن داود سل�مان، وهو یرمز للمس�ح 

لذلك نجد الروح القدس یبدأ العهد الجدید بتقد�م شخص مهم على أنه "ابن داود ابن . والنجاح
 افتح واقرأ هذه الشاهد بنفسك. ).١: ١إبراه�م" (متى

لماذا یبدأ الروح القدس العهد الجدید بتقد�م شخص مهم �قول أنه "ابن داود ابن إبراه�م" أ.  
 �حسب الكاتب؟ )،١:١(مت

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________________ 
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 ٣٦ 

  الثالثالیوم  األولاألسبوع 

ب �حس ب. كیف یرمز االبنان المشار إلیهما من قبل الكاتب هنا إلى جانبي برنامج هللا، 
 الكاتب؟

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

 ___________________________________________________ 
=========================================================== 

 حل الوجه اآلخر لها،یرمز لحل أحد وجهي المشكلة، بینما ابن داود یرمز لإبراه�م  أ. ألن ابن*** 
ر ال�شر من سلطان الظلمة، بینما ن إبراه�م لعمل الفداء الذي س�حر أو ما شا�ه. ب. یرمز اب

ابن داود یرمز إلى ملك یهزم مملكة الظلمة والش�طان، و�سود على العالم �البر والسالم. أو ما 
 شا�ه.

  
خر�ن لعملي العهد القد�م رمز�ن آ�عطي من المدهش أن  -١٢

من خالل حیوانات وذلك لمس�ح املك الفداء والس�ادة أو 
ل هللا حمحمل الذب�حة إلى عمله الفدائي فهو "یرمز رمز�ة. ف

 و�عطي عنه نبوات). ٢٩:١(یوالذي یرفع خط�ة العالم"
كالسید العبد الذي سیق "مثل 

 ).٥٣:٧ءخروف...للذ�ح"(إشع�ا
). ٩: ٤٩هو األسد (تكو�نفي العهد القد�م الحیوان اآلخر الذي یرمز لملك المس�ح وس�ادته  

إلى تشب�ه العهد القد�م عندما �صف المس�ح أنه مثل "أسد  ٥: ٥یوحنا في سفر الرؤ�ا �شیر و 
ة. ك�... من س�ط یهوذا". وكما أن األسد ملك الحیوانات، فإن هذا یرمز إلى سلطان وس�ادة مل

 وهذا �عني أنه من س�ط یهوذا س�أتي متسلط �حكم و�سود على إسرائیل وكل العالم.
 ؟�حسب خطة وقصد هللا ن عملي المس�ح الفدائي والملكيان المعینان الحیواناكیف �صور هذ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________ 
=========================================================== 

 *** إجابتك.
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 الثالثالیوم  األولاألسبوع  

ى المشتملة عل ةصد هللا الواحدهما لخطة وقاابنیرمز ین اختارهما هللا، �سن شخصإل ىأعط -١٣
  .جانبین لحل المشكلة ذات الوجهین

لى أي وجه یرمز كل منهما:الشخصین ف�ما یلي، واذكر ابن كل هذین اذكر أ.           ٕ                         منهما وا 
 الشخصان هما: ___________________ _______________________ 
 ____________________ _______________________هما: _االبنان  
 یرمز األول إلى: __________________________________________ 
 یرمز الثاني إلى: ________________________________________ 
لى أ�ضا �عطي ب.                                                                  ٕ    حیوانین یرمز كل منهما لحل وجه من وجهي المشكلة. اذكر الحیوانین وا 

 أي وجه یرمزان، �حسب الكاتب.
 الحیوان األول:  
 
 
 ن الثاني: الحیوا 
 
 
 
 
 
 
 
ج. ماذا كان انط�اعك عندما قرأت عن خطة هللا التي أعلنها لنا في العهد القد�م من خالل  

�ك، وفي فذلك الشخصین واالبنین والحیوانین؟ اشرح ذلك في الفراغ التالي، و�ین كیف أثر 
 عطي هللا هذه الرموز أكثر من مرة، و�هذه الصورة؟ولماذا � ؟صدق كلمة هللا

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 ج. ناقش في حلقة الصف. *** أ، ب إجابتك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sam
ple

 le
ss

on



 IIIهللا هو إله اإلرسال�ة                                                                                
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  الثالثالیوم  األولاألسبوع 

 نیارت�اط البرنامج
 ل كل الكتاب المقدسهما خالنا نجد، إال أننیالوجه المزدوج منفصل أن عمل المس�حمع  -١٤

 هدفهو هلل، �ا أساسامتعلق قصد المملكة حیث نجد ان في قصدهما. متمیز  ولكن، نیمرت�ط
ه. أساس خالص حیث �قدمالفداء أساسا �اإلنسان،  قصد�رت�ط قد من المملكة. و             ُ استرداد ما ف  

ومع أن قصد المملكة أوسع، حیث �متد إلى كل المجال الروحي، إال أنه ال �مكن تحق�قه دون 
، ف�عد أن ٥یوحنا االثنین في رؤ�ته النبو�ة في رؤ�ا یر�ط الحظ كیف فبرنامج فداء اإلنسان. 

، �سمع المالك ینادي �صوت عظ�م: "مستحق هو الخروف )٥: ٥(رؤ�اكاألسد رأى المس�ح 
هو لم ف. )١٢ :٥المذبوح أن �أخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة" (رؤ�ا

�ظهر حقه فقط ولكن استحقاقه أ�ضا ل�حكم و�كون له سلطان كأسد هللا، لكونه ذ�ح كحمل هللا. 
�الغضب، كان عل�ه أن �عبر نیران الدینونة لینقذ الخطاة، قبل أن یتحرك لیدمر مملكة الظلمة ف

وضحان �و إال أنهما �حققان اتجاهین  متشا�كان،مضح�ا �ح�اته كحمل. ولذلك فهذان الدوران 
 ).١٢-١: ٥(اقرأ رؤ�ا ن من طب�عة هللا.یصفت

التقد�م وهذا  ).٢٤: ١٥كورنثوس١(هذه المملكة المستردة أخیرا لآلب مرة ثان�ة س�قدم المس�ح  
 سل المرأة.دوره كناآلب في  التي كلف بها من قبلمهمته ذات الجانبین الكامل لتحقیق ال �علن

 أ. ما هو إذا العمل الوحید الذي قام �ه هللا لكي �حقق و�تمم الحل للمشكلة ذات الوجهین؟ 
 _______________________________________________________

 ______________________________________________________ 
 متى سیتم تحقیق النصر النهائي والتحقیق الكامل للمهمة ذات الجانبین، �حسب الكاتب؟ب.  
 _______________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
 
 برنامجان معا، �حسب الكاتب؟ج. كیف ارت�ط ال 
 _______________________________________________________ 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________ 

=========================================================== 
 ص                                           ّ �سوع المس�ح على الصلیب، حیث أن هذا العمل خل   هللا *** أ. إنه عمل الفداء الذي قدمه ابن

. ب. اإلنسان من سلطان الخط�ة والش�طان، وفي نفس الوقت دحر مملكة الش�طان وهزمها
�سلم الملك المسترد وكل الخل�قة التي س الكاملتحقیق النصر �عند مجيء المس�ح الثاني و 

 �ص�ح هو الكل في الكل. ج. إجابتك. إذا رغبت ناقش في حلقة الصف.لآمنت هلل اآلب، 
یجب فخطط.       ُ مجرد م  على أنه  هنا نفكر ف�جعلییجب أن ال هذا عندما نتحدث عن خطة هللا، ف -١٥

و�جب  .فوق وأكثر مما تقول دل�ال اهلالكتاب المقدس  نا�عطیال  التي موراألفي أن ال نفكر 
خ توار�و  ،ونقدم شروحات م�سطة للماضي ،فعرو نتظاهر �معرفة فكر هللا غیر المال أن 

ه خطة. �فتراض أن هللا ل�س لدفي اخطر  یوجدولكن من الجانب اآلخر  متضار�ة للمستقبل.
، أو إذا تمغیر مه �أن هللا لالعتقاد مصحوب برضىهناك میل �كون فحیثما یتم افتراض هذا، 

 ا.، بدال من أن �حدثهفقط یتجاوب مع األحداثستغل مكشخص یتصرف ، فهو اهتمامكان له 
 :هكذاالثاني األول و س الیوم و خطة هللا كما سبق وأشرنا في در  تظهرف
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 الثالثالیوم  األولاألسبوع  

 أ. هللا مهتم �كل الناس 
أن قصده حق�قة  �عكس. وهذا ١١-١لقد تعامل هللا مع كل الناس من كل األمم في تكو�ن  

الث ثالثابت كان دائما �شتمل على كل األمم. ولكننا نرى في هذه الفترة التي س�قت فترة اآل�اء 
 حدث.تكان یجب أن  األمور التي فيعظ�مة أثرت �شكل كبیر  طاتسق

هللا" صالح�ات هللا وشوهوا مقاصده  ء"أبنا اتخذ). و�عدئذ ٣أولها كان سقوط اإلنسان (تك 
البرج في �ابل  –). وهذا وصل إلى ذروته في السقطة الثالثة ٦هواتهم (تكلتحقیق رغ�اتهم وش

 ).١١(تك
 أ. ما الخطورة في القول �أن هللا ل�س لد�ه خطة وقصد معروف مس�قا، �حسب الكاتب؟ 
 _________________________________________________________

_____________________________________________________ 
كان یتعامل مع كل األمم، ل�س �الجزء الكبیر، هللا الكاتب أن ف�ه إن الجزء الذي �قول ب.  

اسخ ر من سفر التكو�ن، فهل هذا �كفي لكي �كون هناك اعتقاد  ١١-١صحاحات فهو فقط اإل
ن هللا صحاحات أتى النها�ة؟ كیف تبرهن من هذه اإل�أن هللا مهتم �كل الناس منذ البدا�ة وح

 �كل ال�شر؟ ا�الفعل كان مهتم
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
======___________________________________________________

================================================= 
 لهأن �كون هللا هكذا، فهو إ اوحاش ،�طر�قة ارتجال�ة هأمور                 ّ   االعتقاد �أن هللا �سی ر خطورة  *** أ.

 أنه عالم �كل شيء، ومخطط له أ�ضا. ب. إن خطة هللا لكل المؤكدالنظام والترتیب، فمن   
 ، ول�س لفرع واحد منه فقط.ألن الوعد كان آلدم ونسله، ١٥: ٣ال�شر ظهرت في تكو�ن  
 كاف�ة في البنود التال�ة. إجابتك.على إجا�ة ل نحص وقد  

 ب. أهم�ة �ابل -١٦
 ي ذلكفالناس  تم فصلقد �كن حیث لم  ،عامل هللا في البدا�ة الجنس ال�شري ككل جزئ�ا 

جاءت  ١٠الوقت إلى مجموعات لها ألسنة مختلفة. (مع أن "قائمة أسماء األمم" في تكو�ن 
 األدبيالتكو�ن كجزء من  ١١ي، إال أنها وضعت قبل تكو�ن �عد حادثة �ابل في الترتیب الزمن

ذا كهواحدة لها لغة واحدة، و  عشیرةوفي الحق�قة كان الجنس ال�شري الشامل لسفر التكو�ن). 
 هوالتمرد ضدهللا مكنهم مقاومة أمعا غیر أنهم كانوا قوة عظ�مة ضد غزو األفكار الجدیدة. 

ال یوجد عمل شر�ر س�كون من المستحیل علیهم  ههللا أنلع�ادة األوثان. وقد رأى  عندما سعوا
 ).٦: ١١أن �فعلوه (تك 

 
ان في ، ولكنه كادینونة أو قصاصقهم هللا عند هذا الحد؟ فقد كان كما ذكرنا سا�قا          ّ فلماذا فر   

رق أو كفلقد قاوموا هللا ككل، ولذلك فسیر�حهم هللا . وخطةعجیب،  عمل رحمةنفس الوقت 
 لة، وقبیلة�صل إلیهم عائلة �عائسلتحقیق قصده. فهو ال�شري م هللا الجنس  ّ س  لقد قمجموعات. ك

هللا �فعل  أن یرى  ١٢-١٠ومن �قرأ �شكل متصل تكو�ن �قبیلة، وشعب �شعب، وأمة �أمة. 
 بواسطتها كلی�ارك �قسم الجنس ال�شري إلى أمم، و�ختار أمة واحدة لكي . فهو تماماهذا 

 .األمم األخرى 
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 ٤٠ 

  الثالثالیوم  األولاألسبوع 

 مر�ن اللذین ذكرهما الكاتب حتى اآلن ل�ظهر خطة هللا في اهتمامه �كل ال�شر.. اذكر األ١ 
 أ. ___________________________ ب. ________________________ 
. لماذا كان تشتیت الناس إلى مجموعات صغیرة من شعوب وق�ائل وألسنة وأمم عمل رحمة، ٢ 

 �حسب رأ�ك؟وخطة، 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

�أن هللا كان لد�ه  من سفر التكو�ن ١٢-١٠صحاحات . كیف تظهر القراءة المتصلة لإل٣ 
 ما؟ اقرأ هذه اإلصحاحات �طر�قة المسح قبل اإلجا�ة.خطة، وأنه كان �عمل �مقتضاها تما

 _________________________________________________________
_____________________________________________________ 

. لماذا اختار هللا أن تكون م�اركة اآلخر�ن عن طر�ق �شر اختارهم و�اركهم، ول�س �طر�قة ٤ 
 ؟م�اشرة منه

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________________ 
=========================================================== 

. ألن وجودهم معا بلغة واحدة وكأمة واحدة، ٢اس. ب. أهم�ة �ابل. . أ. هللا مهتم �كل الن١*** 
اإلنسان هم وغطرستهم، و ء، ولكن تقس�مهم أضعف قوتهم، وكبر�اا�منحهم قوة وكبر�اء وتغطرس

 عندما �شعر �الضعف �كون له قابل�ة أكثر أن یتجاوب مع الدعوات اإلله�ة له،
 إجابتك. ٤، ٣إجابتك.   

 اه�مج. دعوة إبر  -١٧
 . وكانحاجزا وعائقا، ول�س لعدواحتالل موقع من مواقع اإن اخت�ار هللا إلبراه�م كان إذا  
 ر إسرائیلانز فیركو�ل، "�اخت�هالكل العالم. وكما �قول جو  بدا�ة ول�س نها�ة للقصد اإللهي  
دعیت  ةهللا عینه أبدا عن األمم األخرى، كانت إسرائیل أقل� یدفعلم كجزء من كل ال�شر�ة،   

سیت�ارك نه أ قال هللا إلبراه�ملقد . المقدس واضح جدا في هذه النقطةوالكتاب لتخدم األكثر�ة". 
تهم تم محاسبستهو ونسله  –(األمم واألجناس) األرض  شعوبل�كون بركة تت�ارك بها كل 

 هذه المهمة.تحقیق على 
ندما ال، أشار إلیها �طرس عوقد تكررت هذه النقطة في العهد الجدید في مناس�ات كثیرة. فمث 

، ١٦: ٤) و�ولس عمل نفس الشيء في رسائله (روم�ة٢٥: ٣تحدث للناس في اله�كل (أعمال
ن�ات هللا ل اتضی�قأبدا ولم �كن  ،وهكذا فاخت�ار إبراه�م لم �كن اصطفاء ، إلخ).٨: ٣غالط�ة 

 .لخطته اولكن إطالق
 
 أبدا تضی�قا لن�ات هللا؟ أ. ماذا �قصد الكاتب �أن اخت�ار إبراه�م لم �كن 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________ 

 العدو؟ ب. ماذا �قصد الكاتب �أن اخت�ار إبراه�م كان احتالل موقع من مواقع 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________ 
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                                                           نظرة كاملة لإلرسال�ة 
 

٤١ 

 الثالثالیوم  األولاألسبوع  

 تظهر خطة هللا أنها كانت لكل ال�شر.أمور ذكرها الكاتب  ةثالثج. اذكر  
 _____________________________ )_____________ ب_________ )أ 
 _____________________ )ج 
 د. اشرح كیف أن تشتیت �ابل الذي ت�عه دعوة إبراه�م �ظهر شیئا من خطة هللا لكل العالم. 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________ 

=========================================================== 
أن هناك شعب هللا المختار، وال یوجد �*** أ. إجابتك. هناك �عض الناس الذین مازالوا �عتقدون 

وتص�ح من شع�ه. فلم یختار هللا إبراه�م لكي  تؤمن �اهلل،لمجال وال مكان أل�ة أمة أخرى 
الف ما ه�م على ختت�ارك ف�ه األمم األخرى. ب. ألن إبرا لیجعل من نسله فقط شع�ا له، بل 

نجح في أن �كون مؤمنا حق�ق�ا �اهلل وأن �عبده و�مجده  ١١-١صحاحات حدث في تكو�ن اإل
 )هللا مهتم �كل الناس، ب )ج. أ في ح�اته، وأن �كون بركة لآلخر�ن، كما سنرى ذلك الحقا.

 د. إجابتك. دعوة إبراه�م. )أهم�ة �ابل، ج
 

ته النهائ�ة لغایافتح كتا�ك المقدس اآلن، واكتب أمام الشواهد التال�ة ماذا تقول عن تحقیق هللا  -١٨
 .٣-١: ١٢�الوعد الذي أعطاه إلبراه�م في تكو�ن 

_____________________ ____________________________ ٢٥: ٣أعمال 
_______________________________________________________ 

________________________________________________  ١٦: ٤روم�ة  
______________________________________________________ 

 ________________________________________________ ٨: ٣غالط�ة  
  _______________________________________________________ 

=========================================================== 
 *** إجابتك. إذا كان هناك أ�ة صعو�ة من الممكن أن تسأل مرشدك في الصف.

 
 Dr. Ralph Winter دق�قة ألقاها الدكتور رالف و�نتر ٢٠الملخص لمحاضرة مدتها  هذاإل�ك  -١٩

في شر�ط فیدیو، وفیها یناقش اإلرسال�ة التي أعطاها هللا إلبراه�م وكل أوالده �اإل�مان في 
د للكتاب المقدس وكیف  ِ ح              ّ الموضوع المو  هي كیف أن هذه اإلرسال�ة  �بین. و ٣-١: ١٢تكو�ن 

 .القصد والغا�ة المس�طرة على ح�اتنایجب أن تكون أنها 
 
 الناس الكتاب المقدس دون إدراك قصده األساسي �ستخدم كثیر منأ.  
، ألمراضلكدواء . ف�ستخدمونه یتألمون أنهم �سبب إلى الكتاب المقدس  الناس. یذهب �عض ١ 

 أنه �شفینا، ولكن هذا ل�س قصده الرئ�سي.في الواقع  آلالم.لز�ل مو 
ة طعام وج�منه  �أخذون  كثالجةن. ف�ستخدمونه و یذهب آخرون للكتاب المقدس ألنهم جائع. ٢ 

 .الرئ�سي هیخفي قصدله  جمیل، إال أن هذا االستخدامهذا و . لذیذةو خف�فة وسر�عة 
�ألوان معینة لتظهر كل اآل�ات المهمة التي تخص تم تخط�ط �عض الكتب المقدسة . ٣ 

ساسي �فقد المعنى األسفإنه  كفاتح بختالمستقبل. ولكن إذا استخدم شخص الكتاب المقدس 
 ة منه.لفصول كثیر 
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 ٤٢ 

  الثالثالیوم  األولاألسبوع 

هللا  طةخللح�اة ولكنه كتاب �سمح لنا أن نفهم ما هي  دل�الفقط إن الكتاب المقدس ل�س . ٤ 
صد تالمملكة �مكن تلخ�ص كل قصة الكتاب المقدس �الع�ارة "و . نعمل معهأن یجب وكیف 
وع شرح هذا بتفصیل أكثر الحقا في أسب�(س فیها الخیر الشریدحر  قصة حملة فهو"، !الهجوم

٤(. 
كیف �ستخدم األشخاص في كن�ستك أو مجتمعك الكتاب المقدس؟ هل �ستخدمونه كدواء أو  

 األفكار عن الكتاب المقدس؟  هكثالجة أو كفاتح بخت؟ ومن أین جاءوا بهذ
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_______________________________________________ 
=========================================================== 

 الصف. *** إجابتك. ناقش في حلقة
 ١٢ب. لكي نفهم الكتاب المقدس، یجب أن نبدأ بتكو�ن  -٢٠

كل ما و هذا ما یجعلني مرسال.    ً   فإذا ،  ."ل لنشر بركة هللا           َ الشخص المرس  ل؟ "إنه            َ من هو المرس   
ط�ع. فكان على إبراه�م أن یخرج إلى أ�عد ما �مكنه أن یرى. أسمع و أفعله هو أن أأن  على

 فقط إلى المسافة التي �مكنكاذهب جدا، ف ة�عیدإلى مسافة  لم �كن في مقدورك أن ترى  نفإ
 .أن تراها

عشرة األولى عن خلق الجنس ال�شري، ودخول الشر إلى العالم  صحاحات األحدتتحدث اإل. ١ 
 ،لكل الكتاب المقدستمهیدا عشرة األولى  صحاحات األحداإلكانت فقد والسقوط. 

 لل�اقي. مقدمةعتبر وت  
 
براه�م كالشخص�ة الرئ�س�ة فیها.  خطة هللا الرئ�س�ةتظهر ، ٣-١: ١٢�نتكو لكن في . ٢   ٕ                                وا 

 .فیها مرسل) (كل عضو لة       َ أمة مرس  كو�فوضهم هللا إبراه�م ونسله    ّ  �عی نوفي هذا الفصل الكتابي 
ن من (المولودی�الجسد  هءأبنا، ول�س فقط �اإل�مان إبراه�م أوالدعلى كل أ�ضا �شتمل وهذا 
  أن ی�ارك إبراه�م وقصد �ه أن �كون بركة لكل ق�ائل األرض.. لقد وعد هللاصل�ه)

 وأ�ضا في رسالة �طرس األولى أ�ضا وألخ. تكرر هذا الوعد في أماكن كثیرة في سفر التكو�ن،. ٣ 
لین، وهذا یتضمن                                                                 َ                 �قول الكاتب و�نتر هنا أن هللا عین وفوض كل أوالد إبراه�م ل�كونوا مرس 

سد، ف�ما یتعلق �أوالد إبراه�م �الج �مان. فماذا �عني الكاتب بذلكإلأ�ضا كل أوالد إبراه�م �ا
 وأوالده �اإل�مان؟ وهل أنت مدرك لهذه الحق�قة وتمارسها؟ بین كیف �كون ذلك؟

 _________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

=========================================================== 
 *** إجابتك. ر�ما ترغب في أن تناقش ما سجلته في حلقة الصف.
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٤٣ 

 الثالثالیوم  األولاألسبوع  

 ُ     � عتبركما أنه فهم كل الكتاب المقدس  على ١٢تكو�ن  الموجود في تفو�ضال�ساعدنا ج.  -٢١
 الكلي الشاملموضوعه 

في درس الیوم  (تحدثنا عن ذلك إن اإلرسال�ات من جانب هي األساس للكتاب المقدس. ١ 
العمود  لذلك فإرسال�ة هللا هيو �قوم بتحقیق إرسالیته.  بینماقصة هللا �عرض  فهو ،األول)
 یتم فهمه. اي بني عل�ه معظم الكتاب المقدس و�هذال الفقري 

 في ح�اتنا: حق�قة. حالما نفهم هذا، یجب أن �ص�ح شیئان ٢ 
رك كل ی�اأن خطة هللا لجدید  إدراكا . �ص�ح لدینأولو�ات جدیدةترتیب وأ. س�حكم ح�اتنا  

حتى كل التار�خ، و فهم هذه الخطة وترتیبها، و خالل فهم الكتاب المقدس من في األمم. ونبدأ 
 من وجهة نظر هللا وهو �حقق قصده نحو األمم.وذلك ح�اتنا، 

بركة"،  ن فندرك أننا قد "ت�اركنا لنكو  .م�اراةلكسب ال جدیدةالخطة التتالءم مع تبدأ ح�اتنا ب.  
 .لدحر ظالم مملكة الش�طان وتأس�س مملكة هللاوأننا جزء من ج�ش هللا 

 
شيء من التكرار، وهذا صح�ح،  إنه یوجدماذا كان انط�اعك �عد قراءة هذا البند؟ ر�ما تقول  

هل غا�ة ف ألن الكاتب یرغب من كل قل�ه أن تكون قد أدركت واستوعبت هذه الحقائق الذهب�ة.
ترتب أولو�ات ح�اتك؟ وهل أنت جزء من ج�ش هللا فعال لدحر مملكة الظلمة  هللا النهائ�ة

ن كنت حتى هذه اللحظة لم تدرك هذه                                            ٕ                                  والش�طان وتأس�س مملكة هللا؟ وكیف تقوم بذلك؟ وا 
، ل�م عن اإلرسال�ة في فهمك للكتاب المقدسا التعهذ ة، فماذا عل�ك أن تفعل؟ وكیف أثرالحق�ق

�ك �فتح هللا قل في الصالة حتى اكل انط�اعك، واصرف وقت وفهم ح�اتك وخدمتك؟ اكتب
 هللا الجدیدة. حربوذهنك وتصمم أن تشارك في خطة 

 
 اكتب ملخصا ألفكارك في الفراغ التالي، وال تشارك �ه في الصف. 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

=========================================================== 
   **** إجابتك.

 
 د. تفو�ض إبراه�م هو دعوتنا أ�ضا لنقل بركة هللا لكل األمم -٢٢

 لآلخر�ن.  بتمامهاالتي �عطیها هللا لنا  الجسد�ة والروح�ة البركات نقل. یجب ١ 
ال ف، ولكن كلنا دعینا مع دعوة إبراه�م. (�المعنى الحرفي) لم ندعى كلنا لنكون مرسلین. ٢ 

كه . فنحن أوالد إبراه�م �اإل�مان، ولذلك نشار �قوم �العملآخر  اونترك شخص نستر�ح �مكننا أن
. نكون بركة لكل ق�ائل األرضل خطة هللا العامةفي دعوته. ونحتاج أن �كون لنا مكان مناسب 

. حد معفي من ذلك. فكلنا مدعوون ا. فال یوجد أي و لبركةل نناقلیكلنا نكون  أنترض فمن المف
كل مواطن له دور في المعركة، ولكن ل�س �الضرورة في حالة الحرب،  ولكن كیف سنتجاوب؟

دیهم فال�عض ل ، وحتى الجنود في المیدان ل�س جم�عهم �قاتلون أن �كون جند�ا في المیدان
   !خطة هللا العامة. ولذا اشترك في مسؤول�ات أخرى، إال أن الجم�ع �شاركون في المعركة

ات التي تحتها خط، والع�ار كذلك و  ١وداء في مرة ثان�ة وتالحظ الع�ارات الس ٢، ١�عد أن تقرأ  
 .٢تحتهما خط في  التي
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 ٤٤ 

  الثالثالیوم  األولاألسبوع 

 أ. اكتب ما هي البركات الجسد�ة والروح�ة التي یجب نقلها �التمام لآلخر�ن.  
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

لین ... ولكن كلنا ناقل  لما �أننا عن للبركة". و                                         َ                       ب. �قول و�نتر، "لم ندعى كلنا لكي نكون مرس 
لین، ولكن ناقلین؟ أننا جم�عا مرسلین،  ٢٠ذكرنا في البند                              َ                   فما هو المقصود �أن ال نكون مرس 

ل والناق ل؟ وهذا سؤال هام للغا�ة، ألننا نسمع كثیر�ن من أعضاء                     َ         ما هو الفرق بین المرس 
الكنائس �قولون أنهم غیر مدعو�ن ألن �كونوا مرسلین. فماذا س�كون دورهم في اإلرسال�ة 

 ؟ �مكنهم أن �كونوا ناقلین للبركة اإلله�ة؟ وكیف
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
=========================================================== 

 أ، ب ناقش في حلقة الصف.*** 
 

جاء الوقت لتجم�ع كل المعلومات التي درستها حتى اآلن. لقد كان عنوان الدرس الرئ�سي هو:  -٢٣
�مكن  ته عن كیفصفحة كاملة تشرح فیها كل ما درس كواجب"هللا هو إله اإلرسال�ة"، فاكتب 
واكتب أ�ضا، كیف أثرت عل�ك هذه الدروس؟ وكیف تحدثت أن �كون هللا هو إله اإلرسال�ة. 

أهم  ؟ واذكرفي كرازة العالمفي تطو�ر رؤ�تك  وجهة نظرك توكیف غیر إل�ك �شكل خاص؟ 
سلم هذا الواجب إلى مرشدك في الصف، وس�منحك النقاط التي أثرت ف�ك أثناء دراسة الدرس. 

 �ه عالمات.عل
 : ال یوجد في هذا الدرس مراجعة، نظرا ألننا فعلنا ذلك أثناء الدرس.ةمالحظ
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