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 الضیف الذي حل 

 قراءات یومیة في الكتاب المقدس
 لكتاب المقدسلجابة تاالسنموذج 

 الكتاب المقدسبطاقات حفظ 
 

 شكر خاص
 

 ذا المشروع منذ البدایةإلى رود مینور ودیبي ھایز من أجل العمل معي في ھ
 إلى برت ستوفر و ارنست بولن من أجل تصمیم وتغلیف مجموعة التقدم نحو النضوج 

 إلى كل خدام الشباب عبر الوطن الذین اختبروا ھذا المادة وأعطوني اقتراحات ذات قیمة 
إلى زوجتي الراحلة كارول وأبنائي سكوت وكامرون، كاتي وبارت، جوناثان وجیني الذین 

 حبوني وشجعوني في خدمتي أ
 إلى الوانا زوجتي وشریكة كفاحي في الحیاة والموت ورفیقة عمري في النصف الثاني من حیاتي 

 إلى الرب یسوع من أجل تعلیمي الحقائق بھذا الكتاب 
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 كلمـــة من المؤلف
 

كما أن . ضًایمكنھ أن یغیِّر حیاتك أیھو لقد أحدث یسوع المسیح تغییرات إیجابیة في حیاتي، و
 ! باستطاعتھ أن یستخدمك لتغییر آخرین

 
 : اجعل نفسك متاحًا فحسب وسوف یتمكن یسوع من

 
 أن یساعدك على معرفتھ بصورة أفضل  ·
 أن یعمل في داخلك كي یجعلك مسیحي أكثر نضجًا  ·
 أن یحفزك لتشارك المسیح مع اآلخرین  ·
 أن یستخدمك لتساعد آخرین على النمو نحو النضوج  ·
 ودك لتقود اآلخرین أن یق ·

 
فكما قبلتم المسیح یسوع الرب اسلكوا فیھ متأصلین ومبنیین فیھ وموطدین في : "ھدفي من أجلك

 )7 - 6  2كولوسي " (اإلیمان كما علمتم متفاضلین فیھ بالشكر
 

كذلك یمكن أن ...  الخ 16 = 4 * 4 ، و4 = 2 *2عندما یحدث ذلك في حیاتك، عندئذ كما أن 
كیف ؟ یقود شخص . تضاعف حـیاتھ في اآلخرین لیحدث تأثیر في العالمكي سوع یستخــدمك ی

 .شخص آخر إلى المسیح ویساعده على التقدم نحو النضوج) مثلك(مسیحي 
 

وتستمر . ثم یقـود المؤمن الجدید شخص آخر إلى المسیح ویساعده على التقدم نحو النضوج
ھذا ھو كل ما یتعلق . عرفھ وتجعلھ معروفًا لآلخرینإن اهللا یعطیك االمتیاز العظیم كي ت. العملیة

 . التقدم نحو النضوجبحیاتك وبسلسلة 
 

 وخمسة كتب تلمذة مصممة ابدأ كتابًا للمؤمنین الجدد بعنوان التقدم نحو النضوجتتضمن سلسلة 
 . كي تساعدك على النمو في المسیح وتصبح جزء ذا أھمیة في عملیة التضاعف

 : الكتب األخرى ھي. تاب األول من السلسلةوتبعیة یسوع ھو الك
 ) الكتاب الثاني( االختالء مع اهللا
 ) الكتاب الثالث(جعل یسوع ربًا 

 ) الكتاب الرابع( إیمانكإعالن 
 ) الكتاب الخامس(التأثیر في عالمك 

 
إن شوق اهللا وصالتي ألجلك أن األشیاء التي تكتشفھا في الصفحات القادمة ال تصبح فقط جزء 

 . لیكن كل ما یتحقق في حیاتك لمجده وكرامتھ.  مالحظاتك، بل جزء من حیاتكمن
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 الھـــــدف
 

سوف یساعدك ھذا الكتاب على إدراك أساسیات الحیاة مع یسوع المسیح وسوف یجعلك تبدأ في 
 .طریق التلمذة الحقیقیة

 
 :یمكن أن ُتعرف التلمذة جزئیًا كاآلتي

 یح بشكل مستقل أن تكون معتمدًا على یسوع المس ·
  أن یتعلموا من اهللا ناسم الوتعلِّ ·

 
واثقًا بھذا عینھ أن الذي ابتدأ فیكم ) أنا"(لقد لخص بولس عملیة التلمذة الشخصیة عندما قال، 

 )6: 1فیلیبي "  (عمًال صالحًا یكمل إلى یوم یسوع المسیح
 

ل یسوع یكمل كل ما یرید أن قبل أن تبدأ في القیام بدراسات كتابیة بھذا الكتاب، تعھد بأن تجع
 .یفعلھ بحیاتك

 
 
 

 استخدامـــات ھــذا الكــتاب
 

 باعتبارك عضو بــمجموعة منظمة یمكن أن تستخدم ھـذا الكتاب: المجموعات الصغیرة .1
ویوقِّع كل عضو بھذه المجموعة على ورقة التعھد . یقودھا قائد راشد) مجموعة تلمذة(

 . على استخدام الكتاب أسبوعیًا ألجل النمو الشخصي، كما أنھ یعلن موافقتھ 11بصفحة 
 

یمكن أن تدرس ھذا الكتاب بمفردك، وتتناول درسًا كل أسبوع ألجل نموك : األفراد .2
 . الشخصي

 
یمكن أن تطلب من صدیق، قد أظھر اھتمام بیسوع المسیح لكنھ : األصدقاء غیر المؤمنین .3

یة وتشاركا معًا على رجاء أن یتبع ال یزال غیر مؤمن، أن ینضم إلیك في دراسة أسبوع
 .یسوع 

 
بعد أن تطبق كل درس بھذا الكتاب على حیاتك الخاصة، یمكن : تلمذة الطلبة األصغر سنًا .4

 .تبعیة یسوعأن تساعد شاب أو مجموعة شباب أصغر سنًا أن یدرسوا 
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 تلمیــــــــحات عملیــــة

 )كیف تنال أكثر استفادة من ھذا الكتاب(
 

. ت أن تنمو كمسیحي، یجب أن تكون حقیقیًا مع اهللا وتطبق الكتاب المقدس على حیاتكإن أرد
 :سوف أحیانًا یكون األمر صعب، لكن یمكن لھذا الكتاب أن یساعدك إن كنت

 
 . تبدأ كل درس بالصالة .1

 . اطلب من اهللا أن یتحدث إلیك
 

 . تستخدم كتاب مقدس تسھل قراءتھ .2
  New International Versionبجرِّ

 
 . تتدرب أثناء الجلسة بأكملھا .3

 ابحث عن آیات الكتاب المقدس  ·
  اإلجاباتفكِّر في  ·
 اكتب اإلجابات  ·
 دوِّن أي أسئلة لدیك  ·
 احفظ اآلیات الواجبة الحفظ ·

یجب أن تختار .  الكتاب المقدس الموجودة بآخر الكتاب بطاقات حفظاستخدم ( 
 ) اآلیات معًا المجموعات ترجمة واحدة للحفظ منھا كي یسردوا 

 
 تطبق كل جلسة على حیاتك  .4

 . اطلب من اهللا أن یظھر لك كیف تطبق ما درستھ من كلمتھ ·
 . أطعھ في عالقاتك، ومواقفك، وتصرفاتك ·
 .ناقش النتائج مع مؤمنین آخرین یمكنھم أن یشجعوك وینصحوك ·
  

 
 
 
 

 إن كنت في مجموعة تلمذة
 

وإن أمكن، تمم دراسة . دراسة المكلف بھا منفصلین أسبوعیًا للعمل على النخصِّص وقتی ·
یوم (ثم راجع ما تعلمتھ أثناء الوقت الثاني . الكتاب المقدس بأكملھا خالل الوقت األول

 ). اجتماع المجموعة التالي أو الیوم السابق لھ
 

 . خذ كتابك المقدس، وھذا الكتاب، وقلم في كل اجتماع للمجموعة ·
 
 
 



6/64 

 تـــعھد شخــصي  
 

ذاتي بموجب ھذا التعھد لاللتزامات _________________________ أكرس أنا، 
 :التالیة

 
 . أن أخِضع نفسي یومیًا إلى اهللا وكل ما یرید أن یعلمني إیاه عن النمو كتابع لیسوع .1
 
أن أحضر كل االجتماعات األسبوعیة للمجموعة ما لم یحول دون ذلك مرض أو ظرف  .2

 من اجتماع، فسوف أنسحب بشكل إرادي من وإن قصَّرت في حضور أكثر. قھري
 . المجموعة لو تحدد أن ذلك ضروري بعد المقابلة مع قائد المجموعة

 
 . أن أتمم الواجبات دون إھمال حیث أنھا واجبة األداء أسبوعیًا .3 
 
 . أن أكون مشتركًا بشكل إیجابي في كنیستي المحلیة .4 
 

وبمعونة اهللا، سوف . ل للمجموعة وألجل نفسي أیضًاأدرك أن ھذه االلتزامات لیست فقط للرب ب
 .أفعل ما كل بوسعي لتنفیذ كل منھا

 
 ______________ تاریخ  ____________________________توقیع 
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 الدرس األول
 

 ھــــل أنت متــــأكد؟
 إجابة أســئلة ھـــــامة

 
اختبار یوم الجمعة، ما ھو عندما تدخل الفصل صباح یوم االثنین وتكتشف أنك أخفقت في 

 االختالف الذي یشكلھ األمر إن كانت لدیك عالقة شخصیة بیسوع المسیح ؟
  

إن اإلنسان بدون یسوع المسیح لیست لدیھ موارد خارج ذاتھ كي یتعامل مع المشكالت التي 
ركیز لكن یمكن لتابع یسوع أن یعالج أیة مشكلة أو إحباط عن طریق الت. تصفعھ على وجھھ یومیًا

 . على الموارد المتاحة من خالل یسوع المسیح
 

ولكن . سوف تكتشف ما ھي بعض تلك الموارد طوال الدراسات الكتابیة العشرة في ھذا الكتاب
في حیاتك الخاصة، یجب أن تكون قادرًا على إجابة ثالثة أسئلة أساسیة في عقلك  كي تستفید بھا

 : وقلبك
 

 من ھو المسیحي؟  ·
 ًا ؟ كیف تصبح مسیحی ·
 كیف تعرف إن كنت حقًا مسیحیًا ؟  ·

 
 من ھو المسیحي ؟

 لماذا خلقك اهللا بحسب اعتقادك ؟  ·
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

واآلن،  كیف .   لتكتشف وجھة نظر اهللا في السبب الذي خلقك ألجلھ13: 1 یوحنا 1اقرأ  ·
 سوف تجیب على ذلك السؤال ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

لكن ھذه العالقة لیست شیئًا . إن المسیحي ھو الشخص الذي لدیھ عالقة شخصیة بیسوع المسیح
 . تولد بھ، أو تكتسبھ، أو تشتریھ

 
 

  23: 6 و23: 3انظر إلى رومیة 
ق اهللا، إنھا تعني السلوك في طریقك بدًال من طری". أخطأت الھدف"إن الخطیة تعني أنك  ·

 . وبالتالي، االنفصال عن اهللا
 ". االنفصال الروحي"والموت یعني  ·
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لقد فعل اهللا شیئًا فریدًا ومدھشًا كي یحل مشكالت الخطیة والموت ویحضرنا إلى عالقة شخصیة 

 . 18: 3 بطرس 1؛ 4 - 3: 15 كورنثوس 1؛ 8: 5اقرأ رومیة . معھ
 

 . اكتب بكلماتك الخاصة ما فعلھ اهللا
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 :واآلن افحص اآلیات التالیة من إنجیل یوحنا لتعرف لماذا جاء یسوع

  
1 :4_____________ ________________________________________ 
 
1 :11 - 13________________________________________________ 
  

1 :17____________________________________________________  
 
2 :19 - 22_______________________________________________  
 
3 :3____________________________ _________________________ 
 
3 :16_____________________________________________________  
 

لقد تنازل یسوع عن االمتیازات السماویة مع اهللا أبیھ وجاء إلى األرض . 11 – 6: 2اقرأ فیلیبي 
فكر في . في جسد بشري، على الرغم من أنھ لم یكن مجبرًا، كي یختبر الحیاة كما تختبرھا أنت

 ذلك لمدة دقیقة 
 

 لقد أصبح اهللا إنساناًُ
 .حتى یمكن أن تتطابق معھ وھو معك

 
 

 : ع نفس الصراعات التي تواجھھاواجھ یسو
 

 اإلحباط  ·
 الرفض  ·
 الجرح ·
 الحزن  ·
 الغضب ·
 األلم الجسدي ·
 العالقات المكسورة  ·
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 وتحمل بإرادتھ الذل وألم الموت على الصلیب لكي یدفع أجرة ،لكنھ بذل أیضًا حیاتھ ألجلك
 .  خطیتك، وذلك ألنھ أحبك جدًا

 
 ا فعلھ یسوع المسیح ألجلك ؟ ما ھي األحاسیس التي تشعر بھا عندما تفكر فیم

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 كیف تصبح مسیحیًا ؟ 

 
 . كیف یصبح الشخص مسیحیًا بحسب اعتقادك؟ اكتب رأیك بأسفل

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
ھل یتوافق ما كتبتھ مع أفكار اهللا ؟ للتأكد من ذلك، انظر على الخطوات الخمسة التالیة كي یصبح 

 . الشخص مسیحیًا
 
 :  خطوات لقبول المسیح5

ثم اقرأ التعلیقات اإلضافیة واكتب في . عند كل خطوة، اقرأ المقاطع الكتابیة وأجب عن األسئلة
 . اج أن تستجیب لكل خطوةالفراغ المتاح كیف استجبت بالفعل أو تحت

 
 اعترف باحتیاجك لیسوع . 1

 ، لماذا تحتاج إلى یسوع ؟ 10: 3وفقًا لرومیة 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 ".أنا ال أحتاج اهللا : " ویمكنھا أن تدفعك لتقول. إن الطبیعة البشریة بطبیعـتھا متمردة وترفض اهللا
 

 :النعمة ھي
 "عطیة اهللا المجانیة"

 التي ُمنحت كي تساعدك في التحول إلى یسوع
 .ة للحیاة معھوتزویدك بالقو

 
إن اهللا یمنحك النعمة كي تستطیع أن تقر  ". أحتاج إلى اهللا" لكن بسبب نعمة اهللا، یمكنك أن تقول، 

 . بأنك تحتاج إلیھ
 

  بك ؟ 1كیف تتصل الخطوة 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 تحول عن خطایاك . 2

  عن التحول عن خطایاك ؟15: 1ماذا یقول مرقس 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 :التوبة تعني

 -" تغییر المسار"
 أي التحول عن الحیاة

 .یطر علیھا الذاتالمتمركزة حول الذات والتي تس
 

  بك ؟2كیف تتصل الخطوة 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 سلِّم حیاتك إلى المسیح . 3

 ، ما الذي تحتاج أن تفعلھ لتسلم حیاتك إلى المسیح ؟ 15: 5 كورنثوس 2 و12: 1 من یوحنا 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 :المسیحي یعني
 "المسیح في الشخص"

 .المسیح یحیا فیك
 .وقد وصل إلى مكان السیطرة على حیاتك

 
  بك ؟ 3كیف تتصل الخطوة 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 آِمن أن یسوع یحیا فیك ویعطیك حیاة أبدیة . 4
  عن اإلیمان بالمسیح ؟ 18 – 16: 3اذا یقول یوحنا م

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  بك ؟ 4كیف تتصل الخطوة 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 :اإلیمان یعني
 -" الثقة الكاملة " 

 .الثقة بیسوع اآلن وكل یوم
 
 
 اتبع المسیح في طاعة . 5

 ، ما ھي خطواتك األولى للطاعة ؟ 10 - 8: 10 ورومیة 31: 8من یوحنا 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
ما ھي بعض الطرق . عمودیة ھي طریقة أولیة للتماثل مع موت المسیح، ودفنھ، وقیامتھإن الم

، 47 - 41: 2، أعمال 20 - 18: 28األخرى التي یمكن أن تكمل بھا التماثل معھ ؟ افحص متى 
 .  ثم اكتب إجابتك39 – 35: 8وأعمال 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 :الطاعة تعني
 أن تقول نعم لیسوع

 .بخصوص كل قرار كل یوم
 

  بك ؟ 5كیف تتصل الخطوة 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

إن ھذه الخطوات كي یصبح الشخص مسیحیًا یمكنھا أن تقودك إلى عالقة شخصیة مع یسوع 
أین أنا في عالقتي الشخصیة بیسوع " ارجع وانظر إلى الخطوات الخمسة سائًال نفسك، . المسیح

 "؟ 
 
1._________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
2 .________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
3 .________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
4 .________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
5 .________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
 
 

 كیف تعرف إن كنت حقًا مسیحیًا ؟
 

فھي .  رسالة یوحنا األولى –افتح كتابك المقدس على أحد أكثر األسفار المشوقة بالعھد الجدید 
 افحص ذلك. تحتوي على الكثیر جدًا مما فعلھ یسوع المسیح ألجلك

  
 ، ماذا یمكنك أن تعرف ؟13 - 11: 5یوحنا  1وفقًا ل 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 ابنًا هللا ؟ اكتب ما – كیف یمكنك أن تعرف إن كنت بحق مسیحیًا .1: 5 – 3: 2 یوحنا 1اقرأ 
 تعلمتھ من كل مجموعة من اآلیات ؟ 

 
2 :3 - 6  

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
3 :14  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  13: 4؛ 24: 3

___________________________________________________________
___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

4 :15  
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
5 :1  

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
 

 اجعل األمر شخصیًا 
 :سوف تقودك ھذه الصالة. إن لم تكن قد دعوت المسیح إلى حیاتك، یمكنك أن تفعل ذلك اآلن

 
 أعترف بخطایاي، وأتحول عنھا، . ربي یسوع، أقر بأنانیتي"

 . أسلم حیاتي إلیك یا یسوع. وأطلب منك أن تأتي إلى حیاتي
 . أطلب منك أن تسود على كل النواحي

 " آمین. عك وأطیعك أكثر من أي شئ في العالمأرید أن أتب
 

عندما تصلي، أخبره بسبب . إن كنت قد دعوت یسوع بالفعل إلى حیاتك، اشكره ألنھ یحیا فیك
 . معرفتك المؤكدة بأنھ یحیا بداخلك وأن لدیك عالقة شخصیة معھ

 



14/64 

 11 : 5 یوحنا 1احفظ 
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 الدرس الثاني
 

 االكـــــتشاف العظیم
 ـدف اهللا لحیاتكاكتشاف ھــــ

 
 : أكمل ھذه العبارة

 : إن ھدفي في الحیاة ھو
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 ھل یتماشى الھدف الذي كتبتھ ھنا مع ھدف اهللا لحیاتك ؟ 
 . دعنا نتفحص ذلك

 
 ھدف اهللا األول 

 یرید اهللا عالقة محبة معك 
  عن ھدفك في الحیاة ؟38 - 36: 22بكلماتك الخاصة، ماذا یقول متى 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
 . جدید حیث تصبح ابنًا هللالمیالد الإن عالقتك تبدأ ب

 
إن . ناغم مع اهللا باعتباره أباك وھي عملیة الحیاة الیومیة في ت–وعالقتك مع اهللا تقود إلى الشركة 

ربما یكون أبوك األرضي یحبك . أباك یحبك وسوف یظل یحبك دائمًا على الرغم من أي شئ
إذا تمردت على أبیك السماوي وفعلت ما تعلم ! وربما ال یحبك، لكن اهللا أباك یحبك بشكل كامل 

 .ُتصاب بالضرر، فإن عالقتك مع اهللا ال ُتقطع لكن شركتك معھ )الخطیة(أنھ خطأ 
 

 كیف یمكنك أن تستعید شركتك مع اهللا وتظل في تناغم معھ ؟ 
 

 استعادة الشركة 
ماذا تفعل عــندما تتسبب الخطیة بحیاتك في قطع شركتك مع اهللا ؟ لإلجابة على ذلك السؤال اقرأ 

 ".اعترفنا"، ضع تحتھ خطًا في كتابك المقدس، وضع دائرة حول كلمة 9: 1 یوحنا 1
 

 . لكن ماذا یعني االعتراف ؟ ألِق نظرة عن قرب. عتراف یعید الشركةإن اال
 : االعتراف بالخطیة یعني أمرین

 
 . االتفاق مع اهللا أن ما فعلتھ خطیة وھو أمر غیر صحیح ·
 . الكف عن عمل ما فعلتھ ·
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 اطلب من اهللا أن یذكِّرك بأیة خطایا غیر ُمعترف بھا في. اقض اآلن وقتًا في الصالة بمفردك

 .اكتبھا على ورقة منفصلة. حیاتك
 بتلك الخطایا باالسم، واشكر اهللا ألجل غفرانھ اعترف، 9: 1 یوحنا 1ثم، بحسب الوعد الذي في 

 . ثم احرق القائمة التي كتبتھا كرمز إلیمانك أن اهللا قد فعل كما وعد. وتطھیره
 

 استمر في الشركة 
قتك حیة ویساعد على نمو محبتك لذلك إن قضاء الوقت في التواصل مع شخص آخر یحفظ عال

 . الشخص
 

یصح نفس األمر أیضًا في شركتك . وذلك یظھر بوضوح في العالقة الغرامیة أو الصداقة الحمیمة
 .  كلما تعمقت عالقتك معھ– لتتعرف علیھ –فكلما قضیت وقتًا معھ . مع المسیح

 
 صل مع اهللا ؟ لكن كیف یمكنك أن تتوا. إن التواصل یعمِّق عالقتك مع یسوع

 
 . وأكمل العبارات16، 12: 4اقرأ عبرانیین 

 
 _________________________________االستماع إلى اهللا من خالل  ·
 __________________________________التحدث مع اهللا من خالل  ·

 
 ______________________________________ : إن ھدفي األول في الحیاة ھو

________________________________________________ 
 

 ھدف اهللا الثاني 
 إن اهللا یریدك أن تتقدم نحو النضوج في المسیح

  
  عن ھدفك في الحیاة ؟ 29: 8قول رومیة تبكلماتك الخاصة، ماذا 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 لماذا ُیعتبر النضوج لتصبح أكثر فأكثر مثل یسوع ھدف ھام ؟ 

 
  )17: 3متى (سوف تسر اهللا  ·
 ).11: 15یوحنا (بع والفرح سوف یكون لدیك إحساس متناِم بالش ·

 
فكما أن القلم ُیعتبر ناجحًا عندما یكتب، ھكذا تكون أنت . إن النجاح ھو إتمام ھدفك في الحیاة

 . أن تكون مثل یسوع–ناجحًا عندما تتمم الھدف الذي صممھ اهللا ألجلك 
  

 ! إن كان ذلك ھو أحد أھدافك، فاسَع إذن نحو ھذا الھدف بشغف 
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 سعى نحو ھذا الھدف ؟ كیف یمكنك أن ت
 

وكلمتھ أن تعید تشكیل كلماتك، ) المسیح في داخلك(عن طریق السماح لروح یسوع  ·
؛ رومیة 23 - 19: 5غالطیة (وأفــكارك، وسلوكیاتك، وأفــعالك من الداخل إلى الخارج 

12 :2.( 
 

 من ھذه اآلیات، صف كیف یمكن أن یحدث ذلك لك ؟ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

: 8رومیة (عن طریق السماح هللا باستخدام كل ما یحدث لك كي یجعلك أكثر شبھًا بیسوع  ·
28 - 29.( 

 
 من ھذه اآلیات، صف كیف یمكن أن یحدث ذلك لك ؟
___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 
 

 ________________________________________ إن ھدفي الثاني في الحیاة ھو 
___________________________________________________________ 

 
 ھدف اهللا الثالث 

 .  آخرین على إیجاد حیاة جدیدة في المسیحیریدك اهللا أن تساعد
 

  عن ھذا الھدف لحیاتك ؟ 17: 1ماذا یقول مرقس 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 كیف یمكنك أن تساعد آخرین على إیجاد حیاة جدیدة في المسیح ؟ 

 
 - 14 :5متى (عن طریق إظھار یســوع لآلخرین من خالل سلوكیاتك وأفعالك المتغیرة  ·

 :بعد قراءتك لھذه اآلیات، فكِّر في الطرق التي یغیرك بھا واكتبھا ھنا). 16
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 2(عن طریق إخبار اآلخرین كیف غیَّرك یسوع وكیف یمكنھم أن یعرفوه أیضًا  ·

 ).20 - 16: 5كورنثوس 
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، أن اإلنسان یحصد بشكل یتناسب مع ما "قانون الحصاد"قال الرسول بولس، استنادًا على 
إن أحد أكثر الطرق . وھكذا یعمل اإلیمان بحسب نفس المبدأ). 11 - 6: 9 كورنثوس 2(یزرعھ 

 .  إیمانكونمیكلما أعلنتھ، كلما ! زیادة إیمانك بیسوع المسیح ھو المشاركة بھ مع آخرین ل
 

 :إن ھدف اهللا ھو
 .أحبھ

 .أنمو فیھ
 .ساعد آخرین على إیجاده

 
 اجعل األمر شخصیًا 

ثم اكتب ھدفك في .  دقیقة لمراجعة ھذا الدرس والتفكیر في كل الدروس التي اكتسبتھا20اقِض 
 . تراه اآلنالحیاة كما 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 6: 1احفظ فیلیبي 
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 الدرس الثالث
 

 ةحبمكثیر من ال
 قبول محبة اهللا

 
  . حتى اآلن في حیاتكا كما اختبرتھةحبمر في الفكِّ
 

 .ةحبمك اإلیجابیة مع الراتبخكلمات تصف في ھذا القلب  اكتب
 

 .ةحبمك السلبیة مع الراتبخكلمات تصف في ھذا القلب اكتب 
 
ومع ذلك فإن . ھو مصدر المحبةف. إنھا تنشأ معھ ). 7: 4ا وحن ی1" (المحبة ھي من عند اهللا"

 إما غیر مالئمة ةحبملماذا ؟ ألن أفكارھم عن ال. صعوبة في قبول محبة اهللایجدون بعض الناس 
 –للحصول على نظرة دقیقة للمحبة الحقیقیة . ن المحبة البشریةع سلبیة راتبخ تغلفھاأنھا أو 

  .االختالف بین المحبة البشریة ومحبة اهللالى عننظر دعونا  –محبة اهللا 
 

 المحبة البشریة في مقابل محبة اهللا 
 

 المشروط في مقابل غیر المشروط 
  .محبة اإلنسان مشروطة

 
 "سوف أحبك فإن كنت شخص بارع، " 
 "سوف احبك فإن كنت شخصیة قیادیة، " 
 " األموال ألنك تنفق علىَّسوف أحبك " 
 "على ما یرام رائحتك ذكیة، وتبدو وجیدًا، ألنك تتصرف سوف أحبك " 
 

  .محبة اهللا غیر مشروطة
 

أنت ال . نھ یحبك على الرغم من أي شئأمشروطة التعني محبة اهللا غیر  . 8: 5اقرأ رومیة 
  .اهللا یحبك بكل عیوبكإن . تستحق ذلك

 
 نك أ كنت تعتقد سواءف.  نفسكالت ترى بھاكیفیة البلھا ال عالقة غیر المشروطة إن محبة اهللا 

  .اهللا یحبكإن ، ف"قطعة من الخردة  " أو أنك خص عظیمش
 

   تضحیةالبخل في مقابل ال
  .محبة اإلنسان بخیلة

 
 لم تكلف لو( حتى أشترى لك ھدیة أو  –إن لم یحدث شئ آخر، قد أقضي معك بعض الوقت " 

 ."بأي شيء لكني ال أعد ) كثیرًا 



20/64 

إنھا تبدو جیدة فقط . یًا قاستقدمد علیھا عندما یصبح الاعتمیمكنك االال . تراجعالمحبة البخیلة تإن 
 .من الظاھر

 
 .مضحیةمحبة اهللا 

 
أنا أحبك " قال اهللا فقد !  یا لھا من صورة للتضحیة. انظر إلى صلیب یسـوع. 16: 3اقرأ یوحنا 

 !كجلألقد بذلھ و ... كنزه العظیمھوابن اهللا فقد كان . كجل بإرادتي ابني ألبذلتكثیرًا حتى أني 
 

  ةاألنانیة في مقابل الخدم
 محبة اإلنسان أنانیة 

 
 ، تقوليھف. بعدأ المحبة األنانیة لدیھا دوافع ."المعاملة بالمثل "وفقًا لمبدأتعمل المحبة األنانیة 

 . في المقابلیئًاش كتسبت أن ھا تعطي فقط إن كان یمكنوھي. "أرید ما أرید عندما أریده"
 

 . تخدممحبة اهللا
 

ذاتھا من خالل عن بر ع وغالبًا ما ت، في المقابلیئًاشال تتوقع  ةدمامحبة الخال. 1: 13اقرأ یوحنا 
 1: 13یوحنا (دما غسل أرجل تالمیذه محبة الخادم عنعلى یسوع وقد برھن . ًاالمھام تواضعأكثر 

- 7 ( 
  .ةدمامحبة الخھي قد فعلھ إلظھار ما و. كان ذلك فعل متواضع

 
 یریدأنھ . ھقاطعحتى أنك ال یمكن أن ت أبدًا مشغول غیر وھو. اهللا دائمًا متاح عندما تحتاج إلیھفإن 

  .ساعدكأن یدائمًا 
 

  غفران الحقد في مقابل ال
 

 .محبة اإلنسان حقودة
 

أن ،  الطالقمن خالل الوالدین أو انفصل عن أحد ،لشخص الذي ُخدع من أعز أصدقاءهیمكن ل
 ."لن أسامحھ أبدًا"االحتفاظ بالحقد سوف یقول في ن استمر إف. ارةمربالشعر ی
 

  .غفرمحبة اهللا ت
 

 یئة للغایةبھا ساموا  بعض األشخاص أن بعض األفعال التي قظن ی.14 - 13: 2اقرأ كولوسي 
 أمین وإن اعترفنا بخطایانا فھ "،تذكر وعده. غفرلكنھ سوف ی. أبدًالھم  غفرلدرجة أن اهللا لن ی

جدًا مة یإن محبة اهللا عظ. )9: 1یوحنا  1" (غفر لنا خطایانا ویطھرنا من كل إثم وعادل حتى ی
  .نھ سوف یسامحنا ویمحو جمیع ذنوبناأ تىح
 
 

 المحدود في مقابل المبدع
 

  .محبة اإلنسان محدودة
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أقوم آخر شئ ھذا كان ولو حبھم أسوف  " ،ھوالدیعندما یقول الشاب الذي ال یستطیع التوافق مع 
صرخ في وجھ یحتى ، تھیعتقد إن كل شئ تحت سیطرأن ما فإنھ . وغالبًا ما یحدث ذلك ،" بھ

  .دون محبة اهللا بمستحیلة ةحبممحاولة الإن . والدتھ ثم یجلس عابسًا في غرفتھ
 

  .محبة اهللا مبدعة
 

سوف تسري من فإنھا عندما تسمح لمحبة اهللا أن تنسكب فیك،  .17 - 16: 5كورنثوس  2اقرأ 
 محبة أي ىالقدرة علتصبح لدیك حیاتك كثیرًا حتى أن تغیر محبة اهللا لیمكن . لك إلى اآلخرینخال

 ھنا ةحبمقطرة مجرد  لیس فقط -في أي موقف ) عداء واألقدامى، الصدقاء واألھل، األ( شخص 
  .اوھناك ولكن فیض منھ

 
  حسوسةجعل المحبة م

. حسوسةمو ة ملموسا یجب أن تجعلھ.كفيی ال ذلك لكن ،ریدتبقدر ما محبة ال أن تفكر في كیمكن
 .أعطى یسوع تابعیھ الوصیتین العظیمتینلقد 

  
 ن ؟ان العظیمتا الوصیتماما ھ. 31 – 28: 12اقرأ مرقس 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
سوف نفحص الوصیة الثانیة األسبوع  (.عن قربنفحص تلك الوصیة األولى دعونا اآلن و

 ) 30: 12(بكلماتك الخاصة اشرح وصیة یسوع األولى . )القادم
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 نحن نحب

 نحن نحبھ"
 "حبنا أوًالأألنھ 

  )19: 4یوحنا  1( 
 

 .إن اهللا یحبك ویریدك أن تحبھ في المقابل
 
 ، "أحبك"لھا، ة وتشجع في النھایة لیقول مع فتاشاب إذا تواعد .  اتجاھینوالمحبة ھي طریق ذف

بطریقة  كنإ محبتك هللا، فعبر عنعـندما ال ت. ة عالقفإنھما لیس لدیھما ،"انصرف" الفتاة ھوأجابت
 ."انصرف "قول لھ تما
 

من كل   ومن كل نفسك،و یریدك أن تحبھ من كل قلبك، وھف. إن محبة اهللا بنصف القلب ال تنفع
 ) 30: 12رقس م(، ومن كل قدرتك فـكرك

 
  شخصیًا  األمراجعل

ومن كل   من كل فكرك،ومن كل نفسك، وتحب الرب إلھك من كل قلبك، أن  ھفكر فیما یعنی
 . قدرتك
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  .ةحبموھو الذي یعطیك القدرة على ال. الكاملب ةمحبال رمأبدأ فھو الذي . اهللا محبة: تذكر أن
 

 ؟) مشاعرال( أن تحبھ من كل قلبك ككیف یمكن
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
 ؟) عاداتوال، والمواقفشخصیة، ال( أن تحبھ من كل نفسك ككیف یمكن

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 ؟) فكاراألعقلیة، القدرات ال( أن تحبھ من كل فكرك ككیف یمكن

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  ؟)الجسد( أن تحبھ من كل قدرتك ككیف یمكن

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 اكتب بكلماتك الخاصة ماذا .21: 14حبتك هللا ؟ افحص ذلك في یوحنا  أن تظھر مككیف یمكن
 یقول ؟ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 16: 3احفظ یوحنا 
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 الدرس الرابع
 

 ستبقاء لالةحبم
 محبة نفسك واآلخرین

 
 :ھ اآلن ؟ ضع اسم ھذا الشخص ھنا تحبمتجد صعوبة في ھل ھناك شخص ما 

 __________________________________________________________ 
 
 

 تحب الرب –اكتشفت في الدرس الثالث الوصیة العظمى األولى التي أعطاھا یسوع لتالمیذه لقد 
). 30 - 28: 12مرقس (مــن كل قدرتك ومن كل فكرك، ومـن كل نفسك، وإلھك مـن كل قلبك، 

 لكن یسوع لم یتوقف ھنا
 

 ؟  ماذا كانت وصیة یسوع الثانیة، بكلماتك الخاصة.31: 12اقرأ مرقس 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  .بة اآلخرین ألنھ لم یتعلم أبدًا محبة وقبول نفسھصعوبة في محأحیانًا یجد الشخص 

 
إن لم تقبل . نك ال تقبل تقدیر اهللا بأنك شخص جدیر بالحب واالھتمامأعني تإن عدم محبة نفسك 

في اآلخرین وترفضھم لنفس األسباب التي ال النقائص  عن سوف تبحث كأنمن المرجح نفسك، ف
أن یعطیك القدرة على محبة مكنھ ھو الذي یف :ةحبمر ال اهللا ھو مصدأنلكن تذكر . تحبھا في ذاتك

 .على ذلكنلقي نظرة دعونا . نفسك واآلخرین أیضًا
 

 محبة نفسك 
 

یثني ھو و" أمام المرآة ھتصور صــورًا ذھنیة لنفسیھذا واآلن  أقریبعض منكم أیھا الشباب إن ال
 " ،نولأتسثم .  الحـسنةمبھیئتكالـمرآة مـعجبات تلك ـحملقن في یبعض البنات كما أن ". عضالتھ
 "  محبة نفسي ؟ھعنیھو ما تھل ھذا 

 
 .قبل نفسكأن تعني یحب نفسك تن أ. لما یبدو علیھ، ولیس لشخصھر الشخص إن المحـبة تقدِّ! ال 

  ذلك، لماذا ؟ نلكن معظم الناس ال یفعلو
 ."المظھرغایة في الطول، النحافة، القصر، البدانة، غرابة في أنا  ".بسب المظھر ·
 ."أھلي یتشاجرون، مطلقین، یرفضونني ".بسبب األھل ·
 ،عزف الجیتارلست فقط أستطیع أن أ.  مواھب لیس لديَّ.أنا غبي ". القدراتنقصبسبب  ·

 ."لكنني أجد صعوبة في تشغیل الرادیو
 

 ...إذن ماذا یحدث ؟ تبدأ في التفكیر
 البد أنھما یفعلوه فإن لذلك أفضل مني، ، وذكاءوأكثر األشخاص اآلخرین أكثر حدة، إن  ·

  . تقبل قیم وسلوكیات األشخاص من حولكفتجد نفسك. حسن
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بدأ في الثورة ضد جد نفسك تفت. أریھموف سفإنني بائس بسب ما فعلھ أھلي بي، لذلك  ·
  .سلطتھم

  .غضب من اهللافتجد نفسك تأعبث معھ ؟ ال إذن صنع اهللا فوضى مني، لماذا لقد  ·
 

 !  ال أحد یحبني 
 !ا فوضى أن

  !ةصحیحبطریقة لماذا ال أستطیع فعل األشیاء 
 .لیس لدي مواھب 

 .أنا مكتئب 
 ؟سأفعل ذاما
 

 ؟ في نفسكة التي ال تحبھا حدداكتب بعض األشیاء الم
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
 :وھا ھنا كیف تقوم بذلك!  أن تحب نفسكككنماألشیاء یھذه  لعلى الرغم من ك

 
 ت ذاتكثبِّ. 1
 
 كن صادقًا . اعد قائمة بكل األشیاء التي تحبھا في نفسك وأشكر اهللا ألجلھأ

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  أن یسوع في حیاتك كِّد علىأ. 2
 

شیاء كل األبل أن ، على ما یرام فأنت لست فقط ،یسوع یعیش فیكأن  طالما ھأنیجب أن تدرك 
اآلن أعد قائمة بتلك األشیاء عن نفسك و. أن یغیرھا وسیغیرھابإمكانھ التي یحتاج أن یغیرھا فیك 

 . قدرتھ على تغییركمن أجل شكر اهللا االتي یحتاج اهللا أن یغیرھا، ثم 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 اهللا فیك قوم بھ تفاعل مع ما ی. 3
 

 .  خذ خطوة لجعل المسیح یغیر حیاتك).2: 12رومیة " (تتغیر"تذكر أنك یمكن أن 
القوة والطاقة التي ب زودك ثم اعتمد على اهللا لی.فقدهتأعد خطة ل ،مثًالت أن تفقد وزنك  أردلو

  .تحتاجھا
 

 أن تتخذھا للتغییر ؟ كیریداهللا أن األفعال التي تعتقد  ھي ما 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
  

 
 لیھا أجل الحالة التي خلقك عمن شكر اهللا كل یوم ا. 4
 

قیمة عظیمة فإنك لدیك ! وذلك صحیح. "اهللا ال یصنع أیة خردةإن  "،ص ذات مرةاشخأحد األقال 
 لك، وتبدأ في قبول نفسك على أساس ما یفعلھ یسوع بمحبة اهللاواعیًا تصبح ما أن !  اهللايفي عین

  .فیك، سوف تصبح أكثر حریة لمحبة اآلخرین
 
 في نفسك ؟ على األقل  أشیاء قیمة ةشكر اهللا ألجل ثالثا

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 محبة اآلخرین 
 

  .ألن اهللا یحبنا ، وذلك أن نحب بعضنا البعضنایمكن
 ؟  كلمة اهللا عن محبة اآلخرینھم ُتعلِّ الذي ما.19 – 1: 4یوحنا  1اقرأ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
 لك اهللا یساعدك على محبة ذتجعل رغب في أنھل ت. من قبلاسمھ ذي كتبت فكر في الشخص ال

 :خذ الخطوات التالیةف رغبت في ذلك،الشخص؟ إن 
 
  جلھامن أ الشخص واطلب اهللا لكمحبة اهللا ألجل ذإلى أنك تحتاج ب اعترف. 1
 

 أن كما ف.؟ ألنھا تقودك إلى اهللا لماذا. االحتیاجات والضعفات ھي جیدة لكإن صدق أو ال تصدق، 
وھو  – یقودك إلى الطعام، تأخذك الضعفات إلى الشخص الوحید الذي یمكن أن یسددھاالجوع 

 كھي شئ یمكن) 9 :12كورنثوس  2" (ضعف تكملالقوتھ في "ن حقیقة أإن . یسوع المسیح
  .د علیھاعتماال
 
  ةھ غیر المشروطتحبمق أن اهللا قد استجاب لصالتك وأعطاك صدِّ. 2
 

  . واشرح الحقیقة األساسیة15 - 14: 5 یوحنا 1افحص 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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 اكأوصلقد !  ؟ بالطبع إنھا كذلك ھل ھي إرادة اهللا أن تحب الشخص الذي تجد صعوبة في محبتھ
حصلت على طلبتك نك أ أن تصدق كفمن من خالل وعد كلمتھ، یمكن!  اهللا بالفعل أن تفعل ذلك
 ."ھتحبمتجد صعوبة في "لمحبة الشخص الذي 

 
  24: 11اقرأ واشرح مرقس  اآلن 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 قبل األمر قصدِّ
 .أن تراه أو تشعر بھ

 .قھ ألن اهللا قالھصدِّ
 
 ب باإلیمان وأِحخذ خطوة . 3
 

األشخاص ھؤالء محبتك لآلخرین، حتى عن ر عبِّن تأأنك مــسیحي ھو على أحــد الدالئل إن 
سوف فحبة اهللا أن تعمل فیك ومن خاللك،  عندما تسمح لم.)35 - 34: 12یوحنا (الذین ال تحبھم 

 .محبتھنوعیة حب اآلخرین بفي أن تتبدأ 
 

  شخصیًا  األمراجعل
 

 ؟ محبة اهللالخواص الخمسة لنوعیة ما ھي 
 ) الدرس الثالثفي 33 - 31، راجع صفحات اإن وجدت صعوبة في تذكرھ(

 :محبة اهللا ھي
1 .________________________________________________________ 
2 .________________________________________________________ 
3 .________________________________________________________ 
4 .________________________________________________________ 
5 .________________________________________________________ 
 
یمكنك التي الثالثة فعال بالتحدید األما ھي . من قبلاسمھ ذي كتبت في الشخص الأخرى ة مركر ف

  الشخص ؟ لكتتخذھا ھذا األسبوع إلظھار محبة اهللا لذأن 
1 .________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
2 .________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
3 .________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 23: 3 یوحنا 1احفظ 
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 الدرس الخامس

 
 حي فیك

 اختبار المسیح الحي فیك
 

 ...حباطات التي تنتابك عندما تواجھ ما ھي اإل
 

  ؟ والدیك ·
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 أصدقاءك ؟ ·

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 مدرستك ؟ ·

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  ؟مواعداتك ·

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 نفسك ؟ ·

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  سلوكیاتك أو أفعالكبسبب حباطاتك إھل حدثت .  توًاشیاء التي دونتھاإلى األمرة أخرى انظر 

 ؟ الخاطئة
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
. بط أي شخصظروف تحوھي  –تك سیطرحدثت بعض اإلحباطات نتیجة لظروف خارج لقد 
حباطاتنا ھي نتیجة لقول أو فعل شئ إمن نفترض أن بعض  أن ًا سلیمًاتخمین سوف یكون لكن

عرف ما أنا أألني لست : "قد قالف. تلك المشكلةكانت لدیھ حتى الرسول بولس . من جانبناخاطئ 
 )15: 7رومیة " (أفعلھ إذ لست أفعل ما أریده بل ما أبغضھ فإیاه أفعل

 
  المشكلة جیدًا كما عرف الحل أیضًا لقد عرف بولس

 
 

 اكتبھ ھنا و.  الحللك إلیجاد ذ27: 1كولوسي ابحث في 
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__________________________________________________________ 
 

 ...اآلن لننظر عن قرب 
 
  یحسالمل امثعلى ش حیاة ِع

  . أن یسوع المسیح حي فیكیحسالمل امثعلى السر في عیش حیاة إن 
 

 !  فیكأفضل ما لدیھ فعل بأن ینھ السماح هللا لك ،هللاأفضل ما لدیك إن اتباع یسوع لیس فعل 
 

تقولھ لك كل الذي عندما تقرأ، لخص ما ". الضیف الذي حل" واقرأ 90اآلن اذھب إلى صفحة 
 . ھناتوبةكمغرفة اكتب ملخصاتك بعد كل . فقرة عن المسیح الحي فیك

 
 غرفة الخلوة ·

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 حجرة الطعام  ·

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 حجرة المعیشة ·
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 الورشة ·

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 حجرة األلعاب  ·
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 خزانة ال ·
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

  سیادةإعطاء المسیح ال
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  .ممكن لكنھ لیس تلقائيأمر  لسماح للمسیح بأن یعیش فیك یومیًاإن ا
 

" األنا "ھاحكمی كانت حیاتك .قبل أن تدعو المسیح إلى حیاتك، كان یعیش خارج حیاتك ·
  .حباطاإل: ھيالنتیجة و. كانت في عدم اتزانفقد لذلك ) الذات(

 
 سیادة، المسیح الخذأو). الذات" (األنا"فتنازل . حیاتكدخل إلى ثم طلبت من یسوع أن ی ·

 .الشبع: ھيالنتیجة و. لذلك بدأت حیاتك تحصل على التوازن الذي أحضره یسوع
 

 یسوع الزال من أنرغم وبال. رى على حیاتك مرة أخسیادةأخذ العن طریق ثم أخطأت  ·
:  ھيالنتیجةو. لذلك تفقد حیاتك توازنھا. موقع السیادةلیس في زاویة ونھ في أھنا، إال 

  .طاإلحبا
 
ھل ھذا ممكنًا؟ ھل یمكن .  حیاتك مرة أخرىأخذ السیادة علىترید أن تجعل یسوع یفإنك اآلن و

 ! على الدوام ؟ نعم حالة سیادة أن یكون في 
 

 :  على حیاتك بعیدًا عن المسیح، اتبع ھذه الخطواتسیادةتكتشف أنك أخذت العندما 
 
 إلى اهللا ) األنانیة(اعترف بخطیتك . 1
: 1یوحنا  1" (إن اعترفنا بخطایانا، فھو أمین وعادل حتى یغفر لنا خطایانا ویطھرنا من كل إثم"
9(. 
 
   على حیاتك سیادةالللمسیح اترك . 2
 ) 18: 5فسس أ" (الخالعة بل امتألوا من الروحفیھ الذي وال تسكروا بالخمر "
 

: 10یوحنا (ضل التي یقدمھا المسیح  األفةأنت تحصل على الحیایومًا بعد اآلخر  ك یمكنعندئذ
10(. 

 
ق الخطوات  ھنا وطبِّاكذلك، اكتبھاألمر  من حیاتك ؟ إن كان حیة ماعلى ناسیادة ھل أخذت ال

  .خرى إلى المسیح مرة أسیادة لتعید الالسابقة
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  .ًامحدد؟ كن تقادكبحسب اعكیف یمكن أن یؤثر ھذا السر أن المسیح حي فیك على حیاتك 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

  فیك احییالمسیح 
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 11 - 1: 15اقرأ یوحنا 
 )4: 15(المسیح فیك یا أن یحما ھو مفتاح 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
اموس الكتاب المقدس ألجل  افحص ق.)"یسكن"قرأ في بعض الترجمات ُت ("یثبت"ماذا یعني 

  .التعریف
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 ) 3 - 2: 15(یح في حیاتك ؟ ما ھي الطریقة التي یستخدمھا اهللا لینمي المس

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 )11 - 5: 15( فیك ؟ احییما ھي نتائج أن المسیح 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  شخصي  األمراجعل

 
 ما ھي ."طبیعة الخاطئةال"أو " الجسد"سمى  ُتيھو . بعض الصفات من حیاتكنزعیرید اهللا أن ی

  .)20 - 19: 5انظر غالطیة (صفات تلك ال
فحص ترجمات مختلفة للكتاب المقدس أو قاموس الكتاب المقدس لشرح الصفات التي ا: مالحظة(

 ) ال تفھمھا
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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ما كل ضع دائرة حول . حیاتك ؟ كن صادقًانفسھا في تعبر عن أي من تلك الصفات السلبیة 
 . ثم اطلب من اهللا أن یمحوھا من حیاتك . حیاتكعلىینطبق 

 
 
 

 .ھا في حیاتكنتجیرید اهللا أن ی) ثمار( اكتشف تسعة صفات إیجابیة ،24 – 22: 5من غالطیة 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 1لیكن ( طبقًا الحتیاجاتك 9 - 1 الـصفات تـحتاجھا بشـدة في حیاتك ؟ قـم بترتیبھا من ھذهأي من 

 ) ك لدی احتیاجأعظم یمثل
 

، والدیك اإلحباطات التي تواجھھا مع  أن تساعدك في التعامل مع الصفاتلھذه كیف یمكن
 ًا محددكن .. أصدقاءك الخ ومدرستك، و

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
على أساس ھذا الدرس، أن تتعاون مع اهللا لجعل الروح القدس ینمي ما قد  ك،كیف یمكن ،اآلنو

  .لیًاعم في حیاتك ؟ كن ة ھذه الصفات التسععنأدركتھ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 5: 15احفظ یوحنا 
 

 :یسوع
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 .نتم األغصانأأنا الكرمة و"
  وأنا فیھ ھذا یأتي بثمر كثیرالذي یثبت فيَّ

 ."ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شیئًا
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 الدرس السادس
 

  ..یـــــقول اهللا
 االستماع إلى كلمة اهللا

 
ون لشراء صندوق من یتوقفف. صدقاء من المدرسةبعض األفي لیلة الجمعة، تخرج للتنزه مع 

 تفعل، ولماذا ؟ فماذا سوف  . ال ترید أن تشربكأنت ترید أن تكون مقبوًال منھم، لكن. ةجعال
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 كیف تعامل مع التجربة ؟ ف. لقد ُجرب یسوع أیضًا
  .10 – 1: 4اقرأ متى 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

  13: 10كورنثوس  1اقرأ 
  ولماذا ؟ ؟ أن تفعل عندما ُتجرب كماذا یمكن

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

تعلمك أنھا جانب وذلك إلى  ، في حیاتكاتواجھھالتي قف اموالأن تساعدك في كل كلمة اهللا لیمكن 
 . التجربةالتعامل مع كیفیة 

 
 أن تساعدككلمة اهللا لیمكن 

 . في حیاتكاتواجھھ التي قفاموالفي كل 
 

 االعتماد على كلمة اهللا 
 : أن تساعدك ألنھاكلمة اهللال یمكن

 وحى بھام. 1
الكتاب المقدس إلى الوجود من خالل روحھ باهللا لقد تلفظ  ."تلفظ بھااهللا قد "أن تعني  ى بھاموح 

 قد كتبوا ما قالھ اهللا لھم ف. بھاالمتكلم إلى كتَّ
 

 أن تساعدك ؟اهللا التي أوحى بھا كلمة لل ، كیف یمكن17 - 16: 3 تیموثاوس 2طبقًا إلى 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  حیة  .2
افحص . واحيفإنھا یمكن أن تغیر حیاتك على األقل في أربعة ن ألن كلمة اهللا حیة وفعالة،و

 . لتناقش ما ھي12: 4عبرانیین 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 ذات سلطان . 3
 كیف یمكن أن تكتشف 17 - 16: 7یوحنا طبقًا ل. من اهللایأتي سلطان ألنھ لدیھ لكتاب المقدس ا

 شخصیًا إن كان لكلمة اهللا سلطان ؟
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 صادقة . 4

 ذلك ؟ ھي ك لماذا ،40: 8 اطبقًا لیوحن. إن كلمة اهللا صادقة
___________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

ل وقیماذا ف.  ماذا یحدث عندما تصدق الحـق الذي في كلمتھ32 - 31: 8یخبرنا یسوع في یوحنا 
 ؟ 

___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 لیس الكتاب المقدس

  ي ذال ھو  على الرفربالمت
  .في قلبك كلمة اهللابل  غیركی

 
 

  كلمة اهللا وائداكتشاف ف
 
من التي تحصل علیھا  وائدفال بأسفل ثم اكتب بینةكل اآلیات المبحث عن ع المثال المعطى، اااتبب

  .معرفة كلمة اهللا وتطبیقھا على حیاتك
  الـــكلمةـــوائدف

 
  وائدالف          اآلیات 
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  روحیًا وناجحًا مزدھرسوف أكون                                              8: 1یشوع 
 ___________________________________________________________ 

  3 - 1: 1ر ومزم
___________________________________________________________ 

 2 - 1: 119ر ومزم
___________________________________________________________ 

  63: 119ر ومزم
___________________________________________________________ 

 105 - 97: 119ر ومزم
___________________________________________________________ 

  21: 14یوحنا 
___________________________________________________________ 

 3: 15یوحنا 
___________________________________________________________ 

  14: 15یوحنا 
___________________________________________________________ 

 17: 10رومیة 
___________________________________________________________ 

 2: 2بطرس  1
___________________________________________________________ 

 
  كلمة اهللا وائداختبار ف

 
  : الكلمة عن طریقوائدیمكن أن تختبر ف

 التعرف على كلمة اهللا  ·
 ة اهللا على حیاتك تطبیق كلم ·

 
 

 التعرف على كلمة اهللا
 : الخمس فعالاألیمكن أن تتعرف على كلمة اهللا باتخاذ تلك 

 
 .)17: 10رومیة (موثوق بھم لكتاب المقدس ن ل ومعلمینیواعظ استمع جیدًا إلى .اسمع. 1

 
تسطیر شكل متماسك وحصل على نظرة شاملة للكتاب المقدس عن طریق قراءتھ با. اقرأ. 2
 .)11: 17ل أعما(یة مفتاحلمقاطع الا
  

 :اسأل األسئلة التالیة. حقًافیھا قم بالتنقیب . ادرس. 3
   ؟ماذا تقول ·
 ؟ماذا تعني  ·
   ؟عليَّذلك ق یكیف یمكن تطب ·
 ؟ما الذي سأفعلھ كرد فعل  ·

 



36/64 

 ادرس كل كلمة باآلیة .ھذا الكتاببآخر كل درس في  ابدأ بحفظ اآلیات المشار إلیھا .احفظ. 4
 الموجودة بآخر حفظ البطاقات، اقطع السھولة الرجوع إلیھو.  یومیًا لمدة شھرینادًا، ثم راجعھجی

  .الكتاب
 
عد إن اهللا ی. عندما تتأمل في كلمة اهللا، سوف یظھر لك كیف یمكن أن ُتطبق علیك. تأمل. 5

  .)3 - 1: 1ر و مزم؛8: 1یشوع  (تھ في كلمتأمل لكل من یینالروحی بالنجاح والرخاء
 : التأمل في الكلمةیتم بھا التي كیفیة ال يھاھ

 
  .احفظ اآلیة ·
أو ضع " أنا"بالضمیر " نحن"أو " ھم"أو " مأنت"استبدل الضمیر . اجعل اآلیة شخصیة ·

: 119ر ومزم (" بحفظھ إیاه حــسب كالمك ؟بمــا یــزكى الشــاب طریقھ: "مثًال. اسـمك
  ."ه حسب كالمك بحفظي إیا؟بما أزكي طریقي "تصبح سوف ) 9

 
 . بأسفلة شخصیا واجعلھ8: 1یشوع نظر إلى اآلن او

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
. رسمھا أو تصور نفسك تفعل ما توصي بھ أو تحصل على ما تعد بھا.  اآلیةتصوَّر ·

 .كذھنر الموقف في صوِّ
 

أحضرھا دائمًا  إلى . ة في حیاتكیاطلب من اهللا أن یجعلھا حقیق. ًاواقعأمرًا اجعل اآلیة  ·
سوف یجعلھا " اجترارھا"ن إ لذلك ف،"البقرة تجتر" كلمة تعني شأ عنإن التأمل ین. ذھنك

  .لك
 

  كلمة اهللا تطبیق
 

 :قارن بین النوعین من األشخاص المذكورین. 25 - 22: 1 ویعقوب 49 – 46: 6اقرأ لوقا 
 

 _____________________  في مقابل ______________________
 
 

 أن تكونھ ؟ باألحرى ل أي نوع من ھذه األشخاص تفضِّ
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
 .  لكلمة اهللا"عامًال" أن تصبح بھا كر في بعض الطرق التي یمكنفكِّ

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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  شخصیًا  األمراجعل

 
 من الكتابجزء صغیر   ابدأ بالقراءة واالستجابة یومیًا إلى،كلمة اهللا في حیاتكحتى تحصل على 

 :أ بھابدتي تكیفیة الال ي ھاھ.المقدس
 

 یومًا القادمة للقراءة واالستجابة إلى الرسالة 28على مدى الـ دقائق یومیًا 10 خصِّص ·
 حددین مًا ومكانًار وقت اخَت.)ات الیومیةواجب ألجل ال96انظر صفحة (األولى من یوحنا 

  :وسجلھم ھنا
 

 ___________________________ المكان________________________الوقت
 

تلك اآلیات في صفحة واحدة عن  أفكارك یومیًا صلخِّو. غالیة الثمن تكون المفكرة  اشتِر ·
  . لككدلیل) 98صفحة (لكتاب المقدس لجابة االستاستخدام نموذج بكرتك مفمن 

 
 .تقصیر دون األقل علىمع اهللا وكلمتھ لمدة عشرة أیام على لقائك فظ احأن ت ًا ھدفضع ·

 
 9: 119ر واحفظ مزم

 صل واتللمساعدة على ال
  .مع یسوع صلواتالكرة بسیطة على فمسوف تساعدك 

 من خالل مع اهللا بمفرك  وقتكرة فم  أن تطلبكیمكن
- org.reachout.www 
- 1-800-473-9456 
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 7الدرس 
 

  مع اهللاحدثالت
 صل من خالل الصالةواالت

 
 . بأسفلقرب أصدقاءك ؟ اكتب اسمھأمن ھو 

 __________________________________________________________ 
 
  ؟ التي لدیكةحمیم الةعالقتلك ال ساعدك على تنمیة يذ الما

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 :  قضاء الوقت معًا لمشاركة– من نفس األشیاء كثیرإن توطید العالقة مع اهللا یتضمن ال
  خبراتال

  األفكار 
  المشاعر 
 المخاوف    

  .األفراح     
 

فضل، وتطویر أمعرفتھ بصورة و مع اهللا، حدث فرصة التمنحك ألنھا تجدًا مةاھصالة  الُتعتبر
 .  كل شئ معھةمشارك القدرة على

 
ذلك صبح صدیقك، یتكون صدیقھ وھو وعرف اهللا، أن ت. صلوامن خالل التتتطور العالقات إن 

تلك األسئلة سوف على جابة اإلصل ؟ إن وا التلك أن تنمي ذككیف یمكن. ًاصل معوایعني الت
  .اهللامع صل واتساعدك على الت

 
 من تصلي ؟ إلى 

ال یمكن  ن لدیھ قدرة وحكمة وفھمإ .سمع منك، وھو یستمع إلیك؛ وھو یرید أن ین اهللا صدیقكإ
 .)13 - 12: 5رؤیا ( اأن یمتلكھي صدیق أرضي أل
 
. تلك ھي إحدى الطرق التي یتحدث بھا إلیك. معك بعض الوعود القویة طعاهللا، فقد قھو ألنھ و

  .لك شخصیًاذات معنى تكون حتى عد صیاغة كل منھا أافحص اآلیات التالیة و
 
 

  13: 14یوحنا 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 7: 15یوحنا 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  24: 16یوحنا 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 ما الذي تصلي ألجلھ ؟
 

 .14 – 9: 6أن تصلي ألجلھا ؟ انظر إلى متى یجب أنك ما ھي بعض األشیاء التي قال یسوع 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 ؟ لماذا ؟صالتك اهللا أال یستجیب ھل تعتقد أنھ من الممكن 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  .15 – 14: 5یوحنا  1 و7: 15قارن إجابتك مع یوحنا 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 متى تصلي ؟ 
 ؟ بحسب اعتقادك  إلیك حدثمتى یرید اهللا أن یسمع منك ویت

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 

 انظر اآلیات التالیة لتعرف متى كان داود .)22: 13أعمال " (هللاحسب قلب ا"رجًال داود كان 
 .13 :69؛2 - 1 :61؛ 3 :5؛ 8: 4ر ومزم: یصلي

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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؛ 1: 13؛ 1: 8؛ 2 :6ر وفي أفضل حاالتھ عندما كان یصلي ؟ انظر مزمدائمًا ھــل كان داود 

  التي تراھا ؟حاالت المزاجیة ما ھي أنواع ال.3: 18
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
شعر، تكیفما ونت، أ أینما - إلیك حدثدائمًا أن یسمع منك ویتمستعد  أن اهللا ھيالخالصة فإن 

 .طلبھتوقتما و
  

 
 كیف تصلي ؟

  ؟35: 1ع لنا عن كیفیة الصالة في مرقس المفاتیح التي یعطیھا یسوھي ما 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
حسب مشیئة بة الصالمن خالل  تفعل ذلك تنأو. ھأن تكتشف ما یریدك أن تفعلھو إن شوق اهللا 

 بحسب اعتقادك؟) 14: 5یوحنا  1" (حسب مشیئة اهللاب"عني الصالة  تماذا . اهللا
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

  .قوافأو تغم تعني في تنا" حسبب... "یقول القاموس 
  . أو قصد،قرارأو یار، تخاتعني " مشیئة"

 أو غمالصالة في تنا: عنيسوف ت" حسب مشیئة اهللابالصالة "، فإن معًاالكلمتین  وضعنا إذالذلك 
 .قصد اهللاأو قرار، أو ق مع إرادة، وافت

 
 كیف تعرف 

 قرار، أو ، ختیار اوما ھ
 قصد اهللا ؟ أو 

 الصالةعن طریق 
 
 
 
 

  شخصیًا األمر اجعل
  

 ؟ لماذا ؟ " كرفامعأحد "م أنھ أ" أعز أصدقاءك"ھل تعتبر اهللا 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 كیف یؤثر ذلك على حیاة صالتك ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
سوف تساعدك على الصالة بفاعلیة أكثر ھذا وتعلمتھا من ھذا الدرس التي ثالث ال مورما ھي األ

 ألسبوع ؟ا
1 .________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
2 .________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
3 ._______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

لكن من المھم . تحت أیة ظروفوأي مكان، و في أي وقت، –بشكل تلقائي  أن تصلي كناكبإم
 خصصتبدأ، وحتى . خالل الصالةمن صل مع اهللا وا للتكل یومًا حدد وقتًا مخصصأیضًا أن ت

 للصالة إلى وقت قراءة الكتاب المقدس الیومي ةأضف تلك الدقائق الخمس. فقط خمسة دقائق یومیًا
  .األسبوع الماضيفي الذي بدأتھ 

 
 24: 16احفظ یوحنا 
 
 :قوةإرشاد لل

 مع اهللا  باالجتماع ابدأ كل یوم
 .الكتاب المقدسوقراءة  للصالة
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 الدرس الثامن
 

 صورتھعلى 
 التحول إلى تلمیذ

 
 ؟" التلمیذ"عندما تفكر في یأتي إلى ذھنك  يذ الما
 

 صیاد ضخم مشعر؟ ·
شخص ضعیف وغیر مؤثر یرتدي بدلة سوداء، ورباط عنق أسود، وتوجد عالمة على  ·

 "اتبعني ؟"ظھره تقول، 
 ا ؟ھشخص یكف عن فعل عشرة أشیاء یحبھا ویبدأ في فعل عشرة أشیاء یكرھ ·
  مرسًال بأفریقیا ؟یصبحأن بھ األمر بئ وینتھي شخص یتخلى عن كل ش ·
 إلي السماء أو نالشارع ویسأل الناس إن كانوا سیذھبوفي یقف األطوار شخص غریب  ·

 الجحیم ؟ 
 

 ما ھو التلمیذ ؟
 

وحتى .  البدایةمجرد لكنھ ،األھمیةغایة إن قرار دعوة یسوع المسیح إلى حیاتك ھو خطوة في 
إن تبعیة . فضلأ معرفتھ بصورة  تتوصل إلى یجب أن تتعلم كیفتطور عالقة عمیقة مع یسوع،

 .ًاك تلمیذ منیسوع تجعل
 

. 19: 4ثم اقرأ متى . في القاموس اللغوي وفي قاموس الكتاب المقدس" تلمیذ"ابحث عن معنى 
  .الثالث مصادرالمن تلك " تلمیذ"كلمة ف عرِّ

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 :ھاتین الفكرتینعلى تعریفك مل تأن یش یجب

 
 ونتیجة ، في التعلم عنھ ومنھًان تلمیذ یسوع یقضى وقتإلذلك ف. م وتابعإن التلمیذ ھو متعلِّ ·

  .یتبعھ بإرادتھلذلك، فإنھ 
 وامكنت ی، حتى إلى اآلخرین ما تعلمھ من وعن یسوعلقن یفھو.  آخرینمیعلِّ التلمیذإن  ·

  .خرینوه إلى آلقنأن یقبلوه ویبدورھم 
 

 :التلمیذ ھو
 مؤمن ناضج یساعدشخص 

 مؤمن آخر على النضوج
 ساعد حتى یتمكن بدوره أن ی
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 .آخرین على النضوج
 
 
 

.  المقاطع التالیة بإنجیل یوحناھذهافحص . یعطینا إنجیل یوحنا بعض الصفات المحددة للتلمیذ
 اتك ؟  لماذا ترید تلك الصفة في حیقول فیھا ثم اكتب جملة ت،ل الصفاتسجِّ

 
 صفات التلمیذ

 
 لماذا أریدھا        الصفة     المقطع 

 
2 :11 

___________________________________________________________ 
6 :65 - 69 

___________________________________________________________ 
8 :31 - 32 

___________________________________________________________ 
13 :34 - 35 

___________________________________________________________ 
14 :15 ،21 

___________________________________________________________ 
15 :1 - 8  

___________________________________________________________ 
17 :20 - 21 

___________________________________________________________ 
20: 19 - 22 

___________________________________________________________ 
21 :15 - 19 

___________________________________________________________ 
 

  : ذلكافحص 
 طریق علىإن تبعتھ و. ریق الصحیحالطریق، لكن أنك تتقدم في الطأین تقف على  ھھم یاهللا الإن 

  .ًا ناضجًاسوف یجعل منك تلمیذفالتلمذة، 
 

   ؟كتلمیذضج كیف تن
 في عالقتك الجدیدة معھ ؟ ماذا كنت تبدو علیھ  . ألول مرةوعسیر عندما قبلت فكِّ

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 السلوك الذي تحتاجھ اآلن لتنمو كتلمیذ ؟ ھو ما . 6: 2اقرأ كولوسي 
 

  .إیمان بسیط وثقة كاملة بالمسیحعلى  حیاتك ھنربسوف ت
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  ا اذكرھ."ھتسلك فی"كي أجل العناصر األربعة الالزمة من  7: 2افحص كولوسي 

 
1 ._______________________________________________________ 
2  .________________________________________________________ 
3 .________________________________________________________ 
4 .________________________________________________________ 
 
  .8: 2اقرأ كولوسي ؟  ركزت على تلك العناصر في حیاتك، ما ھو الفخ الذي لن تقع فیھ ذاإ

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
المدرسة وبین أصدقاءك التي تعیقك في شریة التقالید البواألكاذیب، وما ھي بعض الفلسفات، 

  تلمیذ ؟باعتبارك
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  .10 – 9: 2اقرأ كولوسي 

  الذي لدیك للتغلب على تلك المعوقات ؟رجاءما ھو ال
___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 
 
 :  ھامدشارإ

  .ك كتلمیذ حیاتھ فیك ھو ما یطورِّءملعن  لیعبِّرإن إعطاء یسوع الحریة 
 
 

 ما ھي تكلفة النضوج كمؤمن ؟
  لیسوع المسیح ؟%100تلمیذ وص التحول إلى بخصالمخاوف التي لدیك بعض ما ھي 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 حیاجعل یسوع یوتمائة بالمائة، تلمیذ  أن تكون يرغب فعلى الرغم من أي مخاوف لدیك، ھل ت

 )اختر إجابة(بالكامل فیك 
 نعم ________
 ال ________
   لست متأكدًا  ________

 
مجموعة في  كقائد(نعم، تحدث عن مخاوفك مع مسیحي ناضج تحترمھ أن تجیب بلم تستطع ذا إ
 . الكتابا االستمرار في ھذ قبل لكذل حًالأن تجد من المھم ). ةتلمذال
 

 استمرفإن كان إجابتك نعم، 
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 .ھاكتب ما تكتشف. بالمائةمائة  لتـدرك ماذا یكلف أن تكون تلمیذ 26 - 23: 9انظر إلى لوقا 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 :  أفكاركرافق لت26 – 23 من لوقا خواطرھاھي بعض ال
 

 : سوف یكلفھ ذلك قال یسوع إن أراد أحد أن یتبعھ،
 " ینكر نفسھ "– نانیةمتعتھ األ ·
 " یحمل صلیبھ "–ملكیة حیاتھ  ·
 "یتبعني" –أھدافھ وخططھ  ·
 " جليأھلك نفسھ من أمن  "- سمعتھ ومركزه في الحیاة ·
ماذا ینتفع اإلنسان لو ربح العالم كلھ  "- كل ما لدیھ -أموالھ  وطاقتھ، ومواھبھ، ووقتھ، ·

 "  نفسھ ؟خسرو
 

 تبعھ بالكامل ؟ من أن تمكن حتى تت لیسوع ھتحتاج أن تعطیالذي ماذا 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  تلمیذ ناضج ؟عن تحولك إلىنتج الذي یما 

 
 .إن تكلفة التلمذة لیست سلبیة عندما تأخذ في اعتبارك أنھ إن أھلكت نفسك فانك بالفعل تخلصھا

 التي لن تجدھا وائدحیاتھ الملیئة بالف یسوعلقد بذل سابیع الماضیة، األعلى مدى كما اكتشفت ف
  .في مقابل حیاتك نك تقبل حیاة یسوع المسیحإفلذلك . في مقابل حیاتك بمكان آخر

 
 .تحول إلى تلمیذال عملیة أثناءھذا یعطي صورة جیدة عما یحدث لك . 17 -1: 3اقرأ كولوسي 

 
رة مع المسیح القدیمة قــد ماتت وأن حیاتك الجدیدة مستت أن حـیاتك ًا منثقواتصبح فإنك  ·

  .)3 - 1: 3كولوسي (في اهللا 
  .اشرح ھذه اآلیات بكلماتك الخاصة

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 - 5: 3كولوسي (ما ھي تلك الصفات ؟ .  حیاتك من الصفات السلبیةصیخلِّ المسیحإن  ·
11( 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 .  اذكرھا.)16 - 12: 3 ( لھتلمیذباعتبارك یعطیك المسیح صفات إیجابیة جدیدة و ·
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___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 المسیح الحي فیكإن 
 .ًاك تلمیذ منھو ما یجعل

 
 )17 :3(فات الجدیدة حقیقة في حیاتك ؟ ما الذي سیجعل ھذه الص ·

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  شخصیًا  األمراجعل

 
من أجل  أكثر صِل. بالمائة مائة اطلب من اهللا أن یستمر في إعطاءك االشتیاق أن تكون تابع لھ

  .التي تجعلك تلمیذًاھي اعلم أن حیاة یسوع فیك .  الطلبةمزید من ھذه
 

یجعلك تلمیذًا كي  في حیاتك ا اهللا أن یظھر لك صفتین یرید أن یبنیھماسألوراجع ھذا الدرس، 
 . ھناااكتبھم. فضلأ

1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 

 
تشارك حیاتھ مع اآلخرین   كتلمیذ لااطلب من اهللا أن یظھر لك طریقتین یرید أن یستخدمك بھم

 .اكتب ھاتین الطریقتین
1 .________________________________________________________ 
2 .________________________________________________________ 
 

 .19: 4فظ متى اح
 

 ستة أشھراألمر یتطلب "
 القرع نبات  ینمول

 لكنھ یأخذ العمر بأكملھ
 "جرة البلوط شوتنمكي 

 میلز ستانتورد
 
 
 

 الدرس التاسع
 

 برنامج عمل للتلمیذ
 معرفة مشیئة اهللا لحیاتك

 
 .ِصف قرارًا صعبًا كان یجب علیك أن تتخذه
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___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________ ________________________________________________ 
 

 كیف اتخذتھ ؟
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
 جة لذلك ؟ماذا حدث نتی

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 ختالف الذي كنت ستقوم بھ، لو كان ھناك أي اختالف، عندما تعید النظر فیھ ؟ لماذا ؟ ما ھو اال

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 ... أنت في مشیئة اهللا إذا

 
وحیث أنھ أبوك، فإنھ یھتم بالقرارات التي . أردت، كتابع لیسوع، أن تفعل ما یسر اهللا ·

 . تتخذھا والكیفیة التي تعیش بھا حیاتك
 

لذلك فمن المنطقي أنك تجد السعادة . ضبطوھو یعلم لماذا خلقك بال. إن اهللا ھو خالقك أیضًا
 .الحقیقیة واإلشباع عن طریق فعل مشیئتھ فحسب

 
اقرأ المقطع، ثم .  یوجز الكیفیة التي تعرف بھا إن كنت في مشیئة اهللا2 - 1: 12رومیة  ·

 . أجب على األسئلة
 
 
 

 ... أنت في مشیئة اهللا إذا
 
 كنت قد خُلصت . 1

 .أن یسوع قد مات لیخلصك من نفسك ومن خطایاك) 1: 12رومیة" (برأفة اهللا"تعني 
  

  ما ھي مشیئة اهللا لك وكیف یمكنك أن تفسح المجال لھا ؟،40: 6طبقًا لیوحنا 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________ ________________________________________ 
 
 كنت قد تقدست . 2

 ). 1: 12رومیة " (حیة ومرضیة... تقدم نفسك "إن اهللا یریدك أن 
 . ابحث عنھا في قاموس الكتاب المقدس. مقدسف كلمة عرِّ

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 فیما یختص بمشیئة اهللا لحیاتك ؟" مقدسة"، ماذا تعني 8 - 3: 4 تسالونیكي 1طبقًا لـ
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
 كنت سوف تعاني . 3

 .  أي الحیاة تحت ضغط–وھذا یتضمن المعاناة ). 1: 12رومیة " (ذبیحة حیة"إن جسدك ھو 
 

 هللا لحیاتك ؟  ماذا تقول تلك اآلیات عن مشیئة ا.21 – 20: 2 بطرس 1انظر إلى 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 كنت ممتلئًا من الروح القدس . 4

وھذا یعني أنك تتغیر من الخارج بسبب ما یفعلھ الروح ). 2 :12رومیة " (تتغیر"یریدك اهللا أن 
 .القدس في الداخل

 
  ما ھي مشیئة اهللا لك ؟ .18 – 17: 5انظر إلى أفسس 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 رت فكرك كنت قد غیَّ. 5

تلك ھي ". سوف تتغیر بتجدید ذھنك"عندما تخلص، وتتقدس، وتتألم، وتمتلئ من الروح القدس 
 ). 2: 12رومیة (الطریقة التي تعرف بھا مشیئة اهللا 

 
 ما ھي الصفة التي تراھا في حیاة یسوع والتي جعلتھ ینفذ مشیئة .42 - 39: 26انظر إلى متى 

 الموت بالنسبة لھ ؟ اهللا بالرغم من أنھا كانت تعني 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  هللا ؟ ماذا الذي تحتاج أن تفعلھ كي تخضع،8 – 7: 4انظر إلى یعقوب 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 اتخاذ قرارات تسر اهللا 

 
 ف یمكنك أن تعرف مشیئتھ الخاصة بك ؟ واآلن بعد أن نظرت على مشیئة اهللا لكل مسیحي، كی

 
. فإنك سوف تتخذ قرارات متعلقة بمستقبلك، وزواجك، ودراستك، وعملك، وأصدقاءك، وأحباءك

 .  ھامة جمیعًاھابعض القرارات كبیرة وبعضھا صغیرة، لكن
 

 . منك أن تقوم بھ تكشف كیف یمكن أن تعرف ما یرید اهللا8 - 5: 3 مفاتیح في أمثال ھناك
 
  توكل على اهللا .1
 ) أ5: 3أمثال " (توكل على الرب بكل قلبك"
 

 . 17: 32 وأرمیا 3: 145، 15: 86افحص مزمور 
 لماذا یمكنك أن تثق باهللا ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
 سجِّل كل الخیارات. 2
 )ب5: 3أمثال " (وعلى فھمك ال تعتمد"
 

 . 7: 3اقرأ أمثال 
 ما ھي الخطوات الثالثة التي تحتاج أن تتخذھا لكي ال تتكل على فھمك ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
 
 
 سلِّم الخیارات إلى اهللا . 3
 )أ6: 3أمثال " (في كل طرقھ أعرفھ"
 

  كیف یمكنك القیام بذلك ؟ .10: 46انظر مزمور 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 انتظر حل اهللا . 4
 )ب6: 3أمثال " (وھو یقوِّم سبلك"
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 ماذا تعني لك وعود اهللا المكتوبة بأسفل ؟

 
 وعـــــود اهللا

 
  تعني لي          ود الوع

 
  8: 32مزمور 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  21: 5أمثال 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  21: 30أشعیاء 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  11: 29أرمیا 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 انعم بالثقة في القرار. 5
 
 )8: 3أمثال " (فیكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك "
 

 ماذا یعني قرارك إن كان ھناك ارتباك ؟. 33: 14 كورنثوس 1انظر إلى 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  ماذا ستكون نتیجة القرار الصائب ؟.15: 3انظر إلى كولوسي 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
  

 تبعت ھذه الخطوات، من أي شئ یمكنك أن تكون واثقًا ؟ لو كنت قد. 8 – 5: 1انظر إلى یعقوب 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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 إن األبواب الكبیرة تفتح
 .بمفصالت صغیرة

 
 
 

 اجعل األمر شخصیًا 
 

 :اشرحھ ھنا. ما ھو القرار الصعب الذي تتخذه اآلن
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
 .كن محددًا. ، تعامل مع قرارك8 – 5: 3باستخدام المفاتیح من أمثال 

 
  كیف سوف تثق باهللا في ھذا القرار ؟.توكل على اهللا. 1

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
  اكتب الخیارات بأسفل .سجِّل كل الخیارات. 2

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 .صف ما الذي تنوي أن تفعلھ كي تحولھا إلى اهللا. لِّم الخیارات إلى اهللاس. 3

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
  ما ھو الوعد الكتابي التي أعطاھا اهللا لك في ھذا الموقف ؟.ر حل اهللانتظ. 4

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
إن لم . ( صف الثقة التي لدیك في ھذا القرار بعد أن اتبعت مشیئة اهللا .لثقة في القرارانعم با. 5

 ). وابدأ مرة أخرى8 - 5: 3تكن لدیك ثقة في القرار، ارجع إلى أمثال 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 



52/64 

 . ربما ال یستجیب اهللا على الفور
 .ربما یریدك أن تنتظر توقیتھ

 
 إرشادات لمعرفة مشیئة اهللا

 
الصالة، والكتاب المقدس، والنصیحة من اآلخرین والظروف سوف تساعدك على اتخاذ . 1

 . قراراتك
 . خفي مشیئتھ عنكاهللا ال ی. 2
 . ال یجب علیك أن تخاف من مشیئتھ ألنھا سوف تجلب لك فرحًا. 3
 . خطوةبإن إرادة اهللا لیست خریطة سوف تكتشفھا یومًا ما، لكنھا عملیة تخطو فیھا خطوة . 4
 .  على عقلكملكال تھمل عقلك كي تتعلم مشیئة اهللا، لكن دع الروح ی. 5
 . ال یمكنك أن تتوقع زوال كل المشاكل بطریقة سحریةحتى إن كنت في مشیئة اهللا، . 6
 .  انتظر الرب-إن لم تكن أي من الخیارات مشیئة اهللا، ال تضطرب . 7

 
  6 - 5: 3احفظ أمثال 
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 الدرس العاشر

 
  األفضل– أفضل –جید 
 ولویاتاألھداف واألتحدید 

 
 ادك ؟بحسب اعتق" نجاح"كیف ُیعرِّف معظم التالمیذ في مدرستك كلمة 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
 ھل توافق على ھذا التعریف ؟ كیف یختلف عن تعریفك الشخصي ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 
  تعریفك للنجاح دقیق ؟ لماذا ؟نھل تشعر بأ

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 كیف تعرف إن كنت قد حققت نجاحًا ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
. ظیمة على الصلیب لیقیم عالقة معكوقد قام بتضحیة ع. إن اهللا یراك شخصًا في غایة األھمیة

 . وبسبب تضحیتھ ومحبتھ، فإن نظرتھ للنجاح بالنسبة لك ھي أھم من نظرة أي شخص آخر
 

 تطویر ھدف للحیاة 
 

 .إن النجاح یعني أنك لدیك ھدف لتحققھ
 

 ما ھي بعض األھداف التي حددتھا لنفسك ؟
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 
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دعونا ننظر إلى تلك األھداف من وجھة . دیھ بعض األھداف لك باعتبارك واحدًا من أبنائھإن اهللا ل
 . ابحث عن أحد أھداف اهللا لك في كل من اآلیات التالیة. نظره

 
  _____________________________________________33: 6متى  ·

___________________________________________________________ 
 

  ___________________________________________ 29: 8رومیة  ·
___________________________________________________________ 

 
  _______________________________________31: 10 كورنثوس 1 ·

___________________________________________________________ 
 

 ______________________________________ ______10: 3فیلیبي  ·
___________________________________________________________ 

 
 ما ھو الھدف المشترك بین تلك اآلیات ؟ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
قم بصیاغتھ كي یكون . باستخدام اآلیات واألھداف التي قد سجلتھا للتو، اكتب ھدف لحیاتك

 . مناسبًا للطباعة على قمیص
 

 ھدف حیاتي
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

إذا نویت على تحقیق ھذا الھدف، فما ھي الخطوات الثالثة األولى . فكِّر في ذلك الھدف لمدة دقیقة
 التي سوف تتخذھا ؟ 

1 .________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

2 .________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

3 .________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 كیف یمكن أن تتغیر حیاتك إن اتخذت مثل ھذه الخطوات ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 تحـــدید األولــــویات
 
  52: 2لوقا " وأما یسوع فكان یتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند اهللا والناس"

 ذلك یعني أن یسوع كان ینمو 
 فكریًا 

 جسدیًا    
  روحیًا 

  اجتماعیًا 
 

 . لتي تفعلھا في تلك النواحي األربعةاكتب، في قائمة األنشطة التالیة، األشیاء الرئیسیة ا
 ساعة 20الحصول على عالمات جیدة بالمدرسة؛ قضاء : "یمكنك أن تكتب مثًال تحت فكریًا(

 ").؛ قراءة صفحة الفكاھة والریاضة في الجرائدنأسبوعیًا في مشاھدة التلیفزیو
 

م وقیمتھم بالنسبة قم بترتیبھم بحسب أھمیتھ. ضع كل نشاط في قائمة نشاطاتك بحسب األولویة
ثم ضع دائرة حول . یرتبط بھدف حیاتكأنھ اكتب ملحوظة بجانب كل نشاط تعبر فیھا كیف . لك

 . أي بند من قائمة أولویاتك یتعارض مع ذلك الھدف
 

 
 

 قائــــمة األنـــــشطة
 

 العالقة بھدف الحیاة            األولویة   النشاط  الناحیة   
 

   فكریًا  
· ______________________________________________________ 
· ______________________________________________________ 
· ______________________________________________________ 

 
 جسدیًا 

 
· ______________________________________________________ 
· ______________________________________________________ 
· ______________________________________________________ 

 
 روحیًا 

 
· ______________________________________________________ 
· ______________________________________________________ 
· ______________________________________________________ 
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 ماعیًا اجت
 

· ______________________________________________________ 
· ______________________________________________________ 
· ______________________________________________________ 

 
 أنشطة أخرى

 
· _____________________________________________________ 
· _____________________________________________________ 
· _____________________________________________________ 

 
 

 اجعل األمر شخصیًا 
 

 . اكتبھا بأسفل. أعد كتابة أولویاتك في ضوء اتباع یسوع باعتباره ھدف حیاتك
 ربما تحتاج .احذف األشیاء من قائمتك األصلیة التي لن تساعدك في تحقیق ھدفك: ملحوظة(

 ).إضافة بعض األشیاء التي ال تفعلھا وتؤمن أن اهللا یریدك أن تفعلھا
 

أعطھ الحریة لتغییر أولویاتك كلما تنمو . واآلن صِل مستعینًا بتلك القائمة معطیًا كل أولویة للرب
 . فیھ
 

  قائمة األولویات األولى–یسوع 
 

1 .________________________________________________________ 
2 .________________________________________________________ 
3 .________________________________________________________ 
4 .________________________________________________________ 
5 .________________________________________________________ 
6 .________________________________________________________ 
7 .________________________________________________________ 
8 .________________________________________________________ 
9 .________________________________________________________ 

10 ._______________________________________________________ 
11 ._______________________________________________________ 
12 ._______________________________________________________ 

  
إن كانت إحدى أولویاتك ھي معرفة اهللا بصورة أفضل، فإن إحدى الطرق للقیام بذلك ھي أن 

 .عھتقضي وقتًا م
 

 .  دقیقة یومیًا مع الرب15قم بتعھد لالستمرار في قضاء 
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 .  دقیقة مع الرب یومیًا15ضع عالمة إن كنت تنوي قضاء _____ 
 

 اختالء الطالب مع اهللا
 

، سوف یساعدك على أن تجعل الوقت االختالء مع اهللاإن الكتاب التالي من ھذه المجوعة، وھو 
 : طلبھ اآلن منا. الذي تقضیھ مع اهللا أكثر معنى

org.reachout.www 
 

 .33: 6احفظ متى 
 
 
 

 الضیف الذي حل
 ماذا حدث عندما جاء یسوع لیعیش في داخلي

 ستیف الوھید
 

  سبتمبر 6السبت، 
 

 كبیرة فإنني لدي اآلن حیاة مشوشة. سوف أقوم بدعوة یسوع إلى حیاتي. لقد اتخذت قراري الیوم
لقد وضعت . أنا متأكد من أنني یمكن أن أجعلھ یشعر كأنھ في بیتھ. تحتوي على العدید من الغرف

 . وھو سوف یحب الحیاة معي. ستائر جدیدة بغرفة الضیوف وكل شئ جاھز
 

  دیسمبر 7األحد، 
 

أكید سعید إنني بالت.  لحیاتيتفوق وأضاف القلیل من ال-لقد وصل مثلما وعد؛ وقد دخل إلى الداخل 
ربما تكون ھناك بعض األشیاء القلیلة یجب أن ُیعاد ترتیبھا، لكني متأكد أننا . ألني طلبت منھ ذلك

 . سوف نتوافق معًا بشكل جید
 

  دیسمبر 10األربعاء، 
 

كان سیشعر . لم أدِر ماذا أفعل. لقد جذب انتباھي أنھ ال یرید البقاء في حجرتھ طوال الوقت
إن كنت سوف أعیش ھنا، فإنني أحب أن . أنا لم آت ھنا ألكون ضیف"قال، بالراحة ھناك، لكنھ 

وقد عارضت في البدایة، لكن بعد التفكیر في األمر، وجدت أنني ما كنت ". أرى بقیة المنزل
 .ألحب أنا أیضًا أن أظل محبوسًا في غرفة الضیوف

 
  دیسمبر 11الخمیس، 

 
إحدى غرفي المفضلة، لذلك ظننت أنھ سُیعجب بھا ا إنھ. اللیلة الماضیة أخذتھ إلى غرفة الخلوة

إنھا غرفة مریحة، لیست واسعة على اإلطالق، وبھا كراسي كبیرة جلدیة مناسبة للقراءة . بالتأكید
 . والتفكیر

 



58/64 

ثم توجھ إلى رف الكتب والتقط إحدى مجالتي مما جعلني .      وقد أتى معي وبدأ ینظر حولھ
بة على تا نظرة مرىألقو. جول ونظر إلى الصور المعلقة على الحائط ثم ت.أقول أي شئوال توتر أ

فقلت .  مثل ھذا الضیف الھامرضاءلكني شعرت بالضغط إلوھو لم یقل شیئًا، . مجموعة أسلحتي
تقولھ ما  ربما لدیك .القیام بتغییر نظام المكان ھنانوي أكنت لقد  ،تعلم یا یسوعأ "،دون تفكیر
 أخشى أن بعض تلك ني لكن. لمساعدتكًاأكون مسروروف س "،ب أجا." أیضًا؟لكذبخصوص 

 ."زالاألشیاء یجب أن ُت
 
 . یالھا من راحة."ھالیزأفقط قل كلمة ف "،أخبرتھف
 

  دیسمبر16 ،ءالثالثا
 

. وكانت لیلة البارحة ھي المحددة لذلك. ما أن یستقرفي غرفة الطعام لھ كنت أخطط إلعداد ولیمة 
ستمتع بھا أنھ ا الرب  علىیبُدلكن لم .  ما اعتقدتھلك ذ-تفوقت على نفسي فقد ! لقد كانت مدھشة 

 . في البدایة على أیة حالحدث ذلكیم ل. رجوتبقدر ما 
 

 بطاطسالرقائق  ممیز، فقط بعض يءشلم یكن ھناك . قبل العشاءتناولنا بعض المشھیات      
، لتھم الطعامـألني ونحن نس. البسكویت المملحو بالجبن، تبعض المقرمشاوالبصل، صوص و
 "  سنتناولھ للعشاء ؟يما الذ"
 

فاصولیا، العلبة كاملة من لحم الخنزیر ووسوف نأكل بیتزا مع بطاطس محمرة، "أخبرتھ،      
الحقًا و. وصوص الخطمىیس كریم آالشكوالتھ ومغطى بنأكل كعك وف س ف– ىحلوأما بالنسبة لل
 بعد القائمة حتى رأیتھ تلن قد أكملم أك. جبة خفیفةكووغزل البنات فیشار بعض السوف نأكل 

 " ت شیئًا یا یسوع ؟أھملھل " فسألتھ،. عابسًا
 

ال  أن تقدمھ ھو ب تنويكنتالحظ أن كل ما م أستطع سوى أن أل. ، ال شئال"، قائًالضحك      ف
  ." حقًاھ ھو ما تحتاجلكالخبز ؟ ذو ؟ تالخضراواوأین اللحم ؟ . غذائیةقیمھ 

 
 ." طوال الوقتتناولھنى أإ. طعامنوع من ال أحب ھذا النيلكن"، قائًال عثمتلت  ف   
 

تشبع رغباتك لقد كنت . صحیًاأرني المطبخ وسوف أعد لك شیئًا "، وھو یقفرد یسوع      
 " ًاجزیتجد الفرق موف نك سأعتقد أ. وشھیتك الضحلة لوقت طویل

 
عترف أ أن البد.  مشیئة اهللا وخبز الكلمةتضراواذھب وأعد أشھى وجبة، مستخدمًا لحم وخ     و

 .أنھ ھنابما  اآلن كل بصورة أفضلآخطط أن أ نينإ. ة مشبعت كاناأنھ
  

 
  دیسمبر 17 ،األربعاء

 
.  غرفة الشركةاھادع و-قد أحبھا على الفور و. للیلة بعد العشاء إلى غرفة المعیشةاأخذت الرب 

 ". ى بعضنا البعض جیدًا ونصلي ونتعرف علحدثسوف نت"فقد قال، 
 

 ثم جلسنا ."ذلك یناسبني جدًا یا رب" لذلك أخبرتھ، ،فكرة عظیمة تلك الاعتقدت أن     وقد 
 .یمكنني أن أتذكرهوتحدثنا معًا أفضل حدیث 
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  دیسمبر23 ،الثالثاء

 
رة عندما نزلت إلى الصالة، ألقیت نظ.  حفلتینى ضمنولالحفلة األاللیلة الذھاب إلى كنت أنوي 

یئًا، لكنھ یفعل شیقرأ أو لم یكن . ریكةیشة فرأیت یسوع جالسًا على األمن خالل باب غرفة المع
 " ؟ًانتظر أحدھل ت"أدخلت رأسي من الباب وسألتھ ف .نتظری ھناك ًافقط جالسكان 

 
 ."في الحقیقةكنت أنتظرك نعم "أجاب،      

 
أنا ذاھب إلى  "،أخبرتھف. عما یتحدث عنھكن لدي أدنى فكرة ت لم "أنا ؟"، أجبت متسائًال     
كان ینتظرني .  وقت شركتنا معًاتأھملقد  كنت ،منذ أول لقاء لنا معًاف.  صدمني ذلكوقد ."حفلة

  .احمر وجھي من الخجلف. كل لیلة بینما كنت أذھب في طریقي
 

 ."نتظرتك تجعلني أنا في غایة األسف، أرجوك اغفر لي أل"قلت،      
نصلي معًا قبل أن وف س. اآلن اجلس معي ولو حتى لبضع لحظاتوأغفر لك، إنني "قال،      ف

 ."حلتر
 

  دیسمبر 29 ،االثنین
 

قابلني یسوع وقد . الورشةبتسكع في الت أن أقضي بضعة ساعات فكر یوم عطلة، لذا لديَّكان 
أن یرى  سوف یحب أن فًا،كان یعمل نجاربما أنھ تصورت أن . على باب البدروم قبل نزولي

 .بالفعل من مدى امتالء ورشتي باألدوات عجبُأ وقد .أدواتي
 

ل أي م كل األدوات والمواد التي تحتاجھا لعلديَّإذ توجد بورشتي، جدًا إنني فخور  "،أخبرتھ     
 ."شئ
، ملاألخیبة بدت علیھ باألحرى ألقى نظرة على البدروم وثم !". مدھش "قال یسوع،      

 ." صنعتھمماي شيء ال أرى أ: "وصرَّح
 

 ".  لقد صنعت تلك،حسنًا"قلت، ، وأحضرت ثالث طائرات خشبیة      ف
 

ھل ھذا فقط ؟ كنت أعتقد أن شخص مثلك لدیھ أدوات جیدة یمكنھ فعل أشیاء "قال بحزن،       
 "أكثر من ذلك

  
. آخرشئ أي صنع أ أعلم كیف ستل. ا لذلك أصنعھ،حب األلعابأي ننإ"أخبرتھ بصدق،       

  ".استخدامھال أبدًا المھارة كن لديَّت لم ،كثیر من األدوات غیر الزمة ليأخشى أن 
 

 یجب أن تعمل ما .سوف تتعلم، ألني سأعلمك "، وقال مشجعًا. على وجھھ ابتسامةتارتسم      ف
تصبح جیدة األشیاء كیف أن ندھش إنني كثیرًا ما أ.  أن أقول أنھ یعرف عملھالبد ."ھأنا أعمل

 .سوف أتعلم كثیرًایمكنني أن أقول إنني . في خطوات لعملھاعندما یقودني 
 

  دیسمبر 31 ،األربعاء
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 كل أصدقائي یكونوف س! على حق سوف نحتفل بالعام الجدید !  الیومحفلة كبیرة ھناك 
  .سوف نحتفل معًاوموجودین 

 
  ینایر 1 ،الخمیس

 
 : ما حدث كان ذلكف .شعر بأي استمتاعأ جیدة ولم اللیلة الماضیةلم تكن . بشعور فظیعشعر أي إنن
 

ة میمنال تكانوقد . معظم الضیوفقد وصل كنت أقیم ھذه الحفلة الراقصة في غرفة األلعاب و     
وجھ ن في ا ویصرخحسدطاولة مع الال یلعب تنس وركان الغرو. ریكةمع الشھوة على األترسم 

. "أي اكتفاء أشعر بستل"لفاز مغنیًا بأعلى صوتھ كان السكر یقف على قمة التو. ًا بعضًاعضھمب
  .في الطریقاألطوار  بفكاھاتھ الفاسقة ومزاحھ غریب نحرافكان االو
 

ني كنت نأعتقد أ. ھ تمامًاقد نسیتكنت . یسوع     وقد قاربت تلك األمور على االنتھاء عندما دخل 
 تعبیرنظر حولھ بوقد . هودعألم  فإنني لذلك أي نوع من الحفالت سوف تكونھ ھذه الحفلة،علم أ

ھل تستمتع بھذا " وسألني، جاء إليَّ ثم ."لقد رأیت كل ذلك من قبل"، وكأنھ یقولعلى وجھھ 
 " النوع من األشیاء ؟

 
جرح أن أكان أصدقائي یستمعون ولم أرد فقد  ."لھونھ جید من أجـل الـإحسنًا "قلت،      

 ."مجرد مزاح فما یحدث ھوال یوجد شئ جاد، . "رھمعاشم
 " كذلك ؟األمر حقًا ھل "سأل،      
 .ھعنتحدث  یيذ اللم أكن أعلم ما"  ماذا ؟األمرھل "     
 كذب أن أ ولم أستطع إمعان بيَّنظر إلثم "  ؟لھوھل ھو "     
 ."كذلك عد األمریم  لكن لا،كذھ على التفكیر ًا كنت معتاد،كذلكم یكن حقًا حسنًا، ل"أخبرتھ،      
 ،سوف أقدم لك بعض من أصدقائي. ابتكرت المتعةالذي ھل ترید أن تستمتع؟ أنا "،  فقال لي    

 ." االستمتاعھیعنی الذي سوف نریك ماو
 

فرحل  ،لقد تجاھلتھ. مشیت بعیدًا وتركتھ واقفًا ھناكقد ف .خذلتھلقد .  بعد ذلكھما فعلت      خجلت م
 تكنإنني   ھيالحقیقةو. كان یطلب الكثیرأنھ  لو یبدو كما. ال أعلم لماذا فعلت ذلك. بعد فترة
 .ت لھرتبما  بخصوص يأفكارأراجع 

 
لم أنم جیدًا اللیلة الماضیة و. ستمتع بنفسي على اإلطالقألم . أمسیتي كانت قد تدمرتلكن      

 أشعر بتحسن كبیر نتیجة البینما كنت استیقظت مبكرًا وتصالحت مع یسوع، وفقد لذلك . أیضًا
 . األمرتغلب على لد لي أنھ سوف یساعدني لأكَّإال أنھ  ،ذلكل

 
  ینایر 7 ،األربعاء

 
كان ھناك . ھذا الصباح عندما أوقفني في الصالةفي كنت في طریقي لمقابلة یسوع بغرفة المعیشة 

 .یضایقھأن أدرك ما الذي ستطع ألم لكنني  مؤلم على وجھھ، تعبیر
 

 "ما األمر ؟"     
 

داخل إلى زحف يء ما قد شفأر أو ربما یكون . ك شئ میت ھنا، أستطیع أن أشمھھـنا"قال،      
 ."خزانتك ومات
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أكدت لھ، ف. أریده أن ینظر ھناكم أكن خزانتي ولداخل أعلم ما بفقد كنت . الرعب     انتابني 

 ."حدثنذھب إلى غرفة المعیشة ونتدعنا . شئ یا ربھناك ربما لیس "
 

 . في ذلكًاحازم كان ." خزانتكبداخل عما دثحأرید أن أت"قال،      
 

  ."بعض التحف فقط – على اإلطالقنھ في الحقیقة ال شئ إ، حسنًا"     
 

  . أفكاريأقرمتفحصًا وھو ی نظر إلىَّثم الكلمة ھذه قال " تحف ؟"     
 

خصك إن األمر ال ی .بعض المتعلقات الشخصیةمجرد نعم، "ع، االخدمواصلة قلت محاوالًَ      
  .ما نطقت بھذلك بمجرد لمت بقد عو.  لقولھ بالتأكیدئًا خاطیئًاان ذلك ش ك."في النھایة

 
أن تتوقع مني أن أعیش ھنا مع وجود شئ میت في ال یجب  "،لامكبالتجاھل ھذا التعلیق      ف

ننظف  دعنا ،ا الوقت للتخلص منھحان قلیًال وتعفنقد تعتقد أن تحفك أ " وقال،ثم ابتسم" الخزانة
 ."الخزانة

 
لیست لديَّ . فحسب أستطیع  لكني الا،أن أتخلص منھعليَّ یجب كان ي نعلم أنأ ایا رب، أن"     

 ... " لكن ،أنا أكره أن أطلب. تتحمل ذلك ؟ أنا خائفأال یمكنك أن . للقیام بذلكالقوة 
 

  ." البتةأنا ال أمانع. أفعل الباقيوف وسفقط اعطني المفتاح . المزیدال تقل "     
 

كنت أفكر مؤخرًا . األمرشئ آخر عن أبدًا أي ف الخزانة لم یذكر نظَّفقد . ھكلاألمر فعل وقد      
 یدیره أفضل بإمكانھ أن أنھ أثقأنا . كل شيء ھعطی أن أ–في إعطاءه صك ملكیة ھذا المكان 

  طلبت منھ ذلك ؟  ، في اعتقادك، لوماذا سیقول. مني
 

 
 

   األولىیوحنا رسالة 
 الكتاب المقدس من قراءات یومیة

 )لكتاب المقدسلجابة االستلالستخدام مع نموذج (
 

 كتابيالمقطع ال الیوم كتابيالمقطع ال الیوم
1 1 :1 - 4 15 3 :15 - 18 
2 1 :5 - 10 16 3 :19 - 24 
3 2 :1 - 6 17 4 :1 - 3 
4 2 :7 - 11 18 4 :4 - 6 
5 2 :12 - 14 19 4 :7 - 12 
6 2 :15 - 17 20 4 :13 - 16 
7 2 :18 - 20 21 4 :17 - 21 
8 2 :21 - 25 22 5 :1 - 3 
9 2 :26 - 27 23 5 :4 - 5 
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10 2 :28 - 29 24 5 :6 - 8 
11 3 :1 - 3 25 5 : 9 - 12 
12 3 :4 - 8 26 5 :13 - 15 
13 3 :9 - 10 27 5 :16 - 17 
14 3 :11 - 14 28 5 :18 - 21 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  الكتاب المقدسحفظات بطاق
 

تتوافق اآلیات وھذه . New International Versionكل آیة للتذكر بھذه الكروت مأخوذة من 
  .ذا الكتابفي ھمع الدراسات الكتابیة 

 
  .دائمًا معك بطاقاتاحمل ھذه ال

 
 :كثرأاستخدم ما قد یساعدك 

 
  . رباط مطاطيا حولھاربط ·
  . في ظرفااحملھ ·
  . في محفظتكاضعھ ·
 . على زجاج سیارتكاضعھ ·
  . في كتابك المقدسااحملھ ·
  .راجع یومیًا كل آیة تعلمتھا ·
 .ص یالحظ تقدمك كل أسبوعاشخأحد األاجعل  ·
  .طبق كل آیة على حیاتك الیومیة ·
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 لكتاب المقدسلجابة االستنموذج 

 
 التاریخ 

___________________ 
 

 المقطع 
___________________________________________________________ 

 العنوان 
___________________________________________________________ 

 مفتاحیةاآلیة ال
___________________________________________________________ 

 
 ملخص ال

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 التطبیق الشخصي 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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 الخالص. 1
 11: 5یوحنا  1

 
وھذه ھي الشھادة أن اهللا أعطانا حیاة أبدیة 

 ابنھ في وھذه الحیاة ھي 
 

 كلمة اهللا .6
 9: 119یر مزام

 
بحفظھ إیاه حسب .  یزكي الشاب طریقھبم

 كالمك
 

 أھداف اهللا. 2
 6: 1فیلیبي 

 
واثقًا بھذا عینھ أن الذي ابتدأ فیكم عمًال صالحًا 

 یكمل إلى یوم یسوع المسیح 
 

 الصالة. 7
 24: 16یوحنا 

 
اطلبوا تأخذوا . إلى اآلن لم تطلبوا شیئًا باسمي

 لیكون فرحكم كامًال 

 محبة اهللا. 3
 16 : 3یوحنا 

 
ألنھ ھكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنھ 
الوحید لكي ال یھلك كل من یؤمن بھ بل 

 تكون لھ الحیاة األبدیة 

 التلمذة. 8
 19: 4متى 

 
 فقال لھم ھلم ورائي فأجعلكما صیادي الناس 

 محبة اآلخرین. 4
 23: 3یوحنا  1

 
وھذه ھي وصیتھ أن نؤمن باسم ابنھ یسوع 

بعضًا كما أعطانا المسیح ونحب بعضنا 
 وصیتھ 

 

 إرادة اهللا. 9
 6 - 5: 3أمثال 

 
توكل على الرب بكل قلبك وعلى فھمك ال 

  اعرفھ وھو یقوم سبلك كطرقكل في . تعتمد

 المسیح فیك. 5
 5: 15یوحنا 

 
 نتم األغصان الذي یثبت فيَّأأنا الكرمة و

ألنكم بدوني . وأنا فیھ ھذا یأتي بثمر كثیر
 وا شیئًا ال تقدرون أن تفعل

 األولویات. 10
 33: 6متى 

 
لكن اطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبره وھذه كلھا 

 تزاد لكم 

 
 
 
 


