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إى الهشكلة  ؟   ا وي األيامقلتها أٌت بًفسك يووً  ل سهعت أحًذا يقول هزه العبارة  ؟  هله

أٌه في يسوع الهسيح قذ   : بالًسبة للكثيريي وي الهؤوًيي أٌهن ال يستوعبوى بها فيه الكفاية

  ،يعتبر هزا خبًرا عظيًها ووفرًحا  .  وظذر حكن البراءة  ، وع هللا تطحيح علقتًا تن فعلً 

. وهزه ٌقطة بذاية هاوة عًذوا ٌبذأ التفكير  غلبًا يطعب تطذيقهووفرح لذرجة أٌه بالًسبة أل

 في ٌهو الهؤوًيي وٌضجهن .    
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            بالجسء الخاوس وي سلسلة "التغيير" هزه األجساء سوف ٌذرسها ورة أخر في ووضوع 

                               ولكي عًذوا ٌلقي ٌظرة عليها اليوم يهكًًا أى ٌري ارتباط   " أعرف كتابك "

 .  " التغيير بالسير وع هللا "

 

  َدّوى األجابه عي هزا السؤال .

              . لهارا تجذ أٌه وي الصعب عليك قبول وا فعله هللا لك وي خالل دراستك للًص  

              واسأله أى يريك ،   في هزا الجسءيظهر لك هللا حقيقة الذروس الحيوية الهاوة  ىأ تن صل  

 .  الًتائج العهلية التي يهكي أى تتبعها

كتب في وفكرتك قائهة با  ( 11 - 1  : 5 رو اقرأ )   لفوائذ العهلية الهزكورة وكيف يرتبط وا

  ؟  هزا بالقائهة التي كتبتها عي السؤال األول

     . الرسول ٌقاشه في هزه الرسالة( كيف يتابع بولس  11 - 1:  6 رو اقرأ قراءة ساليعة )  

                           11:  6  خز بعط الوقت لتفكر في أههية

  . ( 11 - 11 األعذاد وبيًها أٌت تفعل رلك احفظ )
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في اطار االستخذام الروسي كاٌت الكروة هي شعار الرخاء والسالم عًذ اليهود في القذين وباألخص 

      كاٌت تروس إلي الشعب الهختار لقذ كاٌوا هن الكروة التي أخذها هللا وي وصر                      

            اللرعاية الهطلوبة . وقذ ٌالوا ك ( وزرعها في أر الهوعذ 5 - 1:  5 إش  ،  11 - 8:  88 وس )

 .  ًل وي رلك كاى الًاتج عًًبا بريًا. ولكي بذ ثهار رات ٌوعية وتهيسة  الٌتاج

 

،  يأخز الرب يسوع الهسيح ظورة شعب هللا ككروة وثهرة في العهذ القذين  ،  في هزه الفقرة

يطبح  ، وهو أٌه وي خلل الرب يسوع الهسيح - ويستخذوها لتوضيح الوضع الجذيذ

 .   الهؤوًوى به هن شعب هللا

             عي العالقة الوثقة الهطلوبة بيي الرب يسوع  (  16 - 1:  15 يو الحظ وا يشير إليه )  

 ( .  15 - 11  ،  18  ،  7 - 5الحظ ) األعذاد  وتالويزه، كهثال

                                  واهي الذروس األساسية التي يعهلها الرب يسوع عي ٌهوٌا وٌظجًا 

كتبها ؟  ( 16  ، 7  ، 5 األعذاد )   . ا

 ؟  ( 11 ، 11   ، 18األعذاد  ولكي وا دور الطاعة )  . الهبادرة هي وي عًذ هللا  

              ؟  ، وا لن ٌعتهذ عليه وباشرة وارا يقول الرب يسوع الهسيح عي عذم جذوي الًهو  

   ( ؟ 16 ، 11  ، 8األعذاد  وا هي أهذاف عالقتًا به )

وي رسالة الرب يسوع الهسيح وظلته  ليوم وي بشارة يوحًا البشير جسًءاتعتبر فقرة ا 

 .  األخيرة
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.  قذ رأيًا في دراستًا السابقة أى الهبادرة بالًسبة لخلظًا وٌهوٌا هي أساساً وي جاٌب هللا

 ، و ، وٌسهح للشخطية الهسيحية أى تًهو وتتطور بذاخلًا رلك يلسوًا أى ٌعهل بجذيةوع 

 ( .  3:  4 أف ) ٌحاول تجًب وا يحسى روح هللا

  

كتب عذدا وي الحقائق التي يزكرها الرسول في  (17 - 1:  3كو ٌظرة وتعهقة علي ) ألق       ، وا

. اشكر هللا ألى هًاك الكثير وي األسباب االيجابية لكي ٌحيا كها  ( 17 ، 11   ،  1 - 1األعذاد  )

 .  يريذٌا هللا

ولكي   ، والقواعذاشكره ألى الًهو والطاعة ليسا وجرد وسألة إطاعة وجهوعة وي األواور 

 .  الطاعة تتبع وي تقذيرٌا لهحبته واوتيازاتًا في لهسيح

 ( 11 - 5 األعذاد التي تتجًبها أو تخلعها )  القائهة األولي لألشياء  : عع قائهتيي في كراستك  

                             (  تلبسهاات التي يهكي أى تسرعها وتًهيها ) ، والقائهة الثاٌية لألشياء واالتجاه

  . (11 - 11 األعذاد )

 

   ً ً  افحص ٌفسك روحيا                         (  11 - 5 األعذاد بالههارسات السيئة ) . هل تتهيس حياتك أساسا

 .  ( 16ع ( الحظ أههية وعرفة كلهة هللا في كل هزا ) 11 - 11 األعذاد أو بالفظائل اإليجابية )
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فالقليل وًا يتقبل  ،  وٌفس الشيء يهكي أى يقال في التأديب  ،  ال أحذ يحب الهعاٌاة أو األلن

22:  21في عب   تأديبات أخري كها يقول الرسول

، يهروى  . لقذ كاى الهؤوًوى اليهود الزيي كتبت لهن رسالة العبراٌييي 

     وتحثهن الرسالة علي أى هزا يهكي أى   . غير عادي ازوى اوتحاًٌابأوقات ظعبة ويجت

كثر علي   يساعذهن  .  والًضج الًهو  ا

. وا هي األسباب  الهؤوًيي( فكر في حذة الصراع الزي واجه هؤالء  13 - 1:  11عب اقرأ )  

 ؟  ؟ ووا هي بعط التشجيعات التي تزكرها الرسالة لهعاٌاتهن

 

                         . ( فواعح أى أالم السيذ الهسيح كاى لها وعًاها 18 - 7:  5 ثن أرجع إلي )عب  

 ؟  وارا كاى الغرض وي هزا

 

  أو قذ تعرف بعض األشخاص الزيي يهروى   ،  في وقت اوتحاى أو وعاٌاةقذ تكوى اآلى

   لكي  ، أٌه بل وعًي  ،  وقذ يبذو هزا بالًسبة لك أو لهن  . بهثل هزه األوقات الطعبة
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أو   ،  لكي كل شخض هو جسء أو قطعة وي القارة  ،  ال يوجذ شخض بهفرده جشيسة وستقلة

 .   جسء وي الكل

            ولكي بولس أو الكًيسة األولي   ،  وستقلً  إى الهجتهع في الغرب يعتبر أساًسا وجتهعاً فرديًا

                 كجسذ واحذ   ،  إى بولس الرسول يتكلن عي الكًيسة ككياى كاول  . لن يروا األوور هكزا

 .  عضو في هزا الجسذ و( وكل فرد وؤوي ه 4 : 4 أف  ، 24،  21  : 21 كو2 )

           ؟ كيف يهكي أى يعيق ( 6 - 1أعذاد  لهارا رأي بولس الرسول أى الوحذة شيء وهن )  

 ؟  ٌقص الوحذة الًهو الروحي لألفراد الهؤوًيي

 

 ؟  ( 16  : 11 األعذاد الخذام في الكًيسة ) جود القادة ووا هو الغرض وي و  

 

      استعذ وا كتبت وي والحظات في دراسة األسبوع الهاعي   ؟ للًظج لهارا يعتبر الحق الزًوا  

 .  العاول الحق  رأيت  حيث  في رسالة يوحًا البشير 

 

  . 
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كثر ٌظجًا، وب يشجع الهؤوًيي الجذد كاى بولس الرسول دائًها                     الطبع أيًظا وي هن أ

                                                       (  5:  1 في - 1:  5 أف ، التباع وثال الرب يسوع الهسيح وهللا األب ) وًهن

 ؟  ( لهارا 9:  1  ، 17:  3في  ) كها طلب وًهن أى يتبعوا وثاله هو 

 

         . وي األوثلة عي قذيسيي عاشوا في الهاعي وأرعوا هللا ( أيًظا كثيًرا11يعطيًا )عب  

 .  األول  السؤال  في  الهزكورة  األخري  الشواهذ و  األصحاح  هزا  أقرأ

 

كثر بكثير وها يتعلن وي الذراسةإى أغلبًا يتعلن وي وراقبة اآل                  .  خريي وتقليذهن أ

                                                                         ؟  ٌختار أى ٌتبعها واى ٌتهثل بها وا هي األوثلة التي

                   هل هي أوثلة صالحة. أًٌا ال ٌستطيع أى ٌتهثل بالهسيح يسوع في جواٌب عذيذة وثل 

وي وثاله وحياته اليووية  فكيف يهكًًا بالرغن وي رلك أى ٌتعلن

  ؟ ضعلي األو 

  

              ،  . هل هي وي وسائل اإلعالم الحظ في ٌهاية األسبوع وي أيي تًبع الهؤثرات في حياتك  

 ؟  ؟ وهل هي وؤثرات جيذة أو وي السوالء

 

؟ هل يلسوك أى تقوم بتغيير هزه  تساعذك هزه الهؤثرات علي الًضج كهسيحي وؤويهل 

 ؟  الخي ، كشركة الهؤوًيي و كلهة هللا . . . الهؤثرات بهطادر أخر

 

 


