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  "عيشوا بالسالم"  :الدرس االول

  المقدمة

العالمة الحقيقية للسالم هي ليس أن يعيش اإلنسان في وسط ظروف مريحة بدون قلق أو مشاكل   :قصة 
  .ىحتفظ بهدوئنا الداخلنيا في قلب العواصف ونحن ال نزال الحقيقي هو أن نح سالمال بل

 ,السماء ملبدة بالغيوم ,رسم فنان لوحة ال أثر فيها ألي جمال عن الطبيعة  ,صورة معبرة عن السالم(
  بنامية على جان لكن خلف هذا الشالل فرع صغير لشجرة  , مياه يندفع بقوةشالل رياح و  و  امطار

  ةلمياه المندفعصغير يعيش في هدوء وسالم بالرغم من ا  طائر في عش  ششالجبل, وفوق هذا الفرع يع
  ه)بشد

  

  انجيلية السالم وصية  -:

  ) 14:34(مز وصنع الخير أطلب السالمة واسع وراءها  ,الحد عن الشر -1

  ) 11:13كو   2ة و السالم سيكون معكم ( المحب  واله ,سالمالب  واعيش -2

  

  -ى: سمات السالم المسيح  

  النه نابع من الرب يسوع الغير محدود : غير محدود -1

  المشاكل واألمراض واالحزان ىيتحد : فوق الصعاب -2

  النه من الهنا الذي ال يتغير راسخ في القلب  :ثابت -3

  اء الفائضعزفوق الضيقات واآلالم ويكون عندنا ال نايرفع  : فائض -4
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  السالمالسيد المسيح ورئيس  :أوال

  ملك السالم  /ه السالمإل /رئيس السالم :هو 

  أشعياء قبل ميالد المسيح بثماني قرون  ةنبو  +   

  ) 6:9. (أش  رئيس السالمالنه يولد لنا ولد…  "      

ي ص يو السالم إلى األرض ونشر رسالته بطريقة سلمية وكان ب  ءرئيس السالم النه بالفعل جا +   
  قائال هميذتال

  ) 12:10-13. (مت  يرجع سالمكم إليكم, ... لعليه  سلمواالبيت  ونحين تدخل "     

  هكذا انتشرت المسيحية بالسالم 

     لحنا مع هللا اسالم النه في الصليب صهو صانع  +   

  ) 2: 14-18افسسا,... (صانعا سالم ,لكي يخلق االثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا ,هو سالمنا"      

  ثانيا: السالم علي للمستوي الشخصي

  السالم الداخلي مرتبط بعمل هللا في داخل االنسان هو

  ) 79:1"يهدى أقدامنا في طريق السالم" (لوقا 

  :م في ثالث اتجاهاتأن يتمتع بالسال هولكي يتمتع اإلنسان بالسالم الداخلي علي 

فقدنا سالمنا مع هللا وصرنا  , السالم كان قد انقطع من األرض منذ الخطيئة األولى :السالم مع هللا  -1

حقيقي مع هللا النه حمل   ء المسيح كانت البداية الحقيقية لصنع صلح وسالمتحت حكم الموت بمجي 
  . من خالل الصالة والصوم والتوبة  معهعشرة الخطية والسالم مع هللا يأتي بال أماتو   تناعقوب

..."(غالطية   الجسد ضدالروح والروح  ضدالجسد يشتهي " بسبب الخطيئة  :السالم على النفس -2

17:5 (  

شهوة   لواروح فال تكمال ب  وااسلك" روح اب  ن نسلكهو السالم بين الروح والنفس لكن الطريق ل 
  ) 16:5"(غالطية دسالج 

  . روح فينضبط الجسدال تنميع الجسد بل  مد المسيحية لم تق يضبط الجسروح بالألن السلوك  
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  " جميعكمالسالم ل"الكاهن  قولهوما أكثر ما ي  :السالم مع اآلخرين  -3

  ) 20:12- 21فاسقه ..." (رو  عطشن وا إن جاع عدوك فاطعمه  "

  ) 23:5- 24...اذهب اصطلح ..." (مت إلى الذبح وهناك تذكرت ربانكأن قدمت ق" 

   -:م له جانيانالسال

  . ال يدخل اإلنسان في صراعات واشتباكات وخصومات مع الناس : سلبي

  . التعاون مع الناس في حب والحرص على مشاعر اآلخرين : ايجابي

  ثالثا: السالم علي مستوي الكنيسة 

  ) 5:46"هللا في وسطنا فلن تتزعزع" (مز 

  الوسط يعني القلب والرئه, الرب هو يحييها ويحميها 

اكثر صالة تتكرر هي الصالة من اجل سالم الكنيسة والتي نقول فيها "اذكر يارب سالم كنيستك الواحدة 
  الوحيده المقدسة الجامعة الرسولية ... .

كاهن بالبخور في  ال االواشى الصغار والكبار ورفع بخور باكر وعشية و في كل دورة يدورها في مقدمة
  بنيانا لكنيستك المقدسة".  بداية القداس عند تقديم الحمل يصلي الكاهن "سالما

واغفر لنا  الكنيسة تعطينا السالم وتطلب الجل سالمنا "يا ملك السالم اعطنا سالمك .. قرر لنا سالمك ..
  الذى اخذتة من الرب يسوع نفسه "سالمي اعطيكم"خطايانا" ...  هو السالم  

  ياتي السالم لجميع من يشتركون في عضوية جسد المسيح (الكنيسة) من خالل و 

  + االيمان بالمسيح      

  ) 4:6+ المعمودية باسم الثالوث بالتغطيس فهي صبغة " موت مع المسيح ودفن " (رو      

      )20:2ممارسة االسرار و اعمال االيمان .. الن االيمان بدون اعمال ميت "(يعقوب  +    

  رابعا :السالم علي مستوى العالم 

  + السالم عنصر هام لحياة الناس, بدونه ال يستقر مجتمع و ال ينمو.      
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اترك لكم, سالمي اعطيكم . ليس كما يعطى العالم ه لنا, سالما عهللا يريد لنا هذا السالم ويصن  +     
  ) 27:14يو  اعطيكم انا ... "(

"بالرغم من" وليس سالما "الن"  بمعنى انه سالم فوق الصعاب + السالم المسيحى هو سالم      
  ) 10:18والتجارب والحروب ثقة في الفادى "البرج الحصين الذين يركض اليه الصديق ويتمنع "(امثال  

يكون غنيا ماديا لكنه يحيا القلق بسبب  + السالم احتياج عام , االنسان يعيش في مجتمع متقدم قد      
    .بل المعلوم اوالمجهول وكذلك بسبب أخبار الحروب واالمراضالخوف من المستق

ق انه مهما حدث في الماضى او سيحدث في المستقبل نحن لنا اله قدير, محب ,وحكيم ...  ث + نحن ن     
, ذلك بدعوة من   نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتسامح 16التسامح والسالم يحتفل العالم في  ةالهمي 

  سبتمبر.   21ويوم السالم العالمى في يوم  1996الجمعية العامة لالمم المتحدة منذ  

  - خوتنا :ا تعالوا نصنع سالما مع 

  + باهتمامنا بالفقير والمظلوم       

  لمريض و المحتاج + تقديم الرعاية ل      

  + مد يد لمعونة للمعاق جسديا وذهنيا       

  + نكون ملجا للجائع وعابر السبيل       

  خامسا : كيف نحيا ونعيش السالم؟

   -االنسان يفقد سالم بسبب:

  + الخوف من المرض / التلوث / المستقبل المجهول / صرعات الحياة       

  كل شخص  + الشك في كل شئ و في         

  + الخطيئة التي تفصلنا عن هللا مصدر كل سالم       

  - ولكى نحيا في سالم وطمئنان:

+ يجب ان ندرك انه هناك اله عظيم يقود الكون ويدبره وهو سر الحياة والوجود "الرب يحفظك        
  ) 8:121من كل سوء ... " (مز  
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فوق كل شئ  القادر ان يفعل  الشر " ةندرك أنه ضابط الكل وهو قادر واقوى من كل قو  + يجب ان      
  )20:3اكثر جدا مما نطلب او نفتكر ..." (أفسس 

+ يجب ان نتاكد ان حياتنا في يد هللا وليست في ايدى الناس يتصرفون فيها كما يشائون . انه محب        
  البشر وال يشاء موت الخاطئ بل يحب ان يرجع اليه ويحيا... 

  ) 1:27(مز  " الرب نورى خالصى ... "  -  

  ) 6: 118" الرب لى فال أخاف. ماذا يصنع بي االنسان "(مز -  

 ) 4:23شرا ..." (مز " اذا سرت فى وادى ظل الموت ال اخاف  -  
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  موحى به من هللا   :  الدرس الثاني

الكتاب المقدس "يا إبني ال تنسى شريعتي ..... حياة  شعار المهرجان عيشوا بسالم و هذا ما يدعونا إليه ●
  )  ٢- ١:  ٣(أمثال  و سالمة 

  

  ●ما هو الكتاب المقدس: 

  موحى به من هللا و ليس من كتابة البشر.  ديه هبع.الكتاب المقدس  ١

  المكتوبة بأقالم بشرية منقادة بروح هللا. .هو كلمة هللا ٢

الكتاب   نبوة من أماكن و ثقافات مختلفة ألنه لم تأت قرن  ١٦شخص على مدى   ٤٠ حوالى  .كتبه٣
لليهود أكثر من مرة أنه هو  ) و قد أعلن السيد المسيح ٢١- ١:٢٠  بطرس٢(من تفسير خاص المقدس 

  قديم. المخلص المنتظر الذي تنبأ عنه كل أنبياء العهد ال

في العهد القديم ألن نبوات العهد القديم تحققت   مخبوء ... العهد الجديد الكنيسة تؤمن بقدسية العهد القديم 
  في العهد الجديد. 

  

  : سعن الكتاب المقدسئلة هامة أ●

  هل قصص العهد القديم بها أساطير: 

  للناس. األسطورة هي قصة خرافية أو رمزية لتوصيل فكرة أو معنى 

األولى من سفر التكوين أسطورية ؟ و أن شخصية أدم و حواء   ١١ال   اإلصحاحات يّدعي البعض أن . ١
  ليست شخصيات حقيقية بل مجرد شخصيات رمزية. 

الرد:وجود شخصيات في هذه االصحاحات بأسماء:آدم و حواء و شيث و أخنوخ و نوح و أوالوده كان  
  هللا مع اإلنسان. لها دور في الحياة و إظهار معامالت 

روحي تطبيقي (استفيد منه في حياتي) الكنيسة  و بعد    روحيألن كل منها له بعد إننا نؤمن بحرفيتها  
  حداث الكتاب المقدس. كل أ فية حرو تؤمن بتاريخّية 

  

  مجرد رمز و ليس لها وجود!  الجنة .٢

  . )  ٨:٢، و غرس الرب اإلله... (تكوين  الكتاب المقدس يصف أنها مغروسة -

و الملقب ب (أبو التقليد الكنسي ) يتكلم عن أن هذا المكان  القديس إيريناؤس من القرن الثاني الميالدي  -
  آباءنا الرسل. كان حقيقة و هذا هو تفسير  

  

  شخصيتان رمزيتان ؟ لماذا يؤمن البعض أن آدم و حواء .٣
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  أن أساس الخليقة بدأ بخلية واحدة تطورت إلى اإلنسان. في رأيهم -

ين و  ضب المقدس و الثالثة متكاملين و غير متعارللكتاأنواع من التفسير  ٣الكنيسة القبطية تؤمن ب -
  هم: 

  بمعنى أن الحدث أو القصة حدثت تاريخيا. .التفسير التاريخي الحرفي:١

إلى السيد المسيح و عمله  ر يتشي خاص بالسيد المسيح ،أي أن القصة أو الحدث  :أ  .التفسير الرمزي ٢
  الخالص.

مسيحي من هذه القصة و كيف أطبق ما تعلمته في حياتي  .التفسير الروحي:بمعنى ماذا استفيد كإنسان ٣
  و عالقتي مع هللا  

  األولى نحن ننكر قصة الخالص.  ١١ل  محور الكتاب المقدس هو الخالص ،إذا أنكرنا اإلصحاحات ا

  

  ما خطورة أن يكون آدم شخصية أسطورية ؟ . ٤

  ).  ٢٢:١٥.ألنه كما في آدم يموت الجميع...هكذا في المسيح سيحيا الجميع. (ا كورنثوس  ١

فلو أن آدم أسطورة إذن هذه السلسلة   ٣٨:٣.في سلسلة أنساب السيد المسيح "بن آدم، ابن هللا " لوقا ٢
  غير حقيقية. 

  ك آدم أيضاً. حقيقية كذل شخصية ) كما أن موسى ١٤:٥آدم إلى موسى (رو  الموت من قد ملك .٣

تجسد المسيح ؟ هل  .لماذا  نهدم اإليمان المسيحي  بذلك نحن  اسطورية  أن آدم شخصية  نعترف.عندما ٤
 تجسد ألجل خالص شخصية وهمية ؟أسطورية ؟ 
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  سفر حجى :  الثالثالدرس 

. وهو ولد في أرض  أي مولود في يوم عيد " عيداسم حجي اسم عبري يعني " - 1
  ي. السب

  .هما أنبياء فترة ما بعد السبي حجي وزكريا ومالخي يعتبر األنبياء - 2

  :   نبوات   4يحتوى السفر على 

  )  1( حجي  الشعب على تركهم العمل فى بناء هيكل الرب . هللا  يعاتباالولى : 

على االستمرار فى العمل وعدم الحزن على مجد  على الشعب هللا  يشجع  الثانية :
  ) 2( حجي  الهيكل القديم .

  ) 2. ( حجي ، فال شركة للنور مع الظلمة  خطيةلترك الالشعب هللا  يدعوالثالثة : 

  )  2. ( حجي  للشعب ان الرب يبيد قوة ممالك االمم  هللا   يؤكدالرابعة : 

  :   االصحاح االول

هللا الشعب على تركهم العمل فى  هميعاتبو  يعلن النبي بداية خدمته النبوبة .   – 1
  وهذه هى النبوة االولي.  بناء هيكل الرب.

اعطاها لالنبياء  نبوية معني المقصود هو : ان كلمة هللا ال " تعني قوة واليدكلمة " – 2
  كسيف روحي يحطم الشر.

  سلم حجي النبي النبوة الى اثنين هما :  – 3

  هو ابن يكنيا الملكو  زربابل بن شألتئيل

  ابن يهوصاداق العظيموهو  الكاهن يهوشع

اعلن هللا عدم رضاه عن الشعب النهم تركوا بناء بيت الرب واهتموا ببناء   – 34

  . بيوتهم الخاصة
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  خطوات عملية لعالج الموقف :

  ) 5:   1اْجعَلُوا قَْلَبُكْم َعلَى ُطُرقُِكْم ( حج   –أ 

القلب يشير للتفكير واالنتباه، والمقصود تأملوا بعمق في حياتكم الداخلية وراجعوا  
    نفوسكم، ما سبب اإلهمال؟ 

  )  8:  1( حج  ْصعَُدوا إَِلى اْلَجبَلِ  -ب 

ليأتوا بالخشب لبناء البيت. والمعنى الروحي، فبعد أن يقدم اإلنسان   جبل لبنان يا
  .ان يسلك سلوكاُ روحيا سماوياً توبة عليه 

بُّ َواْبنُوا الْ  -ج  َد، قَاَل الرَّ   )  8:   1( حج  ".بَْيَت، فَأَْرَضى َعَلْيِه َوأَتََمجَّ

هللا يطمئنهم أنه سيرَضى عن عملهم. وهو ال يحتاج للذهب والفضة الكثيرة التي    
  . بل أن وجود هللا في هيكله هو سر مجد هذا المكان .هيكل سليمان كانت في

جاءت كلمة النبي بثمر ورح فقام الوالي والكاهن و كل الشعب وبدأوا العمل   – 45

  . فى بناء بيت الرب

  االصحاح الثاني : 

  . يبدأ االصحاح الثاني بالنبوة الثانية وهى رسالة تشجيع للبنائين – 1

. َوٱْعَملُوا  بُّ     فَإِنِّي َمعَُكْم، يَقُوُل َربُّ ٱْلُجنُودِ تََشدَُّدوا َيا َجِميَع َشْعِب ٱْألَْرِض، يَقُوُل ٱلرَّ
  )  4:  2( حجى 

ثم تاتي النبوة الثالثة يطالبهم هللا بتنقية قلوبهم ،النة هدف الهيكل هو تقديس   – 2
  القلب للرب.

  ) 11:  2( حجى َكذَا قَاَل َربُّ ٱْلُجنُوِد: اِْسأَِل ٱْلَكَهَنةَ َعِن ٱلشَِّريَعةِ 

الحديث إلى زربابل الوالي الذي من نسل  هللا فيوّجه  وة الرابعة اتي للنب نف أما هنا - 3
  له . داود معلنًا أنّه يباركه بتحطيم األمم الوثنيّة المقاومة 
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، َوأَْجعَلَُك َكَخاِتٍم،  بُّ يَقُوُل َربُّ ٱْلُجنُوِد، آُخذَُك يَا َزُربَّاِبُل َعْبِدي ٱْبُن َشأَْلِتيِئيَل، يَقُوُل ٱلرَّ
  )  23:  2( حجى  ٱْختَْرتَُك،ِألَنِّي َقدِ 

  : دروس روحية هامة

الدعوة لبناء بيت الرب هى دعوة الهية ، موجهة الى كل انسان ، ليتمتع     - 1
بسكنى هللا في قلبه . هذا ال يحدث إال اذا تخلى االنسان عن الكسل والتراخي و تنقية 

  القلب من كل خطية .

التخلص من الخطايا ليس امر سهال وهللا يعرف ذلك  ، لذلك نطلب من هللا   – 2
  مساعدتنا ونقدم توبة صادقة دائماً . 

َما تَْعلَُموَن أَنَُّكْم َهْيَكُل ٱZِ، َوُروُح ٱZِ تعلمنا كلمة هللا اننا بيت يسكن فيه هللا . اَ  – 3

 . ) 16:   3كو  1(  َيْسُكُن ِفيُكمْ 
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  االرثوذكسية الكنيسة القبطية:  الرابعالدرس 

نشأت كنيسة العهد الجديد يوم الخمسين بحلول الروح القدس على التالميذ وبدأت  
  الكنيسة بواسطة مجموعة من الصيادين البسطاء .  

ْنِجيِل ِلْلَخِليقَِة ُكلَِّها     16:  15مر  .قَاَل َلُهُم: «ٱْذَهبُوا إَِلى ٱْلعَالَِم أَْجَمَع َوٱْكِرُزوا بِٱْإلِ

  و معهم السبعين رسوال فى كل العالم . بشر التالميد االثني عشر 

  فى العصر المسيحي االول   اسي الرسوليةالكر  – اوالً   

  رسولية )  سياكر(اسم ة )  االسكندري –إنطاكية  –شليم ر( اوهذه البالد  إتخذت
تنتشر منها   ة كز روحيامر ةالجغرافي وكان بمثاب  اوموقعه ةالثقافي لشهرتها

  ة. الخدمه الي باقي االماكن المجاور

  كنيسة اورشليم   – 1

شليم  رو ومحط انظار اليهود في جميع انحاء العالم وفي ا ةكانت مركز اليهوديو
  ازةوكانت مركز الكر ةالمسيحي ةبحلول الروح القدس على التالميذ ولدت الكنيس

س مجمع  أوكان اول اسقف لها القديس يعقوب الذي ر ة.لكل الرسول في البداي 
  . اورشليم

  كنيسة انطاكية – 2

  ةاول من بشر فيها هو القديس برنابا وتعتبر كنيس  و الورشليم  ةهي اقرب كنيس
رف  عُ اول ما ا االولى من جهه تاريخ تاسيسها و  ة االممي ةهي الكنيس ةانطاكي
في رحالته   هالقديس بولس مركز انطالقوجعلها   انطاكيةمسيحيين كان في  باسم

  . ةالتبشيري

  كنيسة االسكندرية  –3

  ةمن الناحياكبر مدينة  االباء الرسل   ةوقت كراز ةكانت مدينه االسكندري -أ 
  بعد مدينة روما .  ةالسياسي
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لكنها من الناحية الثقافية كانت المدينة االولي فى العالم . كانت فيها   -ب 
 االسكندرية التي كانت اكبر مركز علمي فى العالم .   مدرسة 

 ة.تحتوي على الكتب والمخطوطات النادر شهيرة  ة كانت لديها مكتب -ج 

  بالسكان من مصريين ورومان ويهود ةعامر ةدولي ةمدينة  كانت االسكندري -د 
  .   و اغريق وكان بها مدارس لتعليم الفلسفات

  .  اسسها القديس مارمرقس الرسول الذى كتب انجيل مرقس  -هـ 

   كرسى روما –4

    كرسى القسطنطينية. –5

  كنيسة االسكندرية ( مصر )   ثانياً : مارمرقس وتأسيس 

 ةعاما من قيام 20القديس مارمرقس الرسول في مصر بعد نحو    بشر –أ 
  ء.الى السما هصعود  ولسيد المسيح ا

نسبه الى القديس   ة"المرقسي ةالكنيس" ةالمصري ةعلى الكنيس اطلق  –ب 
  ة"المرقسي  ةبطريرك الكراز" االسكندريةبابا   مارمرقس ويطلق على 

م ،حتى انعقد مجمع خلقيدونية   ٤٥١ظلت الكنيسة واحد فى إيمانها حتى عام   -ج 
 ، و انقسمت الكنائس إلى فريقين :  

 الكلمة المتجسد له  هللاحيث أنه هو + فريق ينادى بإن للمسيح طبيعة واحدة  ...
و ال إمتزاج و   ختالطٱالهوت كامل و ناسوت كامل  و الهوته متحد بناسوته بغير  

 (بقيادة كنيسة اإلسكندرية ).  -إلى هذا اليوم-و هو إيمان كنائس  الشرق ال تغيير 

+ فريق ينادى بإن للمسيح طبيعتين من بعد االتحاد و هذا ما نادى به مجمع  
 و هو إيمان كنائس الغرب (بقيادة كنيسة روما ). خلقيدونية  

 ال خلقيدونية .   كنائسخلقيدونية و  كنائس هذا بداية إنقسام الكنيسة إلى  وكان
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 آخر بين كنائس الغرب إلى    محدث إنقسا ١١فى القرن  و

 .  ليكيةالكنائس الكاثووهي س تتبع روما  ئكنا -

 كنائس الروم األرثوذكس   وهي كنائس تتبع القسطنطينية   -

قام مارتن لوثر بثورة على الكنيسة الكاثوليكية سميت ثورة   ١٦فى القرن   -
اإلصالح إنطلقت من المانيا و أطلق على اتباعه لقب المحتجين  

)Protestanten  ( 

ثم توالت االنقسامات داخل   و انقسمت حينئذ الكنيسة إلى كاثوليكية و بروتستانت 
 متعددة .  ف ئالكنيسة البروتستانتية و خرجت منها طوا 

س الال خلقيدونية بقيادة كنيسة األسكندرية القبطية األرثوذكسية  ئو استمرت الكنا 
طوال هذه القرون تحافظ على إيمانها المستقيم الذى تسلمته من الرب يسوع و  

   رسله القديسين ، ال تحد عنه يميناً أو يساراً .

  ثالثاً : الكنيسة القبطية االرثوذكسية وانتشارها فى العالم 

  الكرازةالفضل في نشر   116البابا كيرلس السادس البطريرك رقم   ةكان لقداس -أ 
سست اول الكنائس في استراليا وكندا والواليات أت  هفي عهد  و مصر  خارج

  وغيرها . المتحده والكويت ولبنان 

في العمل على نشر   117الثالث البطريرك رقم  البابا شنودهة  صل قداساو -ب 
و   ةالى الكنائس الجديد ة يرسل االباء الكهن  قداسته فكان  مصر   الكرازه  خارج

  . يعالج المشكالت التي تواجهها
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  مساكنك محبوبة :  الخامسالدرس 

  ة الرسولي ة الجامعة المقدس ةالوحيد ةاذكر يا رب سالم كنيستك الواحد

الكنيسة هى بيت المحبة ، بيت السالم ، بيت كبير ة هى البناء االقوى من اى بناء ، الكنيس
  زمان و مكان . كل يسع الجميع . وهو الحصن الحصين لكل المؤمنين في

  مفهومنا للمبني الكنسي ؟ ما هو  

  . هللا المكرس للعبادة  بيتالمسيح ، هى  الكنيسة هي جماعة المؤمنين، جسد

 المبنى الكنسي  

هو تصوراً الهياً يصلح القامة العالقة بين هللا و االنسان . فيه نشترك نحن المؤمنون فى 
  التسابيح 8 .  و تقديم الصالوات 

  اوالً : كنيسة العهد القديم 

بين االنسان وهللا تتغير في طبيعتها وفي  ةالعالق، وهكذا ر االنسان في مستواه الروحي يتغي
  .   مستواها بتغير االنسان

  )  2الفردوس االول ( تك  – 1

و يشبع بسماع صوته   رى الربهو اول مسكن هللا مع االنسان كان ادم في الفردوس ي
ي  سمن الفردوس وابتدا يقا طوقلكن االمر تغير تماما بس . ويعيش في تسبيح وتمجيد

  .  صال والعزله عن هللانفاال

  )   2المذبح ( تك  – 2

من هنا بدا المسبح    ، و من جلد ةحواء اقمصو الفداء عندما البس ادم  ةاسس الرب فكر
  .  ياخذ دوره في اعاده العالقه بين هللا واالنسان

  ) 28بيت إيل ( تك   – 3

النه كان هاربا  ، ضيقه شديده  اذ كان فىكان يعقوب في امس الحاجه للشعور بان هللا معه 
  .  من وجه عيسى اخيه الذي كان يريد قتله 
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  ومالئكته هللا تصعد وتنزل ماءسالبيصل االرض  سلماً ي يعقوب في حلم أالسماء ور انفتحت
َما أَْرَهَب َهذَا ٱْلَمَكاَن! َما َهذَا إَِال َبْيُت ٱِ، َوَهذَا َباُب  فقال والمخافه  بالرهبةشعر ف عليه 

  ) 17:   28(تك   .«ٱلسََّماءِ 

  خيمة االجتماع   – 4 

جاءت حسب المقاسات والمثال الذي اراه الرب  لكنهالم تكن الخيمه من تصميم االنسان 
هللا في وسط   لتكون مسكن  ة، اربعين يوما واربعين ليل صام ان لموسى على الجبل بعد 

  . شعب

ً في وسط الشعب كان  ةوجود الخيم   .بين كل افراد الشعب ةوالسالم والوحد ةقويا للمحب سببا

يوضح  ولعالقه بين هللا واالنسان ا ةجدا في عود ةجوهري اً امور طقوسهاحملت الخيمه في 
  )  8(عب   لنا القديس بولس الرسول ان الخيمه كانت شبه السماويات وظلها

  خيمة االجتماع . –خيمة الشهادة  –دعيت الخيمة بعدة اسماء مثل المسكن 

في   ةالكنيس ةالى غرب ةاشار ة ثابت ةولم يكن لها اقام ةفي البري تتنقل مع الشعبظلت الخيمه 
  . العالم هذا

  الهيكل فى العهد القديم – 5

هللا كملك ويملك على قلوب   ةن بيت هللا هو هيكل يسكنأكلمه هيكل تعني البيت العظيم وك
حسب المثال الذي اظهره  يكلبني سليمان الحكيم اله ليملما استقر الشعب في اوش  به ، شع

وهو يحمل نفس اقسامها ويضم   ةللخيم امتداداً فجاء الهيكل من تصميم هللا  ه ، هللا لداود ابي
  قوم بنفس رسالتها . ذات محتوياتها وي

  ثانياً : كنيسة العهد الجديد 

  شكل المبني الكنسي  – 1

  تبني الكنائس على شكل :

  صليب  : النه وسيلة فدائنا وخالصنا وحمايتنا من الخطية و الشرور. –أ 
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على االرض ولكن نعيش   ةموجود ةابدي ةممتد ةكنيس  بانهالتذكرنا دائما : دائرة  –ب 
  . بداخلها في السماء

  . تحمينا من اخطار وشرور بحر هذا العالم ةالنجا ةسفين ةالكنيس :  فلك ة اوسفين   -ج 

  ةالمبني الكنسي واالتجاه الموحد في الصال - 2

  خيمةكانت فاالجتماع  ةفي مثال خيم ةفي الصال الموحدامر الرب موسى النبى باالتجاه 
  .  نحو الغرب وهكذا الهيكل الذي بناه سليمان الملك تتجهاالجتماع 

َولَُكْم أَيَُّها ٱْلُمتَّقُوَن ٱْسِمي تُْشِرُق َشْمُس ٱْلبِّرِ  » هدفناهو  ان المسيح هنا للشرق نعلن في اتجا

َفاُء فِي أَْجِنَحِتَها،   2:  4مال    َوٱلّشِ

ِألَنَّهُ َكَما أَنَّ ٱْلبَْرَق َيْخُرُج ِمَن ٱْلَمَشاِرِق َويَْظَهُر   الثاني من الشرق مجيئةالمسيح في  سياتي  

ْنَسانِ    27:   24مت   .إِلَى ٱْلَمَغاِرِب، َهَكذَا َيُكوُن أَْيًضا َمِجيُء ٱْبِن ٱْإلِ

  بعض مشتمالت المبنى الكنسي  – 3

او درجتين  ةدرج ة ويرتفع وعن خورس الشمامس  ةويرتفع عن صحن الكنيسالهيكل :  -أ 
و قدام  ةاالواني المقدس وفوقه المذبحيوجد بداخل الهيكل   ، ةالنه اقدس مكان بالكنيس 

  ب )حضن اال (للسيد المسيح وهو جالس على العرش  ةصور  الشرق  ةالمسبح ناحي
  المذبح.   واغطيةباالضافه الى درج البخور 

  .هو قدس االقداسف ةخاص ةله مهاب  ةاالرثوذكسي ةالهيكل في كنيستنا القبطي

  حامل اليقونات  –ب 

خشب و يحلي  الو يصنع في الغالب من  ةالكنيس نل حامل االيقونات بين الهيكل وصحفصي
  ةالخالص والسمك  ةالصليب عالم ،  عنقود العنب ، ةالسمك ، الصليب    : برسوم غالبا ما تكون

  نب الكرمة.والع ةالحيا ةعالم

  صحن الكنيسة  –ج 

فوق بحر هذا العالم  اذ يرفعهم في حياه المؤمنين  ةبدور السفين ةيقوم صحن الكنيس 
  ق . ويحفظهم من الغرالمضطرب 
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ابواب   ، ةاالعمد،ب ا القب ة ،المنجلي  المنبر،على اشياء كثيره منها   ةالكنيس نيحتوي صح 
  ة. الكنيساو برج  ةالمنار ،ربان قبيت الة،  المعمودية ، الدياكونية ، بيت الخدم ة،الكنيس
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  ال لضياع الوقت:   السادسالدرس 

ايقافه ، الوقت اغلي ما يمكله  يستطيع  والالوقت يمر باالنسان سريعا   ة ،الوقت هو الحيا

يَرةٌ    االنسان ، الوقت اليمكن تعويضه .   16:    5اف  .ُمْفتَِديَن ٱْلَوْقَت ِألَنَّ ٱْألَيَّاَم ِشّرِ

  ؟ عدم استثمار الوقت  ةما هي خطور

  . للشيطان وجود وقت فراغ بدون استثمار، يجعل العقل فارغاً و العقل الفارغ صيد سهالً 

اعال بيته ، جاءت بل يجلس ، ال يحارب   ،ال يصلى فراغ ، عندما كان لديه وقت :  داود النبي
ً العكس تمام  . وعلى قتل الالخطيه ثم  كانت حياته تفيض   ،  عندما كان مشغول بالحرب  ا

  . ةبالحب والصال

  الوقت الغير مستثمر فى حياتي يجعلني عاجز عن تحقيق اهدافي و يجعلني اشعر بالفشل . 

  كيف يضيع الوقت فى امور غير مفيدة؟ 

ل انفسنا  أيجب ان نس  و ،   لها سلبياتهاولكن ها  لها ايجابيات وسائل التواصل االجتماعي  - 1

تكون وسائل   ، فى معظم االحيانستغرق في الجلوس معها واالنشغال بها ن كم من الوقت 
    نشعر.التواصل االجتماعي اكبر مصدر نضيع في وقتنا دون ان 

نعلم جميعاً ان وسائل التواصل االجتماعي هى سبب رئيسي فى ضياع الكثير من الوقت دون  
  ان نشعر . 

  االصدقاء  – 2

  الجلوس مع لذلك حاول ان تستفيد من وقت ،  ةوسخري إدانةتسبب خطايا  كثره الكالم
  .  لوقتلمضيعه  ، واجعلها جلسات مثمرة ومفيدة وليست  اصدقائك

اِبُط َشفَتَْيِه َفعَاقِلٌ   ا ٱلضَّ     19:   10ام  .َكْثَرةُ ٱْلَكَالِم َال تَْخلُو ِمْن َمْعِصَيٍة، أَمَّ

على سبيل   ةما هي االولويات في حياتنا حسب االهمي  اً : نراجع انفسنا و نفكر معفلواالن 
مواقع التواصل   ،خروج مع االصدقاء ة،الذهاب للكنيس ، الوالدين ةمساعد  ، المثال المذكره

  ة ودراسة الكتاب المقدس ، .....صال، ال االجتماعي

  تشبيهات الوقت  
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  يمكن تشبيه الوقت بامور عديدة منها: 

  وزنة  - 1

درب  ونونعرف كيف نستثمرها  عليهاالوقت وزنه لذلك البد من ان نقدر قيمتها ونشكر ربنا  
  . لنستحق قول الرب لنا   انفسنا على تدبير الوقت واالستفاده منه

اِلُح َوٱْألَِميُن! ُكْنَت أَِمينًا فِي ٱْلَقِليِل َفأُقِيُمَك َعلَى ٱْلَكثِيِر. اُ  ا أَيَُّها ٱْلعَْبُد ٱلصَّ     21:   25مت   ْدُخْل إِلَى َفَرحِ َسيِِّدكَ ِعمَّ

  سيف   – 2

قطع كل طريق يحاول به عدو الخير  تالوقت سيف ذو حدين ان احسنت استغالله فانت بذلك 
  . كاستغالله فانت بذلك تضيع عمر تحسنوان لم  يشغلك بامور غير هامة ،ان 

  بخار  – 3

في   ناتمر ب ةعلينا التركيز في كل لحظلبخار يظهر قليال ثم يختفي و لذلك يجب كاالعمره 
  . الوقت الذي يضيع بال فائده يصعب تعويضه

 كيفة تنظيم الوقت 

الوقت مثل الذهب، إذا أردته بشكل صحيح يمنحك نتائج هائلة، يتطلب األمر التوازن الجيد 
، لذلك تحتاج إلى بعض الخطوات التي تساعدك في إدارة وقتك قت اللعب بين وقت العمل و

 وإنجاز مهامك الضرورية: 

 ؟ الوقت مراجعة : كيف اقضي. 1

عندما يتعلق األمر بإدارة الوقت، فإن الخطوة األولى التي يجب عليك اتخاذها هي معرفة أين  
 ؟ يذهب وقتك بالفعل . اين يضيع وقتى 

 حد زمني لكل مهمة  تحديد. 2

ثال: إذا كنت ترغب فى  تعيين حد زمني لكل مهمة يمنع من تشتيت االنتباه، على سبيل الم 
صباحاً، حاول   8على سبيل المثال ، لذا إذا بدأت في الساعة  تين، أمنح نفسك ساع  المذاكرة

  صباحاً، بهذه الطريقة، سوف تصبح إدارة الوقت بالنسبة لك 10االنتهاء بحلول الساعة  

 تحدياً يتكرر كل يوم. 
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 محددة   قائمة مهام كتابة. 3

قائمة المهام تساعدك في تحديد العمل تعني ان اقوم بكتابة المهام التى اريد تنفيذها اليوم ، 
في تحقيق هدفك، لذلك أنشئ قائمة مهام لكل   عدكعلى األجزاء الصغيرة، والتي بدورها تسا

هدف لديك، هذا سوف يحفزك على مشاهدة كل ما تحققه بالفعل، وتساعدك على اإلسراع في 
 يق هدفك.خطوات تحق

 . ابدأ بالمهام الضرورية 4

من أفضل األمور التي تساعدك في إنجاز مهامك وتحقيق أهدافك من دون إهدار الوقت، هي  
   .البدء بالمهام الكبيرة واألكثر صعوبة في الصباح

 ( تغيير عاداتي )   . تغيير الجدول الزمني الخاص بك5

عاداتك  ، عليك بتغيير جداً الحل بسيط كل حقيقي وفعال، إذا كنت ترغب في تنظيم الوقت بش
 .كوقتتنظيم  تريدإذا كنت طريقة فضل مبكراً هو أ، أن االستيقاظ اليومية فوراً 

االستفادة و اليومينظامك تحافظ على  حتى فى ايام االجازات لكيكما عليك أن تستيقظ مبكراً 
هي التقليل من الوقت    االمور التي يجب ان تفعلها في نفس الوقت، ومن أهم  من االجازة 

 خاصة قبل النوم. ،   وسائل التواصل االجتماعي و الذي تشاهد فيه التلفزيون

 . 20-80اتبع قاعدة 

% من النتائج تأتي من  80، تشير إلى أن 20-80هناك قاعدة شهيرة تعرف باسم قاعدة 

إدارة وقتك، يمكن أيضاً تطبيق هذا   عندما يتعلق األمر بكيفية % من الجهد المبذول،20

امور تحتاج الى   5 تقوم بـ، فحاول أن   الك% من أفع20% من نتائجك تأتي من  80المبدأ، 

حذف هذه االمور او المهام من قائمة مهامك  ، باستخدام هذا المبدأ يمكنك االنتهاء منها  
قد يبدوا االمر صعب فى البداية ، لكن اذا اصبح ذلك هو نظام حياتك سيكون من  ، اليومية  

  السهل تطبيقه يومياً .  
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 ) ٣٤:٥(مرقس بسالم     اذهبي :  السابعالدرس 

  

  ١:٥  ة يسوع المسيح" رومي. "صار سالم مع هللا بربنا  هللا لإلنسان...   مناإلنجيل هو رسالة سالم 
  

  القديس مارمرقس: : أوالً 
ولد في مدينة القيروان في ليبيا من أبوين يهوديين من سبط الوي ،والده أرسطوبولس و  . ١

  والدته مريم. 
  كان له اسمان : . ٢

  و هو يوحنا ،معناه "هللا حنان" اسم عبري  
  و هو مرقس ،معناه "مطرقة" اسم روماني  

  .خاله برنابا الرسول. ٣
  اليونانية ،الالتينية ،العبرية. أتقن عّدة لغات: . ٤
من النساء الالتي  حيث تمتع بالرب يسوع، كانت أمه  . ترك القيروان و عاش في فلسطين ٥

،تأسيس سر    ة) ليصنع الرب الفصح مع تالميذهو قد فتحت بيتها (العلّي خدمت يسوع من أموالهن  
  - أول كنيسة في العالم -االفخارستيا و غسل األرجل 

. بدأ خدمته مع بطرس الرسول في أورشليم و اليهودية ثم مع  هو أحد السبعين رسوالً . ٦
  في قبرص. الرسولين بولس و برنابا (خاله) في أنطاكية ثم مع القديس برنابا 

  . رمز إنجيل مرقس هو األسد لسببين: ٧
مرقس..أنتن  أسد فصّلى القديس يحكي أّنه كان في طريقه لألردن هو و والده و فاجأهما  -

  آمن أبوه بالسيد المسيح. الوحش و مات.. ف
  .   ٣:١" مرقس يبدأ اإلنجيل باآلية "صوت صارخ في البرية...-
أنيانوس االسكافي (صانع  م و أسس كنيسته اإلسكندرية ، كان ٦١ب إلى اإلسكندرية سنة ه. ذ ٨

  أول من آمن بالسبد المسيح و صار فيما بعد أول أسقف. أحذية) 
شيد المتنيح  تذكره شفيعا حيث يوجد جسده المقدس . وقد ليا) مدينة البندقّية فينيسيا (شمال إيطا. ٩

  األنبا كيرلس كنيسة قبطية كبيرة هناك على اسم القديس مرقس. 
  
  

  ثانياً: إنجيل مرقس: 
  ٦٥كتب ما بين  أول من كتب و نطق كلمة إنجيل و هي تعني "بشارة مفرحة" القديس مرقس ● 
كان له  نبذة عن السيد المسيح الذي الذين أحبوا القوة و السلطة كذلك م . كتب للرومان  ٧٠ –

  سلطان على الشياطين و األمراض الصعبة و الطبيعية. 
  
  اإلصحاح األول :  
للتوبة، السيد المسيح نفسه ذهب ليعتمد ال إلنه  . يتكلم عن معمودية يوحنا المعمدان التي كانت ١

  لكن ليعلمنا أن نطيع الوصة. محتاج 
بالتغطيس كما  أن السيد المسيح صعد من الماء ليوضح أن المعمودية  . يكتب القديس مرقس ٢

  تؤمن كنيستنا القبطية. 
لهذا و لكن ليوضح لنا أن كل  محتاج  ه في معمودية السيد المسيح حل الروح القدس عليه ال ألن

  يحل عليه روح الرب . من يعتمد 
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صوت من السماء "هذا هو ابني الحبيب... مرقس    ءحيث جافي المعمودية ظهور للثالوث 
)١١:١( "  
  يوما.  ٤٠حيث جّرب من إبليس  . بعد المعمودية ذهب السيد المسيح إلى البرية ٣
أن يدخل أرض الموعد  مثل األربعين سنة التي قضاها الشعب في البرية و لألسف لم يقدر  -

  ،انما في المسيح ننال نصرة. 
مع عدو الخير ،لكن  إلى حياة اإلنسان على األرض و كأننا في حرب مستمرة يوما تشير  ٤٠ -

  . المنتصر في النهاية ننتصر بقوة السيد المسيح 
وح القدس قبل البدء في  رو نطلب عمل و إرشاد الته ليعلمنا أن نصلي  و بعد ذلك بدأ يسوع خدم

  أي عمل. 
  في هذا اإلصحاح دعى السيد المسيح أشخاصا ليصيروا تالميذه:  . ٤

  و يوحنا أخوه و كانوا صيادين. بطرس و أندراوس أخوه  / يعقوب بن زبدي  سمعان 
، ليتقدس يوم الرب و   ليعطي مفهوما جديداً د المسيح روحا نجسا يالسوم السبت أخرج ي . و في ٥

  هو عمل الخير. 
على المرض في عطف و حنان  كان المسيح يعلم بسلطان. شفى الكثيرين في قوة و سلطان  

  لمسه ، و  ،  ص و مد يدهبرتحنن على األ هكذا .ليعلمنا كيف نخدم اآلخرين بكل محبة و حنان  
  . من برصه طّهرهو
  
  اإلصحاح الثاني:  
  األربعة الذين حملوه و دلوه من السقف. . شفاء المفلوج بسبب إيمان أصدقائه ١

السيد المسيح   ، لكن الفريسين كانوا يرون شيئا آخر و اتهمو كانت هذه إحدى صور الشفاعة
م  لكن الرب يسوع أراد أن يعلن لهبالتجديف قائلين "من يقدر أن يغفر الخطايا إال هللا وحده " 

  أنه: 
  . عالم بأفكارهم-
  قادر على غفران الخطايا.  -
  له سلطان على المرض مهما كانت شدته أو صعوبته.  -
على تجسده  .في هذه المعجزة أطلق السيد المسيح على نفسه "ابن اإلنسان" و ذلك تأكيداً  ٢

  و هذا من صفات هللا وحده.  الخطايا  يغفربناسوت كامل و في نفس الوقت يشفي المريض و 
  . إذا فمن هذه المعجزة تتضح لنا صورة اإلله المتجسد 

لفى (القديس متى) ليكون تلميذاً  حبن  ر يسوع محبته للعشارين و الخطاة بإنه إختار الوي ه. أظ٣
  له. 
  

  اإلصحاح الثالث:
السيد المسيح يشفى الرجل ذو اليد اليابسة يوم السبت ليؤكد مفهوم السبت، ليس هو الراحة  . ١

  هي تنفيذ وصية المحبة لألخرين بكل طريقة. الجسدية و االمتناع عن العمل بل فرصة لالنسان  
االثني عشر و أعطاهم السلطان على شفاء األمراض و أيضاً  . اختار السيد المسيح تالميذه 2

  الشياطين. إخراج 
أقرباءه الذين اتهموه بالجنون أو من  يغفر اإلساءة الموجهة إليه سواء من   ع. الرب يسو ٣

  أنه يخرج الشياطين ببعلزبول رئيس الشياطين. الفريسين الذين اتهموه 
  

   اإلصحاح الرابع 
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ر المطلوب ، ألن هللا  ثم.مثل الزارع: لماذا يلقي الرب بذاٍر في أرض يعرف أنها لن تأتي بال ١
يعطي كلمته لجميع الناس لتكون لهم جميعاً فرصة واحدة فال يبرر أحد نفسه بأن السبب ليس فيه  

 . و إنه لم يأخذ الفرصة 

الكنيسة بدأت صغيرة و  و  . لماذا يشّبه الرب ملكوته بحبة الخردل ؟ ألنها أصغر جميع البذور ،٢
 لكنها نمت إلى أن صارت شجرة عظيمة. 

رغم أنهم صيادون ذو خبرة و ظنوا أن   ( الموج العالي )  بحر لتالميذ من هيجان الخاف ا. ٣
يسوع يتركهم ألنه كان نائما ،لكن السيد المسيح يختبر قوة إيمانهم... لذلك دهشوا التالميذ عندما  

 رأوا الرياح و البحر يطيعانه و من وقتها عرفوا أنهم ال يتبعون شخصاً عاديّاً. 

 

   لخامساإلصحاح ا

) اإلنسان الذي يعيش حياة الخطية إنسان  ة (شياطين كثير.الرب يسوع يشفي رجل به لجئون ١
ميت روحيا ،يسكن القبور مثل ذلك اإلنسان. الشياطين استأذنت من الرب يسوع أن يدخلوا  

 الخنازير ألنهم يدركون سلطانه عليهم . 

هي تمثل األمم  و.  ى لو مست ثوبه تشفأنها ب. الرب يشفي المرأة نازفة الدم بسبب إيمانها  ٢
  (الشعوب الوثنية ) الذين آمنوا بالرب حيث قبلناه نحن األمم ،بينما اليهود لم يقبلوه  

تُهُ لَْم تَْقَبْلهُ   ِتِه َجاَء، َوَخاصَّ  11:  1يو إِلَى َخاصَّ

نوم إلى يوم  . الرب يسوع يقول على ابنة بايرس أنها نائمة و ليس ميتة. موت اإلنسان مثل  ٣
اة األبدية ،كما يقوم اإلنسان من  يالمجيء الثاني للسيد المسيح، يقوم بعدها من القبر إلى الح

 سريره ليمارس حياته العامة. 

 

  اإلصحاح السادس

 لذلك .لم يعمل السيد المسيح العديد من المعجزات في وطنه و ذلك نظراً لعدم إيمان الناس به. ١
 .   تؤمن بقوته و قدرته على تغييركو ..يجب أن تؤمن به حتى يعمل هللا في حياتك . 

.السيد المسيح يرسل تالميذه إثنين إثنين ليعلمهم العمل الجماعي و كيف أن تعاونهم و مساندتهم  ٢
 بعضهم لبعض هي السبيل إلى النجاح . 

  . معجزة إشباع الجموع :  ٣
  ( عدم نظام )   ويش طلب أوالً أن يجلسوا بنظام ألن إلهنا إله سالم و ليس إله تش 

ألنه يعرف احتياج الجميع و قادر أن يسدد هذا عليهم السيد المسيح رأى الجموع و تحنن 
 االحتياج . 

.السيد المسيح يأتي للتالميذ ماشياً على البحر في وسط العاصغة ليعطيهم اطمئنان و سالم حتى  ٤
  . البد ان ياتي  و لو في الهزيع الرابع من الليل ...مهما تأخر  

 50:   6مر  .«ثِقُوا! أََنا ُهَو. َال تََخافُوا» 

   اإلصحاح السابع

.السيد المسيح يعّلم الفريسيين أن ليس ما يدخل فم اإلنسان ينّجسه بل ما يخرج من القلب ،سواء  ١
 شتيمة أو حلفان أو فكر شرير أو كذب أو إدانة أو نظرة شريرة . 

 القلب و أعمالنا تظهر إيماننا . . عبادة الرب ليست من الفم بل من ٢

.السيد المسيح يشفي إنسان أخرس و أصم ال يسمع و نراه يأخذ هذا اإلنسان جانبا ألن هدفه  ٣
 ليس المديح من الناس بل أن يصنع رحمة مع هذا اإلنسان. 

 

   اإلصحاح الثامن
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يفكروا ماذا يأكلوا ألنهم  .معجزة أخرى إلشباع الجموع الذين تبعوا يسوع ثالثة أيام دون أن ١
 كانوا مشغولين بيسوع و كالمه فقط .لكن يسوع ال ينسى من يتبعه و هو يدبر كل شيء. 

كذلك   .المسيح يحذر التالميذ من خمير الفريسين أي تعليمهم خميرة صغيرة تخمر العجين كله ٢
 ة. ،المعاشرات الرديئة تفسد األخالق الجيد تفاحة واحدة فاسدة تفسد القفص كله 

ماذا يقول الناس أني أنا ؟ و بطرس يجيب أنه المسيح و هذا   ، .السيد المسيح يسأل تالميذه عن ٣
إعالن من هللا . لكن عندما بدأ يسوع يتحدث عن صلبه و آالمه لم يرد بطرس أن يصدق هذا و  

 هنا انتهره يسوع "اذهب يا شيطان" أي أنه يرفض فكر الشيطان الذي يعوقه عن الصليب. 

 

  صحاح التاسعاإل
.ملكوت هللا الذي أتى بقوة ،إشارة إلى حادثة التجلي التي شهدها بطرس و يعقوب و يوحنا و  ١

 .  بسيط من أسرار الملكوت   جزء في هذا 

 مسرى من كل عام.  ١٣. نحتفل بعيد التجلي يوم ٢

اآلخرين لكن من خالل  .يسوع يعلن أن الرئاسة أو القيادة ال تعتمد على التسلط و السيطرة على ٣
   خدمة اآلخرين. 

 .إستخدام الرب يسوع الملح ليصور حالتين يجب أن تتوافر في اإلنسان المسيحي.  4

 التأثير الحسن في الطعام/ تأثير المسيحي ينشر روح الحب و السالم. -

 يحفظ الطعام من الفساد/المسيحي يحب أن يكون عضو فّعال في المجتمع. -

 لملح و تطبقها على المسيحي (في حياتك) ؟ هل تعرف صفة أخرى ل

 

  اإلصحاح العاشر
.منذ البدء كان تفكير هللا أن يكون الرجل و المرأة جسداً واحداً و هذا ما وضحه السيد المسيح  ١

في حديثه عن الزواج .وقد حافظت المسيحية من خالل وصية السيد المسيح على تماسك األسرة  
 و عدم تفككها. 

 لذي لم يستطع أن يتبع السيد المسيح ألنه أحب المال بشدة. .الشاب الغني ا٢

.مرة ثانية يفكر التالميذ في السلطة و العظمة و لكن الرب يعيد تذكرهم. من أراد أن يكون  ٣
 ).  ٤٤- ٤٢:   ١٠فيكم عظيماً ،يكون لكم خادماً.... (مز  

 

  األصحاح الحادي عشر 
الججش الذي   )9:9جحشا تحقيقا للنبوات (ذك تدبير الرب يسوع ان يدخل الي أورشليم راكبا علي -1

روحاني   ،هو اشاره الي ان هذا الموكب سماوي  قبل السيد المسيح ،  اخر شخص لم يركب عليه 
اشاره الي العهد القديم والجديد و الناس فرشوا ثيابهم في   يسوع   التلميذان الذي أرسلهما ، ألهي،

  . الطريق عالمه علي الخضوع و قبولهم الرب ملكا عليهم  
شجره التين تمثل االنسان المرائي الذي يظهر شكل جميل (اوراق كثيره)لكنه بال فضائل (بال   -2

  ثمار) 
(استبدال النقود بعمالت اخري يشتروا بها   ة و الصيارف  ةطهر السيد المسيح الهيكل من الباع  -3

  الذبائح)ألن هذا المنظر ال يليق ببيت هللا الذي ينبغي له االحترام والتقديس  

  األصحاح الثاني عشر 

  . مثل الكرامين :صاحب الكرم هو األب السماوي   -1

هد القديم اما  الكرم هو العهد القديم و الكرامين شعب بني اسرائيل و عبيد صاحب الكرم هم أنبياء الع
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  ة االبن الوحيد فهو الرب يسوع الذي صلب و صاحب الكرم اعطاه لكرامين أخرين هم الرسل و البطارك
    .  واالساقفه  

السيد المسيح يلخص شريعه العهد القديم في وصيتين , االولي هي ان تحب الرب ألهك من كل   -2
الوصيتان هما جوهر  هاتان  و قلبك و كل فكرك و كل نفسك و الثانيه ان تحب قريبك كنفسك , 

    ة .الحقيقي ة حياتنا المسيحي
  . السيد المسيح يمدح المرأه التي ألقت بالفلسين ألنه من احتياجتها واعطت كل ما تملكه  -3

  األصحاح الثالث عشر 

السيد المسيح يتحدث عن خراب الهيكل الذي حدث فعال سنه سبعين ميالديا علي يد تيطس القائد   -1
مازال منهدما حتي يومنا هذا و لم يعد اليهود قادرون علي تقديم ذبائح والحقيقه أنه  الروماني و 

ألجلنا و يعمل فينا الي االبد عوض    ةكفاري ة ال حاجه لتقديم ذبائح فالسيد المسيح قدم نفسه ذبيح
  عن كل الذبائح التي قدمت في العهد القديم 

نين سيتعرضون لضيقات كثيره وظهور  الزمان وكيف ان المؤم  ةالسيد المسيح تحدث عن نهاي  -2
يدعون أنهم السيد المسيح ليضلوا الناس و لكن سيأتي المسيح  ليأخذ اوالده   ة شخصيات كاذب

ال يعلمها احد لذلك اوصانا بالصاله والصوم حتي نكون   ة المخلصين الي ملكوته في ساع
  . مستعدين  

  األصحاح الرابع عشر 

  . المرأه التي كسرت قاروره الطيب و سكبت علي رأسه هي اشاره لكل نفس تحب الرب  -1
السيد المسيح يرسل أثنين من تالميذه ألعداد الفصح حيث قابلهم انسان حامل جره ماء هو   -2

  ة القديس مارمرقس والعليه التي اقاموا فيها الفصح هي بيت امه مريم و قد اصبحت اول كنيس
  . سس الرب فيها سر االفخارستيا في العالم بعد ما أ

الي جثيماني وبدا يتكلم معهم   التالميذ  جسده و دمه في االفخارستيا اخد  بعدما قدم السيد المسيح  -3
  . عن موته و قيامته و انه يسبقهم الي الجليل بعد قيامته 

  قبل القبض عليه بالصاله ليعلمنا ان نصلي في كل موقف   أالسيد المسيح بد  -4
في الوقت المعد له تم القبض علي الرب يسوع حيث سأله رئيس الكهنه "أنت المسيح أبن   -5

  الي انتهاء كهنوت العهد القديم  ةثيابه أشار ة المبارك" فأجاب يسوع "أنا هو" فشق رئيس الكهن
 . ليحل محله كهنوت العهد الجديد 

  

 الخامس عشر:  اإلصحاح

 كثيرة. المحاكمات ال وث الصليب  اأحد يحدثا الكتاب المقدس عن . ١

سمعان القيرواني يحمل الصليب بعد أن وقع يسوع أكثر من مرة و هو حامل الصليب و يشير إلى  
 الكنيسة التي تحمل الصليب مع عريسها السماوي. 

ع من المخدر حتى يخفف األلم  . الرب يسوع يرفض أن يشرب خمر ممزوجة بخل ألن هذا كان كنو ٢
 لكنه أراد أن يحمل اآلالم كاملة. 
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.كانت ظلمة على األرض كلها من الساعة السادسة حتى التاسعة و بالرغم من تعب يسوع إال أنه  ٣
بعد هذه الصرخة انّشق حجاب الهيكل و تفتحت    صرخ بصوت عظيم ليعلن أنه لم يصلب عن ضعف ،

 اقدين . القبور و قام بعض القديسين الر

 ) . ٣٩:١٥ رالصرخة آمن قائد المئة الروماني و قال حقاً كان هذا اإلنسان ابن هللا (م  بسبب هذه  

فقدت   التي  .كانت النسوة يتبعنه بالرغم من هروب التالميذ و في هذا رد اإلنجيل مكانة و كرامة المرأة ٤
 عبر األجيال . 

 . دفن السيد المسيح في قبر جديد وحده لتظهر أكثر حقيقة قيامته من بين األموات. ٥

  

 اإلصحاح السادس عشر: 

السبت، لكن قبر السيد المسيح مختلف ،قبر به مالئكة و  .اشترى المريمات الطيب و ذهبن إلى القبر بعد ١
 ليس فيها أجساد ميتة . 

بشرهم المالك بالقيامة و لكن التالميذ لم يصدقوا كالمهم وال كالم مريم المجدلية أو تلميذي عمواس لذلك  
 ظهر لهم السيد المسيح ليعاتبهم على عدم إيمانهم. 

 لهم سلطان القديسين  .في كالم السيد المسيح مع تالميذه ،شرح ٢

 األنبا برسوم العريان مثل يحملون حّيات 

 مار جرجس  مثل إن شربوا شيئا مميتا ال يضرهم 

 يضعون أيديهم على المرضى فيبرأون.   و

 . صعد الرب إلى السماء و أوصى تالميذه أن يذهبوا و يبشروا العالم كله بصلبه و موته و قيامته. ٣

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  


