انموا
لكي تعرفوا هللا
في
حياتكم اليوميّة

مقدّمة

الحياة رحلة ،وهللا يحبّك ويريدك أن تنجح في هذه الرحلة .ونجاح ك ّل إنسان في هذه الحياة ،بمن في ذلك أنت ،يتوقّف
على ما إذا كان يحقّق مقاصد هللا الرائعة لحياته أم ال .وبحسب الطريق الذي تختاره لنفسك فقد ينتهي بك المطاف في
ي متمتّعا ً ببركات فيّاضة إلى األبد ،أو بأن تعيش كابوسا ً ال نهاية له .عليك أن تنمو في معرفة هللا يوما ً
الملكوت األبد ّ
فيوما ً لكي تختار الطريق المشرق ،وتعرف مقاصد هللا لحياتك وتكملها.
يتألف ك ّل درس من ثالثة أجزاء }1{ :التأ ّمالت الكتابيّة ،و{ }2األسئلة الرئيسيّة ،و{ }3آية الحفظ الكتابيّة .سوف
ّ
النمو من أجل معرفة ّ
حق كلمة هللا .أما األسئلة الرئيسيّة فتساعدك حتى تحيا حياة
تساعدك التأ ّمالت الكتابيّة على
ّ
الحق .وتساعدك آية الحفظ الكتابية على تخبئة ّ
حق هللا في قلبك.
عدوك وكيف تتغلّب
ودليل التعلّم هذا سيساعدك على
النمو من أجل معرفة المزيد عن جذور جميع مشاكلك ،ومن هو ّ
ّ
عليه ،وما هو الح ّل للمصاعب التي تواجهها .كما أنّك سوف تنمو أيضاً في معرفة هللا وكيفيّة تحقيق مقاصده في
حياتك.
ّ
الحق الذي أعلنه لك.
ابدأ كل درس بالصالة ،واكتب اإلجابات بكلماتك الخاصة .واطلب من هللا أن يساعدك لكي تعيش
وليباركك هللا بينما أنت تنمو لتعرفه.
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الدرس األول
المشكلة (الخطيّة)
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّكر فيما يقوله هللا) .اكتب بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ما هي الخطيّة؟  1يوحنا  ،4:3يعقوب  ،17:4رومية 23:14ب*
 .2من أين تأتي الخطيّة بحسب متى 19:15؟
 .3ما هي نتيجة الخطيّة؟ يعقوب  ،17-14:1رومية 23:6أ*
 .4ماذا تفعل الخطية بعالقتنا مع هللا؟ إشعياء 2:59
 .5من هو اإلنسان المذنب في الخطية؟ رومية 23:3
 .6ماذا سيفعل هللا بالذين لم يصفّوا أمر خطاياهم؟ أمثال 29:10ب*
ّ
الحق الذي أع ِلن لك خالل
النمو في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة على
ّ
تأ ّمالتك.
 .1هل تدرك أنّك قد ارتكبت خطيّة؟ نعم __ ال __ إذا كان الجواب ال ،ص ّل اآلن ،واطلب من هللا أن يريك خطيتك
لكي تستطيع أن تتوب.
 .2ما هي بعض المواقف القلبية التي دعتك إلى ارتكاب الخطية؟
 .3ما هي بعض المشاكل التي لديك والتي هي نتيجة لخطيّتك؟
 .4هل أنت مستعدّ ألن تفعل ما تخبرك إياه كلمة هللا ،أي الكتاب المقدّس بشأن خطيّتك؟
نعم __ ال ___ إذا كان الجواب ال ،ص ِّل واطلب من هللا اآلن أن يعطيك قلبا ً تائباً.
احفظ عن ظهر قلب :خ ِبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .رومية 23:3
*أ= الجزء األول من اآلية
ب= الجزء الثاني من اآلية
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الخطية هي سبب كل المشاكل

3

الدرس الثاني
الح ّل (الخالص)
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّكر فيما يقوله هللا) .اكتب بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ماذا فعل هللا بسبب خطيّتك؟ رومية 8:5
ع ليموت من أجلنا؟ يوحنا 16:3
 .2لماذا أرسل هللا يسو َ
 .3ما الذي وفّره يسوع من أجل خطايانا عندما مات عنّا؟ أفسس 7:1
 .4هل وفّر هللا أية طريقة أخرى يحصل فيه اإلنسان على غفران الخطايا؟ أعمال 12:4
 .5ما الذي ينبغي أن نفعله لكي نحصل على غفران هللا؟ أعمال 19:3
يتحول اإلنسان؟ رومية 10-9:10
 .6باإلضافة إلى التوبة ،ما هما الشيئان اآلخران اللذان ينبغي أن يحدثا لكي
ّ
 .7ما الذي قال يسوع ّ
إن علينا أن نفعله إن كان هو ربّنا؟ لوقا 33 ،27 ،26:14؛ متى 39-37:10
 .8ما الذي يحدث لنا عندما يصبح يسوع ربّنا ومخلّصنا؟  2كورنثوس 17:5
 .9ماذا يعطينا هللا لكي نتم ّكن من العيش من أجله؟ لوقا 13:11
 .10كيف أعيش كإنسان جديد في المسيح؟ غالطية 25-24:5 ،20:2
قوة الروح القدس لكي نتم ّكن من أن نسلك بالروح؟ أعمال 8 ،5:1؛ 4-1:2؛ 31:4
 .11كيف نقبل ملء ّ
نستمر في فعله لكي "ننمو في معرفة هللا" وننتصر على الخطية؟
 .12بعد قبول خالص هللا ،ما الذي ينبغي أن
ّ
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غالطية 18-16:5؛  1يوحنا 3-1:5؛ رومية 18-17:6
 .13ما العمل الظاهري الذي يبيّن أننا تبنا عن خطيّتنا وقبلنا يسوع ربا ً ومخلّصاً؟ رومية 4:6؛ غالطية 27:3

ّ
الحق الذي أع ِلن لك خالل
األسئلة الرئيسيّة :هذه األسئلة لمساعدتك على معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
تأ ّمالتك.
بأن هللا يحبّكّ ،
 .1هل تؤمن ّ
وأن يسوع مات من أجلك ،وأننا ال نحصل على غفران الخطايا إال بيسوع؟ نعم __ ال__.
إذا كان الجواب ال ،ص ّل اآلن واطلب من هللا أن يوضح لك حقيقة محبته وخالصه.
ت عن خطاياك وسلّمت قلبك للمسيح واعترفت علنا ً أمام الناس الذين تعرفهم بأنه ربّك ومخلّصك؟ نعم __
 .2هل تب َ
ّ
ال__ .إذا كان الجواب ال ،ص ّل هذه الصالة من ك ّل قلبك  ،ثم شارك مع أحد األشخاص ّ
بأن يسوع هو ربّك ومخلصك:
"أيّها اآلب السماوي ،شكرا لك على محبتك التي أظهرتها في المسيح .إنني بحاجة إليك .ها أنا أدير ظهري للشيطان
وأمور هذا العالم ،وأفتح قلبي لك وأتوب عن خطاياي .إنّي أؤمن يا يسوع أنك ّ
مت من أجل خطاياي وقمت ثانية.
فتعال ادخل قلبي ،وخلّص نفسي .وسيطر على حياتي ،وكن ربّي ومخلّصي .امألني بروحك القدّوس لكي أعيش لك.
شكرا ً لك على سماعك لصالتي ،باسم المسيح يسوع أصلّي .آمين".
مت للمسيح نفسك وسلّمته عالقاتك وأهدافك وطموحاتك وممتلكاتك ليكون ربّا ً عليها جميعاً؟ نعم __ ال__.
 .3هل سلّ َ
إذا كان الجواب ال ،ص ّل اآلن وسلّم هلل كل ما تمتلكه .اطلب منه أن يعطيك الحكمة لكي تستخدم ك ّل ما لك في خدمة
هللا.
 .4هل طلبت من هللا أن يمألك بالروح القدس لكي تتم ّكن من أن تحيا يوميّا ً في طاعة لكلمة هللا؟ نعم __ ال__ .إذا كان
الجواب ال ،ص ّل اآلن واطلب من هللا أن يمألك بروحه القدّوس ويعطيك قلبا ً مطيعاً.
قرر اآلن بأنّك ستعتمد بالماء في أسرع وقت
 .5هل أطعت المسيح باالعتماد بالماء؟ نعم __ ال__ إذا كان الجواب الّ ،
ممكن.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ  .يوحنا 16:3

ينبغي أن تسلّم ك ّل شيء هلل
لكي تعيش من أجله
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الدرس الثالث
الهدف (الحياة األبديّة)
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّكر فيما يقوله هللا) .اكتب بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ما هي الحياة األبديّة؟ يوحنا 3:17
 .2من هو هللا؟ إشعياء  ،9:46مزامير 2:90؛ إشعياء 15:57
 .3كيف أعلن هللا عن نفسه لنا؟ عبرانيين 2-1:1؛ كولوسي 16-13:1؛ يوحنا 14 ،9 ،4-1:1؛ مزامير
3-1:19
 .4هل يسوع هو هللا؟ إشعياء 6:9؛ عبرانيين 8:1؛ يوحنا 28:20
 .5كيف سيعلن هللا عن نفسه حسبما قال يسوع قبل أن يمضي إلى السماء؟ يوحنا 24:4؛ 17-16:14؛ -7:16
11
 .6ما هي مواصفات هللا الـ  13الباقية؟
أ .إرميا 24-23:23
ب .أيوب 2:42
ج 1 .يوحنا 20:3
د 1 .يوحنا 16:4
هـ 1 .يوحنا 5:1
و .إشعياء 3:6
ز .مزامير 8:103
ح 1 .تيموثاوس 17:1
ط 2 .تيموثاوس 13:2
ي .دانيال 14:9
ك .إشعياء 21:45
ل .رومية 33:8
 .7ما هي مشيئة هللا للبشريّة؟  2بطرس 9:3
6

 .8لماذا يريد هللا من الناس أن يتوبوا؟  1يوحنا 3-2:1
 .9ما الذي يريد أن يفعله هللا في حياتك عندما تكون لك شركة معه؟  2تيموثاوس 9:1
 .10ما الذي ينبغي أن نفعله لكي نعرف ما هي مقاصد هللا في حياتنا ونت ّممها؟ فيلبي 13-12:2؛ عبرانيين 9:5

ّ
الحق الذي أعلنه هللا لك خالل
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
تأ ّمالتك.
 .1هل تسعى لمعرفة هللا ويسوع المسيح الذي أرسله هللا؟ نعم __ ال __ ،إذا كان الجواب ال ،ص ّل إلى هللا ،واطلب
منه أن يساعدك لكي تعرفه.
 .2هل تؤمن حقا ً ّ
بأن هللا هو ما يقوله عنه الكتاب المقدّس؟ نعم __ ال __ إذا كان الجواب ال ،تب عن قلة اإليمان ،
واطلب من هللا أن يعطيك إيمانا ً ّ
بأن هللا هو فعالً كل ما يقول الكتاب المقدّس إنه هو.
 .3هل تسعى للعيش في شركة مع هللا؟ نعم __ ال __ ،إذا كان الجواب ال فابدأ اليوم.
 .4هل ترغب في معرفة مقاصد هللا في حياتك وتتميم هذه المقاصد من ك ّل قلبك؟ نعم __ ال __ ،إذا كان الجواب ال
قرر أن تفعل ذلك اآلن.
ّ
 .5هل تسعى للعيش في طاعة لما يقوله المسيح ويوصي بفعله؟ نعم __ ال __ ،إذا كان الجواب ال فاطلب من هللا أن
يعطيك قلبا ً مطيعا ً اآلن.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .يوحنا 3:17

ينبغي أن نعيش من أجل تتحقيق
مقاصد هللا في حياتنا
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الدرس الرابع
العدو (الحرب الروحيّة)
ّ
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّكر فيما يقوله هللا) .اكتب بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1من الذي يريد أن يد ّمرك؟  1بطرس 8:5
 .2من الذي يعمل مع الشيطان للمساعدة على تدميرنا؟ أفسس 12:6
يجربنا الشيطان حتى نعصى هللا؟ تكوين 13 ،6-1:3؛ لوقا 13-1:4؛ يعقوب 16-14:1
 .3كيف ّ
 .4لماذا يسمح لنا بأن نجرب؟  1بطرس 7-6:1؛ رومية 5-3:5
 .5هل يمكننا التغلّب على تجارب الشيطان؟  1كورنثوس 13:10
 .6ما هي طريقة النجاة التي وفّرها هللا لنا؟ متى 41:26؛ أفسس 11-10:6
ي؟ أفسس 18-13:6
 .7ما هي األجزاء الثمانية لسالحنا الروح ّ
ب.
أ.
ج.

د.

هـ.

و.

ز.

ح.

 .8ما الذي يم ّكننا سالح هللا من فعله لكي نغلب إبليس؟  2كورنثوس 6-3:10
 .9لماذا نستطيع أن نغلب إبليس؟  1يوحنا 4:4
 .10ما هي األشياء األربعة التي يجب على اإلنسان أن يفعلها لكي يتغلّب على تأثيرات الخطيّة عندما يسقط في
8

التجربة؟ مرقس  ،17:16يعقوب  1 ،16:5يوحنا  ،9:1لوقا 4-3:17
ّ
الحق الذي أع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
 .1هل تدرك ّ
عدوك وليس هللا أو الناس أو الظروف؟ نعم ___ ال ___ ،إذا كان الجواب ال ،هيّئ قلبك
أن إبليس هو ّ
لكي تقبل هللا وتؤمن به اليوم.
 .2ما هي الناحية (النواحي) التي تأتي منها أكثر التجارب في حياتك؟
اطلب من هللا أن يعطيك القوة والحكمة والشجاعة لكي يط ّهر قلبك وفكرك حتى تتغلّب على هذه النواحي.
ي يوميّا ً لكي تتأ ّكد من ّ
أن لديك ما تحتاجه لتعيش حياة الغلبة على إبليس؟ نعم ___ ال
 .3هل تفحص سالحك الروح ّ
___ ،إذا كان الجواب ال فابدأ في فعل ذلك اآلن.
 .4هل تسعى لكي تأتي بجميع أفكار قلبك ورغباته لتكون منسجمة مع مشيئة هللا لحياتك؟ نعم ___ ال ___ .إذا كان
الجواب ال ،اس َع إلى فعل ذلك اآلن.
 .5هل فعلت ما توصي كلمة هللا بفعله للتعامل مع الخطيّة في حياتك وحياة اآلخرين؟ نعم ___ ال ___ .إذا كان
الجواب ال فابدأ في فعل ذلك اآلن.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ  1 .بطرس 8:5

ينبغي أن نلبس سالح هللا الكامل
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الدرس الخامس
الروحي
النمو
ّ
ّ
(تعلّم كيفيّة الحياة ليسوع)
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّكر فيما يقوله هللا) .اكتب بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
ي ،وماذا يحدث في ك ّل مرحلة منها؟
 .1ما هي المراحل الثالث
ّ
للنمو الروح ّ
 1يوحنا 14-12:2
أ.
ب.
ج.
 .2ما الذي ينبغي أن نفعله يوميّا ً لكي ننمو في عالقتنا مع هللا؟
لوقا 23:9؛ رومية 2-1:12
ي ترتيب؟  2بطرس
 .3ما هي األمور التي ينبغي أن نسعى ألن نضيفها إلى إيماننا لكي ننمو في معرفتنا هللا ،وبأ ّ
11-5:1
 .4بينما ننمو في هللا وتتجدّد أذهاننا ،ما هي األشياء التي سيزيلها هللا من حياتنا وماذا يعطينا عوضا ً عنها؟ أفسس
16:5-17:4
ً
وعوضا عنها
إزالة

 .5كيف يجب أن نتعامل مع المشاكل التي نواجهها مع الناس لكي ننمو روحيّاً؟ متى 24-23:5؛ 17-15:18
 .6كيف يجب أن نحيا لكي ننمو روحيّاً؟ رومية 6-5:8؛ غالطية 25-16:5
ي في عالقتك مع هللا؟
 .7كيف يساعدك
ّ
النمو الروح ّ
يوحنا 17:7؛ أفسس 17:5
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 .8ما الذي يمكن أن نختبره في الحياة إذا فعلنا مشيئة هللا؟
رومية 39-35 ،31 ،28 ،14-13 ،1:8؛ كولوسي 13-9:1
ّ
الحق الذي أع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
ي أنت؟
 .1في أية مرحلة من
ّ
النمو الروح ّ
 .2هل تسلّم حياتك للمسيح يوميّا ً لكي تنمو روحيّاً؟ نعم ___ ال ___ ،إذا كان الجواب ال ،ص ِّل وسلّم هلل حياتك بالتمام
وافعل ذلك مع بداية كل صباح.
 .3هل تحاول أن تضيف إلى جانب اإليمان األمور التي تحتاجها حتى تنمو روحيّاَ ،وهل تفعل ذلك بالترتيب الصحيح؟
نعم ___ ال ___ ،إذا كان الجواب ال فابدأ بفعل ذلك اآلن .ص ّل واطلب من هللا أن يساعدك على فعل ذلك.
 .4ما هي األشياء التي ينبغي أن يزيلها هللا من حياتك لكي تنمو روحيّاً؟
ص ّل اآلن وتب واطلب من هللا أن يزيل هذه األشياء من حياتك ويضع األمور الروحيّة عوضا ً عنها.
 .5هل تسعى لكي تر ّكز تفكيرك على األمور الروحية لكي تسلك بالروح؟ نعم ___ ال
___ ،إذا كان الجواب ال ص ِّل اآلن ،واطلب من هللا أن يساعدك لكي تر ّكز تفكيرك على
األمور الروحية.
 .6هل معرفة هللا وعمل مشيئته هو أه ّم شيء في حياتك؟ نعم ___ ال ___ ،إذا كان
قرر اآلن بأن تجعل ذلك على قائمة أولويّات حياتك.
الجواب الّ ،
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .لوقا 23:9
المراحل الثالث
ي
ّ
للنمو الروح ّ
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الدرس السادس
الروحي
الغذائي
النظام
ّ
ّ
(الصالة ودراسة الكتاب المقدّس)
أ .صالة
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّكر فيما يقوله هللا) .اكتب بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1كيف تدخل إلى محضر هللا لكي تتكلّم معه؟ مزمور 4:100؛  1تيموثاوس 8:2
 .2ما الذي يساعدنا حمد هللا على فعله؟ أفسس 20-18:5
 .3ما هما الطريقتان اللتان نصلّي بهما؟  1كورنثوس 15:14
 .4كيف نصلّي بالروح؟ رومية 26:8؛  1كورنثوس 14:14
 .5ما الذي تفعله الصالة بالروح؟ يهوذا 20
 .6كيف نصلّي بفهم؟ متى 13-5:6
 .7ما هي بعض األشياء التي يطلب منا هللا أن نصلّي ألجلها؟ متى 38:9 ،44:5؛ مزمور 6:122 ،6-5:32؛ يعقوب
16:5 ،5:1؛  1تيموثاوس 3-1:2
 .8متى ينبغي أن نصلّي؟  1تسالونيكي  ،17:5لوقا 1:18
 .9ما الذي نحتاج أحيانا ً لنضيفه إلى صلواتنا لكي نتغلّب على العدو؟ متى 21:17
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 .10إذا كنا نعيش ليسوع ،فبماذا يعدنا بشأن بصلواتنا؟  1يوحنا 14:5 ،22:3
 .11ما الذي يمكن أن يمنع هللا من سماع صلواتنا؟ يعقوب  ،3:4مزمور 18:66؛  1بطرس  ،7:3مرقس 26-25:11
المعوقات؟  1يوحنا 9:1
 .12ما الذي ينبغي أن نفعله لكي تزول هذه
ّ

ّ
الحق الذي أع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
 .1هل تقترب إلى هللا بقلب شاكر عندما تصلّي؟ نعم__ ال__ ،إذا كانت لديك مشكلة في هذه الناحية فرنّم هلل تسابيح
عندما تبدأ صلواتك.
سمحت هلل بأن يمألك بروحه؟ نعم__ ال__ ،ص ّل اآلن وسلّم هلل إرادتك واطلب منه أن يمألك بروحه .ابدأ
 .2هل
َ
بحمده من قلبك ألنه يفعل ذلك لك.
 .3هل تبني إيمانك عن طريق الصالة بالروح؟ نعم__ ال__ ،إذا كان الجواب ال فابدأ بفعل ذلك اآلن.
 .4هل تصلّي من أجل األشياء التي طلب منك هللا أن تصلّي ألجلها باستخدام النموذج الذي أعطانا إياه؟ نعم__ ال__،
إذا كان الجواب ال فابدأ بفعل ذلك اآلن.
ي شيء في حياتك يعيق هللا من سماع صلواتك؟ نعم__ ال__ ،إذا كان الجواب نعم فتب عنه اآلن.
 .5هل يوجد أ ّ
أنت مستعدّ دائما ً للصالة بشأن ما تواجهه في الحياة من أحوال؟ نعم__ ال__ ،إذا كان الجواب ال فابدأ بفعل
 .6هل َ
ذلك اآلن ،واطلب من هللا أن يعطيك روح الصالة.
 .7هل صمت مرة عندما واجهت وقتا ً صعبا ً في االنتصار على مشكلة؟ نعم__ ال__ ،إذا كان الجواب ال فابدأ بفعل
ذلك اآلن.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ 1 .تيموثاوس 8:2
ب .الكتاب المقدّس
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّكر فيما يقوله هللا) .اكتب بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1بماذا ينبغي أن يحيا اإلنسان؟ متى 4:4
 .2كأتباع المسيح ،بماذا ينبغي أن نتغذّى لكي ننمو؟  1بطرس 3-1:2
 .3كيف نعرف أنه يمكننا أن نثق في الكتاب المقدّس؟  2تيموثاوس 16:3
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الدرس السادس (تت ّمة)
 .4باإلضافة إلى ضرورة الحياة وفقا ً لما تقوله كلمة هللا ،ما هي األمور الستة التي ينبغي أن نحققها بواسطة هذه
الكلمة؟
أفسس 4:3؛  2تيموثاوس 15:2؛ مزمور 2-1:1؛ 11:119؛  1يوحنا 3-1:1؛ حبقوق 2:2
ب.
د.
و.

أ.
ج.
هـ.

 .5كيف يساعدنا هللا ونحن ندرس كلمته؟ يوحنا 14-13:16
 .6ما الذي يفعله سماعنا لكلمة هللا من نحو إيماننا؟ رومية 17:10
 .7كيف تساعدنا كلمة هللا في محاربة العدو بينما ندرسها ونشارك بها؟ عبرانيين 12:4
 .8ماذا يقول يسوع من جهة الذين يعيشون بحسب كلمته؟ يوحنا 32-31:8
ّ
الحق الذي أع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
 .1هل تغذّي روحك بكلمة هللا يوميّاً؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب ال فابدأ اليوم.
 .2هل تتأ ّمل بكلمة هللا وتحفظها لكي تعلّمك كيفيّة التعامل مع مشاكل الحياة وتط ّهر قلبك وفكرك؟ نعم ___ ال___،
إذا كان الجواب ال فابدأ اليوم.
 .3هل تكتب األمور التي يخبرك هللا بها بينما تدرس كلمته لكي تتأ ّمل فيها الحقاً؟ إذا كان الجواب ال فابدأ بفعل ذلك
اليوم.
 .4هل تشارك ما يعلّمك هللا إياه في كلمته في ك ّل فرصة لكي يستفيد اآلخرون مما باركك هللا به؟ إذا كان الجواب ال
فابدأ بفعل ذلك اليوم.
 .5احفظ أسفار الكتاب المقدّس واكتبها أدناه.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ 2 .تيموثاوس 16:3

علينا أن نتغذّى بكلمة هللا والصالة يوميّا ً
ي
لكي ّ
يتقوى إنساننا الروح ّ
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الدرس السابع
الروحي
التدريب
ّ
(الشركة مع أتباع المسيح اآلخرين ومشاركة الناس عن المسيح)
أ .الشركة مع أتباع المسيح اآلخرين
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّكر فيما يقوله هللا) .اكتب بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ما الذي نستطيع أن نفعله إذا كنا نعيش للمسيح؟  1يوحنا 7:1
 .2لماذا نحتاج إلى الشركة؟ عبرانيين 25-24:10
 .3كيف نعرف أننا نحب هللا؟  1يوحنا 21-20:4؛ 2:5
 .4كيف يعرف اآلخرون أننا أتباع يسوع؟ يوحنا 35:13
 .5كيف نبيّن محبة هللا ألتباع يسوع اآلخرين؟  1يوحنا 17:3؛ غالطية 10:6؛ يعقوب 27:1؛ 17-14:2
 -6من يجب علينا ان نتحاشى الشركة معه؟ أمثال 26 :12؛  1كورنثوس 33 :15؛  2كورنثوس .14 :6

ّ
الحق الذي أع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
النمو روحيّاً؟ إذا كان الجواب ال فابدأ
 .1هل تسعى للشركة مع أتباع المسيح اآلخرين لكي يساعدوك هم أيضا ً في
ّ
بفعل ذلك اليوم .اطلب من هللا أن يقودك إلى األشخاص الذي يريد أن تكون لك شركة معهم.
 .2هل تبيّن مدى محبّتك هلل عن طريق خدمة اآلخرين وال سيّما أتباع المسيح حسبما لك فرصة؟ نعم ___ ال___ ،إذا
كان الجواب ال ،تب واطلب من هللا أن يساعدك لتكون أمينا ً في فعل ذلك.
 .3هل لديك شركة مع اآلخرين الذين ال يحبون يسوع؟ نعم ___ ال___ ،إذا كان الجواب نعم تب ،واطلب من هللا أن
يساعدك لتسعى للشرك مع المؤمنين الذين يحبّون المسيح ويسعون للعيش من أجله.
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احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ .عبرانيين 25-24:10
ب .مشاركة اآلخرين عن المسيح
صة إجاباتك
التأ ّمالت الكتابيّة :اقرأ األسئلة ثم اقرأ اآليات الكتابيّة .تأ ّمل فيها (ف ّكر فيما يقوله هللا) .اكتب بكلماتك الخا ّ
عن األسئلة بنا ًء على ما أعلنه هللا لك خالل تأ ّمالتك.
 .1ما هي إحدى الخدمات التي أعطانا هللا إياها؟  2كورنثوس 19-18:5
 .2ما الذي ينبغي أن نستعدّ لفعله ألننا شَعب هلل؟  1بطرس 15:3
ي؟ متى 8-7:10
 .3ما الذي ينبغي أن نفعله بينما نبدأ نشاطنا اليوم ّ
 .4كيف نشهد للمسيح وأين؟ أعمال الرسل 8:1
 .5ما هي األشياء الثالثة التي يتعامل الروح القدس بشأنها مع العالم الضائع؟ يوحنا 11-7:16
 .6ما هما األمران اللذان شارك بهما بولس في كل مكان مضى إليه؟ أعمال الرسل 21:20
 .7ما هي النقاط الرئيسيّة للرسالة المتعلّقة بيسوع المسيح بحسب هذه اآليات؟ رومية 23:3؛ 23:6؛ 8:5؛
4:2؛ 10-9:10؛ 18-17:6
 .8ما هو تعليم هللا ووعده لنا عندما نذهب إلى العالم باسمه؟ متى 20-18:28

ّ
الحق الذي أع ِلن لك خالل تأ ّمالتك.
األسئلة الرئيسيّة :تساعدك هذه األسئلة في معرفة هللا عن طريق العيش بحسب
 .1هل أنت تخبر اآلخرين عن يسوع بينما تعيش نشاطاتك اليوميّة؟ نعم__ ال__ ،إذا كان الجواب ال ،تب واطلب
من هللا أن يساعدك لكي تشهد لآلخرين.
 .2هل تخبر اآلخرين عن حاجتهم إلى التوبة والحياة ليسوع أم تحاول أن تتجنّب موضوع التوبة؟ أخبر___
أتجنّب___ ،إذا كنت تتجنّب فاطلب من هللا أن يعطيك جرأة لكي تشارك رسالة واضحة عن المسيح.
النمو في معرفة هللا؟
 .3هل تحاول أن تتلمذ آخرين عن طريق تعليم الذي طلبوا المسيح في حياتهم عن كيفية
ّ
نعم__ ال__ ،إذا كان الجواب ال فابدأ بمشاركة اآلخرين بما تعلّمته في هذه الدراسة.
احفظ عن ظهر قلب :خبّئ ّ
حق هللا في قلبك عن طريق الحفظ 1 .بطرس 15:3
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ً ينبغي أن نشهد يوميّا ً لكي ننمو ونصبح أقوياء روحيّا

HAVE YOU EVER WONDERED WHAT LIFE IS ALL ABOUT?
WOULD YOU LIKE TO KNOW GOD?
WOULD YOU LIKE TO KNOW THE SOURCE OF
ALL YOUR PROBLEMS, AND HOW TO OVERCOME THEM?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENT, SUCCESSFUL LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE HOW TO LIVE A SUCCESSFUL LIFE
WITH A FRIEND OR FAMILY MEMBER?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His
purpose for your life. Henry has experienced the victory that comes from knowing God for
over 60 years; including God's healing from cancer as he walked with the cross. Since his
healing he has traveled the world sharing how to know God; and helping others find blessings
and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to
know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in
life. This particular learning guide is designed to help you grow to know God in your personal
life by living for Him each day. It can also be used to help you teach others, and is
appropriate for individuals or groups.
COPYRIGHT 1990 ALL RIGHTS RESERVED
No part of this booklet may be reproduced without permission from the publisher.
Exception: portions may be reproduced if distributed free of charge.
Proper credit should be given for the source of the material.
PUBLISHED BY:
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