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 02أهداف الدرس 

 :بالنسبة لكل ِّ متعل ِّم
 

 .وأن يتطلَّع شوقاً إليه أن يكون متيق نا من أن ه سيصل الفردوس آمناً،  ( أ
 
 .أن يتعل م أن يمي ز هجمات إبليس وأن يقاومه( ب
 
 .11: 5بطرس 1أن يحفظ ( ج 

 

           

 لبدء االجتماع    
 

 .ابدأ بالّصالة
 

 :المهمة العملية الخاّصة باألسبوع السابق

 " ة بالدرس هي أن تسأل صديقك عن المواهب التي  11كانت المهمة العملية الخاص 

 .[ةينبغي أن يتكلَّم كلُّ عضٍو في المجموع" ]ماذا قال لك؟. يرى أن ك تمتلكها
 

 :موضوع اليوم

   مقصد رحلتنا مجيد، ولكن  . نحُن في رحلةِّ إلى السماء تستغرق طيلة حياتنا: "قُل

 ."سنتعلَّم اليوم عن هذه الرحلة الروحية. علينا في الرحلة أن نحارب عدونا إبليس
 

 إجابات أسئلة مراجعة الدرس

 قُل :" ً ا كت" ،02أسئلة مراجعة الدرس  عنافتحوا معا به المتُعل ِّم واسأل عم 

 (:المتعل مون)
  سنناقشه الحقاً في االجتماع4في ما يتعلَّق بسؤال المراجعة ،. 
 في ما يلي اإلجابات الصحيحة: 

 (أو الفردوس)السماء ( ب أورشليم؛ ( أ : 1السؤال 

 المسيح( ب  نحُن ( أ : 0السؤال 

ي دََعانَ: "أية الحفظ هي: 3السؤال  يحِّ َوإِّلهُ ُكل ِّ نِّع َمٍة الَّذِّ َمسِّ
ِّ فِّي ال  ي  هِّ األَبَدِّ دِّ ا إِّلَى َمج 

نُُكم   ، َويَُمك ِّ يُكم  ِّ ، َويُقَو  ، َويُثَب ِّتُُكم  لُُكم  يًرا، ُهَو يَُكم ِّ تُم  يَسِّ دُ . يَُسوَع، بَع دََما تَأَلَّم  لَهُ ال َمج 

ينَ  ينَ . َوالسُّل َطاُن إِّلَى أَبَدِّ اآلبِّدِّ  (.11-12: 5بطرس 1" )آمِّ

إن كان أيُّ واحٍد منكم ليس متيق ناً بعدُ : "قُل للمجموعة. شخصيةإجابات : 4السؤال 

 ً يريدنا هللا أن نكون . من قبول هللا له في الفردوس، فأرجو أن تتحدَّث معي الحقا

 ً ض لبعض التعذيب أوالً، بل سنذهب لنكون مع هللا مباشرة في . متيق نين تماما لن نتعر 

ضٍو في المجموعة أية شكوك، فالتقِّ به إن كانت لدى أي ع!" ]الفردوس حين نموت

ً قائالً له 43-31: 03لوقا  عنالحقاً، وافتح  : لتريه كيف وعد يسوع حت ى مجرما

 "![اليوم تكون معي في الفردوس"
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 ( 5-1األسئلة )رحلة حّجنا الّروحيّة ( أ
 

 0السؤال 
 

 0كامل السؤال  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 ي ألتباع مع َمن ينبغ. في هذه األيام، يسعى العرب واليهود إلى السيطرة على مدينة القدس

ً " ]المسيح أن يصطف وا؟ ومن . لدى المسيحي ين آراء مختلفة حول هذا األمر. تناقشوا معا

د هنا، نرى بعض األمور المهمة في هذا الشأن  : دون أخذ أي موقف متشد ِّ

o 1-  ً ولذا ينبغي أن يحكم مبدأ . ينبغي أن يكون أتباع يسوع المسيح مع العدل دائما

 . هود والعربالعدل تقييمهم ألعمال الي

o 0-  أورشليم هي مركز إيماننا/ كما أن  المسيح غي ر قبلة صلواتنا، ولذا لم تعد القدس . 

o 3- وشعب . تذكر أيضاً أن بعض العرب أتباع ليسوع المسيح، وبعض اليهود كذلك

  [.في الروحهللا من كل األمم هم إخوتنا وأخواتنا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 الُمسلمون والحّج والفردوس: مفهوم ثقافي

ةً على األقل  في الُمسلمينعلى عاتق  حياتهم إن  واجب ديني بأن يحجوا إلى مكة مر 

. استطاعوا ذلك، مع أن  هذا ممكن فقط لشريحة صغيرة من المسلمين، ويُنَظر إليه كامتياز

أشار هذا المساق إلى أركان اإلسالم الخمسة بطرٍق مختلفة، لكن دون تشديد زائد عليها، ألن 

لون أن ينفصلوا انفصاالً كامالً عن خلفية إسالمية من  المؤمنين  .المفاهيمهذه  يفض 
 

ٍ إلى السماء  " سياحة المسيحي"وكتاب )في هذا الدرس، تُشبَّه الحياة المسيحية برحلة حج 

 ً ات (. الشهير يعمل هذا أيضا في اإلسالم، تُوَصف السماء بكونها فردوساً فيه الكثير من المسر 

، عنها هي متعة الوجود مع هللا نفسه 02متعة السماء الرئيسية التي يعل ِّم الدرس . والمتَع

 .والتمتُّع بحضوره القريب

 أورشليم والّصهيونيّة/ القدس : م ثقافيمفهو

في هذه خلفية إسالمية وكثيراً ما يقع المؤمنون من  المسلمين،هذا موضوع نقاش ساخن مع 

فرب ما عل متهم تنشئتهم اإلسالمية أن يبغضوا اليهود وأن يكون لهم موقف سلبي قوي  . الورطة

، حين يصيرون أتباعاً لل. تجاه الحركة الصهيونية يكون عليهم أن يفهموا عهد هللا مسيح ولكن 

كما أن هم ". صهيون"مع الشعب اليهودي في العهد القديم والمقاطع التي ترفع من مكانة 

يقابلون تفاسير مسيحي ة مختلفة للن بوات بشأن اليهود، بما في ذلك تفاسير المسيحي ين الذين 

ن هم ينظرون إلى العرب يبدو أنهم يدعمون كل أعمال دولة إسرائيل الحديثة، حت ى إ

ولكن، إن ات خذ المؤمن من خلفية إسالمية موقف التأييد إلسرائيل، فإن  . باعتبارهم أعداءهم

 .هذا يؤك د االنطباع الشائع عند أقربائهم الُمسلمين بأنهم خونة
 

اً للمؤمنين من خلفية إسالمية ا فكيف يمكنهم أن يتعاملو. يمكن أن يكون كل  هذا محي راً وضار 

ق هذا الدرس إلى هذه الموضوع باختصار  مع كل  هذه األمور في عقولهم وقلوبهم؟ يتطرَّ

 .فقط، وليس عليك أن تخوض بتفاصيله، ولكن  عليك أن تكون مدركاً لحساسيته
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 02للدرس  إرشادات عامة

  4السؤال 
 

 ر"، بما في ذلك 4كامل السؤال  اقرأ  ". توقف وفك ِّ
 

 : اسأل 

 "رت؟  .[ إجابات شخصي ة" ]هل فك رَت بهذا األمر؟ وماذا قر 
_________________________________________________________________ 

 

 ( 16-6األسئلة )قاوموا إبليس ( ب
 

  6السؤال 
 

 1-6: 5بطرس 1 اقرأ . 
 

 : اسأل 

 " [ إبليس" ]؟8من الذي يشبه األسد في اآلية 

 " [ أجل، إن ثبتَّ راسخاً في اإليمان" ]، هل أنَت قادٌر على مقاومته؟1بحسب اآلية. 
_________________________________________________________________ 

 

 7السؤال 
 

 7لسؤال كامل ا اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "أحد . ناقشوا" ]بحسب خبرتك وتجربتك، ما األمور التي تجعل أتباع المسيح ضعفاء؟

وأمٌر آخر هو إخفاؤهم حقيقة . األمور التي تضعفهم توقُّفهم عن الصالة وقراءة كلمة هللا

 .[ أنهم أتباع المسيح

 "احين وغير بحسب خبرتك وتجربتك، ما األمور التي تجعل أتباع المسيح غير ص

بهم . ناقش" ]متيق ظين وغير متنب هين؟ يحصل هذا حين ال يدركون حقيقة أن الشيطان يجر 

إن كانوا غير صاحين، فقد يقعون بسهولة في الخطية، . ويسعى ألن يوقعهم في التجربة

 .[ مثل خطايا الغضب أو الكبرياء أو خطايا جنسية

 " أحد . ناقشوا" )باع المسيح عن القطيع؟أت تفصلبحسب خبرتك وتجربتك، ما األمور التي

توقُّفهم عن قضاء وقٍت في الشركة مع المؤمنين، مثلما  وه فصلهميأن  يمكن الذياألمور 

ج الواحد منهم من شريك حياةٍ غير مؤمن  .[ يحدث حين يتزو 
_________________________________________________________________ 

 

 11السؤال 
 

 فقرة األولىال اقرأ . 
 

 : قُل

 " في بعض األحيان، تبدو ضيقاتنا وصعوباتنا عظيمةً لدرجة كبيرة، حت ى نظن  أننا ال

يٌن، ’: ولكن  استمع إلى هذا الوعد القوي  من كلمة هللا! نستطيع أن نحتملها أكثر نَّ هللاَ أَمِّ َولكِّ

يعُونَ  تَطِّ َق َما تَس  بُوَن فَو  ي الَ يَدَُعُكم  تَُجرَّ  (." 13: 12كورنثوس 1)‘ الَّذِّ
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 : اسأل 

 " ظننَت فيه أنك ال تستطيع أن تحتمل أكثر؟ كيف أعطاك هللا ً هل يمكنك أن تصف حدثا

ً " ]القوة لتحتمل؟ ً . تناقشوا معا في بعض  لكنالضيق،  منتذكر أن  هللا ال يحمينا دائما

إن ه . ة ذهب إيمانناإن ه يستخدم ضيقنا ألجل الخير لتطهير وتنقي. ضيقنا فياألحيان يحمينا 

 .[ يقف معنا في النار
_________________________________________________________________ 

 

 10السؤال 
 

َور الواردة في السؤال   . 10انظر إلى الص 
 

 : اسأل 

 "ضان لهجوم ضيقات وصعوبات خارجية؟ في  جول" ]من هما المؤمنان اللذان يتعرَّ

 (.[ في الصورة د ، وافتكار(الصورة ب

 "وشيرين في ( في الصورة أ ختارمُ " ]من هما اللذان يتعرضان لهجوم تجارب داخلية؟

 (.[ الصورة ج

 " تحدَّث عن تجربٍة شخصيٍة هاجمك بها الشيطان من خالل صعوبات وضيقات خارجية أو

هذا وقت ممتاز . إجابات شخصي ة" ]ماذا حدث؟ ماذا تعلَّمت من هذا؟. تجارب داخلية

 .[ للمشاركة
_________________________________________________________________ 

 

  16-15السؤاالن 
 

 . 15إلى الصورة الواردة في السؤال  انظر
 

 16كامل السؤال  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 " ما الخياران اللذان يكونان أمامي حين أصل إلى 15في الصورة الواردة ضمن السؤال ،

أستطيع أن أختار ما بين السير في طريق الشيطان أو السير في طريق ]" مفترق طرق؟

 .[ هللا

 "بنا إبليس لنسير في طريقه ر أن يقاوم هذه التجربة يختارمن الذي ينبغي أن . يجر ِّ : ويقر 

ر" ]نحُن أم المسيح؟ فإن سرنا في طريق إبليس، فهذا خطأنا نحُن ال . نحُن من نختار ونقر 

 .[ خطأ المسيح

 "ر، من الذي عليه أن (أ10نسبة ألختار، في السؤال بال االبتعاد عن مشاهدة  يختار ويقر ِّ

 [هو نفسه" ]الصور والمشاهد الخليعة واإلباحية؟

 " لالبتعاد عن مشاهدة الصور والمشاهد  القوةهذا األمر، فمن الذي يعطيه  ختارمُ إن

 [ المسيح" ]الخليعة واألباحي ة؟

 " ر، من الذي ينبغي أن (ج10في ما يختص  بشيرين في التوقُّف عن التخطيط  يختار ويقر ِّ

 [ هي نفسها" ]لالنتقام؟

 " [المسيح" ]لالبتعاد عن االنتقام؟ القوةإن اختارت هذا األمر، فمن الذي يعطيها 
 

 :قُل  

 "رنا واخترنا عمل هذا بنا إبليس، نستطيع أن  نقاومة إن قر  : 4يوحنا 1تقول لنا . حين يجر 

ي ’ 4 ي فِّي ال عَالَمِّ الَّذِّ َن الَّذِّ َظُم مِّ  !"المسيح فينا، وهو أقوى من الشيطان‘ .فِّيُكم  أَع 
_________________________________________________________________ 
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 02للدرس  إرشادات عامة

 ( 00-17األسئلة )مقصدنا الّسماء ( ج
 

 17السؤال 
 

 (. 11-12: 5طرس ب1)معاً بصوٍت واحد نص آيتي الحفظ الواردتين في الصندوق  اقرأوا 
 

 . على ذلك عدة مرات إلى أن يحفظها الجميع تدربّوا
 

 11السؤال 
 

 11كامل السؤال  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "يسوع المسيح " ]كيف يمكننا أن نكون متأك دين ومتيق نين من أن هللا قبلنا في فردوسه؟

 .[ ا نسقطثقنا به، وهو لن يدعنو لقد. الفردوس -نفسه سيعب ِّرنا الجسر إلى السماء 
_________________________________________________________________ 

 

  01السؤال 
 

 (. في الصندوق)قص ة عمر الحقيقية  اقرأ 
 

 : اسأل 

 "قليل أم كثير؟: ما مدى توقك ألن تذهب إلى السماء " ً ربما نحُن سعداء، . تناقشوا معا

د عيوننا . ال بأس في هذاو. ولدينا خدمة جيدة وُمرضية هلل على األرض ولكن  علينا أال نبعِّ

وإذ نقترب إلى السماء أكثر، قد يزداد توقنا لها أكثر فأكثر، . عن مقصدنا، الذي هو السماء

 .[ مثلما حصل مع عمر
_________________________________________________________________ 

 

 00السؤال 
 

 00كامل السؤال  اقرأ. 
 

 : اسأل 

 "؟ اطلب من كل  . إجابات شخصي ة" ]ما كلمات هذا المقطع التي تلمس قلبك بشكٍل خاص 

 .[ متعل ِّم أن يتكل م، وعليك أنت أيضاً أن تشير إلى الكلمات التي تلمس قلبك بشكٍل خاص
 

 : قُل  

 "نحنُ ’سأقرأه ثانية، مستخدماً ضمير المتكلم ! يا للوعود الرائعة التي ترد في هذا المقطع ‘

 .....  (بأشكاله المختلفة" )هم"حيثما يرد الضمير ( أشكاله المختلفةب)

 

ُن نَُكوُن لَهُ َشع بًا، َوهللاُ نَف ُسهُ يَُكوُن َمعَن" ُكُن َمعَنَا َونَح  ، َوُهَو َسيَس  َكُن هللاِّ َمَع النَّاسِّ . ا إِّلًها لَناُهَوذَا َمس 

َسحُ  ٌن َوالَ ُصَراٌخ َوالَ  َوَسيَم  ُت الَ يَُكوُن فِّي َما بَع دُ، َوالَ يَُكوُن ُحز  ن  ُعيُونِّنَا، َوال َمو  عٍَة مِّ هللاُ ُكلَّ دَم 

نَةٌ َما فِّي َما بَع دُ . ... َوَجٌع فِّي َما بَع دُ، ألَنَّ األُُموَر األُولَى قَد  َمَضت   ُش هللاِّ . َوالَ تَُكوُن لَع  َوَعر 

ُمونَهُ  َوال َخُروفِّ  دِّ َههُ . يَُكوُن فِّيَها، َوَعبِّيدُهُ يَخ  ُن َسنَنُظُر َوج  ينَ . ... َونَح  لُِّك إِّلَى أَبَدِّ اآلبِّدِّ ُن َسنَم  ." َونَح 

 (5-3: 00؛ 4-3: 01رؤيا )
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 تخيَّل هللا يمسح كل دموعنا في . واآلن، انظر إلى صورة الطفل الواردة في الصفحة التالية

 !" الفردوس
_________________________________________________________________ 

 

 المهمة العملية
 

ة بهذا األسبوع اقرأ  . تعليمات المهمة العملية الخاص 
 

 : قُل  

 "ة بهذا األسبوع، ُخذ  جملة واحدة كل يوم وخالل وقت . بالنسبة للمهمة العملية الخاص 

 ً بها وأكثِّر من التفكير بها، متمتعاً بمذاقها  فك ر. صالتك، تأمل بهذه الجملة وفك ر بها عميقا

 ." الحلو  أطوَل وقٍت ممكن
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الختتام االجتماع    
 

 :قُل  

 "ولكن  تذك ر أن ك استفدَت قليالً . بدراسته متتمت عآمل أنكم ! ها قد أكملنا هذا المساق

فأنت تحصل على فائدة عظيمة وحقيقي ة حين . فقط إن كانت لديك معرفة عقلية فقط

 !"وميةتضع تلك المعرفة موضع العمل والتطبيق في حياتك الي
 

 (إن رغبَت في ذلك" ) ًواحتفاالً بإنهائنا دراسة هذا المساق، سنتناول الطعام معا

فسنأتي جميعاً مستعد ين ألَن  نتحدَّث . األسبوَع القادم، وسنقضي معاً وقتاً نشكر هللا فيه

ستكون هذه . ناقشوا هذا االقتراح." ]عما عمله هللا في حياتنا خالل دراسة هذا المساق

وإن لم . ممتازة تختِّم بها دراسة هذا المساق، إن وافق أعضاء المجموعة عليه طريقة

تجتمعوا لتناول الطعام معاً، فإنه يمكنك أن تقترح على األقل أن تجتمعوا معاً للشهادة 

ب اني معاً، . عن عمل هللا وتسبيحه كما قد ترغبون باالشتراك في االحتفال بالعشاء الر 

ح في الدرس   .[، إن كان هذا ممكناً في تقليد كنيستك16كما اقتُرِّ
 

 اختموا بالصالة   

  ينبغي لعد ة أعضاء في . 11-8: 5بطرس 1فليفتح كل أعضاء المجموعة إلى

صل وا ألجل عائلة . المجموعة أن يصل وا معتمدين على أجزاء من هذا المقطع

 (.1اآلية )الذين يواجهون اآلالم التي تواجهونها  يننالمؤم
 

 


