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إعداد التربة -موضوع الدرس

. كل شيء من ال شيءو هو خالق. كل السلطة وفي كل مكانهللا يعرف كل شيء، لديه
.قد خلق هللا كل شيء في الكمال، ألنه هو نفسه الكمال المطلقل. هللامن أمر بتم تشكيل الكون كله 

بين حكمته في يهوو. لطته من خالل خلق األرضوأظهر الرب س:من الكتاب المقدسمفتاحنص 
.)51:51رميا جي. (السماءتكوين يظهر ذكاءه في هوتأسيس العالم، 

زراعة البذور -من الكتاب المقدسالتاريخ 
.ت من شأنها أن تساعدك على فهم القصةإدخال معلوما

. في ستة أيام األرض وكل ما هو موجود عليهاخلق هللا أنيقول الكتاب المقدس . قبل كل شيء، وجود هللا
و أيضا خلق النباتات . نجوم، والسماء والماء واليابسةأيام األولى، خلق هللا النور، الشمس، القمر وال5خالل ال 

أنوعهاحسبمع القدرة على اإلنجابء،السمافيطيورالات الحية في البحر، وجميع وجميع أنواع الكائن
.قصتنا تبدأ في اليوم السادس." هذا أمر جيد"ه، وقال شهد هللا خلق. المختلفة

.هنامنبدأتالقصة التوراتية 
يوانات الصغيرة والحيوانات الحيوانات األليفة، والح: الحيواناتأنواعجميع جنتتلأألرضهو خلق"قال هللا، 

الحيوانات البرية، و: الحيواناتعانوفي أفختالاالجعل هللا . يحدث ذلكيمكن أن و! البرية من كل نوع
هم يشبهوننا البشر في صورتنا وخلقنا"قال هللا . نه أمر جيدهللا يرى أ. الحيوانات األليفة والحيوانات الصغيرة

لصغيرة التي ، والطيور في السماء، والحيوانات األليفة، وجميع الحيوانات ابحراألسماك في الو يطلبونمطلقا،
رجل هم في زوجيخلقهللا . حقا في الصورة أنهمعلى صورته واإلنسانوهكذا خلق هللا !تتحرك على أرض

في األسماكطلبمو عليهاألرضالعديد من األطفال ملء لي لقد أصبح :. "وامرأة ثم أنعم هللا عليهم، قائال
.)28-24:1جينيس. "(تحرك على األرضتالتيالبحر، والطيور في السماء وجميع الحيوانات 

.)7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف
نهاية • 11:4، 16:1كولوسي(الضارة األعشابمراقبة-الكتاب المقدسمن نصوص

.)11:03انيين عبر• 28-40:27المزامير، اشعيا 9-6:33العالم

) 7؛ انظر الصفحة 17-16:3ييتيمو2(الحصاد -تطبيقيةأسئلة
خلق هللا . هللايسمى الخالق موجود و. الصدفةمنيأتي نلهيحتويماكلالكون و-الخالصة

. كل شيء على ما يرام
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هللا خالق السماء واألرض 1-1
 لق كل شيءاخهوو



خاصإلنساناهللا خلق
اآلخرينمع وهخاصة معالعالقة جل المن أهخلقو 

إعداد التربة-موضوع الدرس 

خلق . لتعكس طبيعة هللايةخلقت البشر. مختلفةالحيوانات العنجدا، و هذا يختلف فكرالتمع لقد خلق هللا البشر
.مساعدلإلنسان كما انه خلق . عالقة خاصة معهلكي ينشأهللا اإلنسان 

... مدهش وجميل نعم، جسدي. خلقتنيألنككشكرأأنا يا رب، : سنص مفتاح الكتاب المقد
)14:139مزمور(

زراعة البذور-الكتاب المقدس تاريخ من
.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

"جيدا"الكتاب المقدس يخبرنا أن هللا خلق السموات واألرض وكل ما فيها، وقال هللا تعالى أن جميع خلقه كان 
.هنامنبدأتاتية القصة التور

وقال . نا حياصبح كائيحياة، و الأنفه نسمة من ثم يفجر . الكائن البشريهنمخلق الرب أخذ تراب األرض و
األرض، في. ه مساعد الذي يناسبه تمامالجعل نوسوف . اديوحاإلنسان تكون ينا أليس جيد: "السيد الرب

. نرى كيف سيتم استدعاؤهآلدم دعوهمانه ي. ع الطيوريوانات البرية وجميع أنواالرب جميع أنواع الحله وجعل 
وجميع اسما لجميع الحيوانات األليفة، وجميع الحيوانات أعطى. اإلنسان. اسمله ى كل حيوان أن يكون يجب عل
ووجده في نومإلنسانإلىثم هبط الرب . ذي يناسبه تماماولكن لنفسه، ال يستطيع أن يجد العون ال. الطيور

. ا و حملها للرجلاإلله امرأة وأنهجعل الرب الضلعهذامن . غلق الجلد في مكانهو أضلع و أخذ منهعميق جدا
)22-07:218جونيس(

) 7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف

: 139مزامير 100:3مزامير• 1:24مزمور(التحكم في األعشاب الضارة -الكتاب المقدسمن نصوص 
.) 39-38: 8الرومان •31-28:5س نافس• 13-16

)7؛ انظر الصفحة 17-3:16ييتيمو2(لحصاداألسئلة التطبيقية ل

وقيقية بينهماعالقة حواليعيشخلقهمتم . وهم متساوون. خاصخلق هللا الرجل والمرأة على نحو-الخالصة
 يطلب منك أن تفعل هللا. كلمههللا عندما ياإلنسانسمعوي. لى الرجال إيتكلم هللا. عالقة حقيقية مع هللاونيعيش

.عالقة معهألنك لكأشياء 
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إعداد التربة-موضوع الدرس 

لانه. انه يكره هللا. الشيطان هو الشر. الشر موجود متنكرا في األرضإلىانه جاء لذلك، و. يكره خلق الكمال 
.اإلنسانيةلتدمير العالقة الخاصة التي كانت قائمة بين هللا و. ثعبانشكل

فيالناس لكي يأتيجئت أنا. دمريقتل وي، ولكي يسرقق ال يأتي إال السار: نص من الكتاب المقدسمفتاح 
.)10:10يوحنا . (الحياة، وأن هذه الحياة الناعمة وفيرة

.زراعة البذور-مقدسالكتاب المن تاريخ 
.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

أن يأكل من كل شجر لإلنسانهللا و سخر .وضع هللا الرجل والمرأة في حديقة جميلة، لذلك كانوا يعيشون هناك
ن ال يأكل الفاكهة لكن يجب أو. يمكنك أن تأكل الفاكهة من كل شجر الجنة: "قال هللا تعالى. الجنة، ما عدا واحدة

في . "نعم، في اليوم الذي أكل من أنها سوف تموت بالتأكيد. من الشجرة التي هي حول ما هو صواب أو خطأ
. قال انه خدع حواءو. أحد األيام جاء الشيطان متنكرا في زي ثعبان

.القصة التوراتية يبدأ هنا
لك قالهل هللا : "يسأل المرأةالثعبان.ه الثعبانلرب اإللاخلقها الضارة التيمن بين الحيوانات البرية 

ولكن . أكل فاكهة من الجنةنكنا نحن قد :" للثعبانالمرأة تأجاب" "الحديقة"ال تأكل الفاكهة من :"
سوف موإال فإنكال تقربوها ، ومنهاالفاكهةواال تأكل: "بالنسبة للشجرة في وسط الجنة، قال هللا تعالى

في اليوم بأن : ولكن يعلم هللا والن تموتمفإنك! ال على اإلطالق:" مرأةلعلى ان رد، والثعبا!ونتموت
صواب أو الما هو واعرفتمثل هللا، سوف ونسوف تكونم ومنها سيتم فتح عينيكون فيهالذي تأكل

ريد معرفة المزيد منن. جميلة، وأنها يجب أن تكون جيدةثمار هذه الشجرة، مرأةلوقالت ا. "خطأال
لذي كان معها، زوجها اتعطأو. امنهتأكلتلك الشجرة ومنثمرتأخذافإنه. األشياء لتناول الطعام

ت، وأنا أكلثعبانالنيع َدخ ،"مرأة لاتردو" علتم؟ماذا ف: "فقال الرب للمرأة.. بشكل جيدأكالو
تقدملحيوانات، وأنت امن جميع: عن لكلانك قد فعلت ذلك، أل" ،ثعبانفقال الرب اإلله لل. "الفاكهة

وأولئك الذين . األعداءونصبحتأنت والمرأة، سوف : هقررتماذاه. بطنك أكل الغبار كل أيام حياتكل
حق أسوأولئك الذين سيولدون س. األعداءواصبحيأيضاوجهها وأولئك الذين سيولدون ولدوا في 

.)15-13، 6-1: 3سفر التكوين . "(، وأنت تسعين كدمة في كعبمرأسه

.)7راجع صفحة (تسميد لاوسقيال-عملية االكتشاف

-8:2تسالونيكي 2، 13-9:1مرقس (التحكم في األعشاب الضارة -الكتاب المقدسمن نصوص 
.)5:8بيتر 1؛ 9:12؛ سفر الرؤيا 10

.)7راجع صفحة : 17-16:3تييتيمو2(الحصاد -أسئلة تطبيقية
وبدأ نشاط الشيطان على .إلى معارضة هللا وخططهتنادقايرةالشرالشيطان رغبات -الخالصة
ة اإلنسانعالق، الشيطان يكره لهمعصيانإلىأدىالذي األمر، هاعاخدو إغراء حواءباألرض 

. الخاصة مع هللا

22، صفحة 1الدرس -وحجر الزاوية سلسلة

الشيطان المضل 
 .تدميرالقتل واللسرقة ومن أجل اجاء انه 

 سالدر
3-1

 



آدم وحواء عصوا هللا 
لعنةالنحن نعيش اآلن في ظل 

إعداد التربة -الدرسموضوع 
ونتيجة . الخطيئةعلىهللا يعاقب. خطيئةيمعصية هللا ه. هللاواجاء الشيطان وخدع آدم وحواء حتى عص

.عاقبة الخطيئة هي األلم والمعاناة والموت. ا مع هللانخطيئة آدم وحواء هو انهيار عالقتل
و الموت  له الخطيئة تسبب رجل واحد، آدم، جلبة إلى العالم بئدخلت الخطي: ((الكتاب المقدسمن نص مفتاح 

.)12:5رومية . "(جميع الناس إذ أخطأ الجميعل
زراعة البذور -الكتاب المقدسمن تاريخ 

.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة
هي التي ه القصة لمذكورة في هذالشجرة ا. آدم وحواءسماهمهللامي خلقهالرجل األول والمرأة األولى الت

.ما عدا واحدةاألشجارمن كل واأكلتأن كميمكنقال هللا. خطأالصواب أو الما هو بناعرفت
.هنامن بدأ تالقصة التوراتية 

من معرفة المزيدلأكلها ريدننا تجعل. لة، وأنها يجب أن تكون جيدةجميثمار هذه الشجرةأنمرأة لوقالت ا
ثم فتح . بشكل جيدأكالزوجها معها، وأعطتو.تهاأكلو ثمرة لتلك الشجرة أخذت.األشياء لتناول الطعام

تهب في المساء، . سد عوراتهمأوراق الشجر، وهذا بمثابة بدءوا سويا يقطعونو. ن يرون أنهم عراةاآل. عيونهم
. أشجار الحديقةأمامه، بينمنتفونخييسمعونه والرجل والمرأة.في الجنةىشيتمالرب اإلله هادئةرياح 

سمعت صوتك في الجنة كنت خائفا ألنني كنت عاريا لذا (:رد الرجل"أين أنت : ((سأله. رجلالالرب يدعو 
ها؟أوصيتك أن ال تأكلالشجرة التيراثمأكلتهل ،من قال لك كنت عاريا: ((الرب اإلله تطبيق" خبأت نفسي؟

ماذا : ((ب اإلله للمرأةقال الر"أكلتهامنحتني الفاكهة، وأنا هي التي لي،اي قدمتموهتالمرأة ال":الرجل يجيب"
و ، عقوبةالحمللكسأجعل(مرأة لثم قال الرب ل. "، وأكلت الفاكهةني ، والثعبان خدع"مرأة لاتردو" يفعلت

طرح (يكون هو سيدكزوجك، ولكن سوف ينجذب لك . ؤلمامو يكونوأنه الذي سيجلب األطفال في العالم
بسبك جعلت. هاأوصيتك أن ال تأكلو أنا أكلت الفاكهة لزوجتك وت، واستمع"نت رجلأثم قال الرب "، )خاصتك

تتعب نفسك كل أيام حياتك للحصول على الطعام من األرض، واألرض سوف تنتج سأجعلك . األرضة فيعنلأل
يخصكسوف تكسب الطعام أنت. لحقولعليك أكل ما ينمو في ا. األخرىاألنواعو كلةيكومن النباتات الشلك 

نعم، . منهخلقتالمكان الذي األرضود إلىت في ذلك الوقت، يجب عليك أن تع، حتى تموكثيرالأن تعرق 
.)19-16. 13-6:3جونيس. "(إليهاواعودأن تلكم من الغبار واألتربة التي يجب وجع

)7صفحة راجع (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف

؛ 23:6، 3:23، رومية 3:59اشعياء (التحكم في األعشاب الضارة -دسالكتاب المقمن نصوص 

) 5:3يوحنا 1، 75-15:13جاك 

) 7؛ انظر الصفحة 17-16:3تييتيمو2(الحصاد -تطبيقيةأسئلة 

ل وبفعل الشك -الخالصة . الخطيئةبرضىإلله كامل لن يا. وهللاإلنسانكسر العالقة بين يه تعصيما

. عاقبة الخطيئة هي األلم والمعاناة والموتناس ول اللقد اخطأ ك
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المنتخبةاألسرة
العالقة الخاصة بين هللا وإبراهيم

إعداد التربة -موضوع الدرس
. معهانية اإلنستواصل خطة لتحقيق هللاجعل. ركانت خطيئة آدم وحواء عواقب بالنسبة لجميع البش

. هللاوخالل أسرته يمكن التوفيق بين البشر بان منهوعد. يدعى إبراهيملرجالاوعدهللا جعل 

التي البالدالىثم أذهب . دك وعائلتك وبيت أبيكترك بلا"قال الرب.مفتاح نص من الكتاب المقدس
ةخاصكجعل اسمنكك وبارن، وسوف من أبنائك أنا منك أمة عظيمةوسوف تكون . إياها سأريكم
، يشتمكلعن الذي نك، وسوف ون لولئك الذين يباركألبارك ا، وأنا بارك لك من خالل اآلخرينن. شهيرة

) 3-1:12جونيس. "(كل قبائل األرضلبارك نو
زراعة البذور -الكتاب المقدسمن تاريخ 

.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة
ون األسرة أو إبراهيم بحيث تكعائلة لقد اختار هللا . الذي أطاع هللا عندما تحدث معهكان الرجلمإن إبرا

لدا من يهب له ويعتقد أن هللامرايمكن إبلم . الشيطان، وسوف يكون نعمة للبشرية جمعاءمهزتتيال" البذور"
لد له مإبراليس لهم أوالد، ته وكان إبراهيم وزوج. هللابأمرالخاصة وليس بطريقتهاحتج ولذلك. زوجته سارة

. إسماعيلو سماه. ةمصريمن زوجته هاجرواحدةابن
. هنامن بدأ تالقصة التوراتية 

أيت تحت عيني وتفعل دائما ر. هللا سبحانه وتعالىأنا: "وقال.بين لهالرب عاما، 99عمره إبراهيمعندما كان 
، جبهته م يركعإبرا. "ديد من األطفال واألحفادسوف أعطيك الع. بينكويتحالف بينأقيمال أنا ق. رضينيما ي
. كثر من الشعوبأب ألوالدسوف يكون : معكهناهذا هو العهد الذي جعل: "هكلميهللا ال يزال و.األرضإلى
. ألممامنكثيرلك أبا في الواقع سأقدم. إبراهيملكيجب أن يكون االسم الجديدو.أبراماسمكعين ان ال يكونيت

سأدلي العهد . منكأيضا ملوك الشعوب، وواشكلو يواسوف يولد. كثر جداواكونيكوأولئك الذين ولدوا من
سوف أكون وبالتالي. بدوهذا التحالف أن يستمر إلى األ. مع أطفالك وأطفال أطفالك، من جيل إلى جيلو ،معك

ال تدعو زوجتك سيري: "م قال هللا إلبراهيمث: "[. . .] إلهكم وسوف أكون إله كل أولئك الذين ولدوا من قبلك
أصبحت أم : نبارك لها فيهنعم، وسوف . ك ابناأبارك لها، وسأعطي. سارةااآلن فصاعدا، سوف يكون اسمهمن

.عندما بشر بولدإذا يضحك. األرضإلىيركع، جبهته إبراهيم. "ملوكلها ولديوسوف شعوبالأولعديد من
ثم "فل؟ ا طنسنة، فهل يمكن أن يكون ل90اهلأب؟ وسارة يمكنني أن أصبح كيف ة، سن100عنديأنا: "وقال

ل ال على :" إبراهيمولكن هللا يستجيب ! "، وهذا يكفيكتياعريعيش تحت أن سماعيل إلاسمح:" قال إبراهيم 
مع أبنائه و سأدلي العهد معه،. إسحاقوه وسوف ندع. عطيكم ابنتسوف تك هي التي هذه سارة زوج! طالقاإل

)19-16، 7-1:17جونيس. ) (ا التحالف أن يستمر إلى األبدوهذ. وأبناء أبنائه

) 7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف

، 12-8:11، العبرانيين16:15جونيس(م في األعشاب الضارة التحك-من الكتاب المقدسنصوص 
) 2.23جاك :. 3غالطية

) 7صفحة ؛ انظر ال17-3:76تييتيمو2(الحصاد -األسئلة التطبيقية
عن طريقأن بهللا هوقد وعد. إبراهيمببدأت ومع نفسهصالحاإلنسانيجعلخطة هللا، أن-الخالصة 

المذنبيناألياممن، سيكون يوم هطريقأيضا عن وعدهو. األرضما في كل هللايباركإبراهيم،أسرة
.واستبدلي

24صفحة • 1س سلسلة الدر-اوية حجر الز

 سالدر
5-1

 



الختبارلوضع هللا إبراهيم 
هللاأطاع إبراهيم 

إعداد التربة-ضوع الدرس مو
طاع أإبراهيمو تم اختباره من قبل هللا . بقاء إسحاقهي من أجلإبراهيم بها هللا التي وعدالوعودكل 
. ال يكذبان هللا إبراهيميعتقد . أمره

.مقدسمفتاح نص من الكتاب ال
لبم ييعتقد ابراه ن لك.لتضحيةلراهيم، وطلب منه تقديم إسحاق رى ما سيفعله إبيولكن أراد هللا أن . :ا

إسحاق، وسوف عن طريق : (هللاله قال . هللاعد منه الوحيد، حتى اآلن انه تلقى وابنضحى له بإبراهيم
وهذا هو .درة على إيقاظ وفاة شخص ماالق لديههللا:مإبراهيد ولكن يعتق"اسمك ون حمليأبناءجدت

.)19-17: 11عبرانيين .(كما لو كان عائدا من الموت. ابنهبه هللا اهأعطالذي السبب 

زراعة البذور-الكتاب المقدسمن تاريخ 
.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

كان أيضا . اءنقالالذبح كان عمال دينيا من .خطيئةللرير التضحية بالدماء تبأن في الماضي، وضع هللا 
.من العبادات

  .هنامن بدأ تالقصة التوراتية 
ه ذبيحة على قدموهناك. اذهب إلى أرض المريا و. الذي تحبه كثيراالوحيد خذ إسحق ابنك: "هللا قائال

إلطالقب حطع القطمبكر يإبراهيم في الصباح الباكرقامفي اليوم التالي، . إياهسأريكالذي جبل ال
ثم ذهب إلى . سحقوابنه اعاملينأخذ معه اثنين من ال. لرحلةلهذه اهحماريستعد و كان.فداءالالنار 

وقال . إليهباذهالالذي يقصدالجبل مسافة من في اليوم الثالث شهد إبراهيم . إليههللاوجههالمكان الذي 
إبراهيم .ثم نعود إليكم. ناك لعبادة هللاهإلىهبنذفللطاو أنا.هنا مع الحمارواابق"، مالهلعإبراهيم
حمل إطالق النار نفسه و لكن هو.إسحاق ابنهحملهقدمها والتي يللتضحية التي معه الحطباتخذ 

نعم، ابني، :" مإبراهيأجاب "يبأ"، إلبراهيمقال إسحاق. هبون معا على سواءاذهم االثنين سكين، والو
هللا : "إبراهيم أجاب) ب ولكن أين الخروف للتضحيةحطالنار والمعنا: (قائالإسحاق) إليكوأنا أستمع

الذي وجههم مكان الإلى صالوسير، وعندما في الكالهما يستمر،أبنييضحية، لأإيجادعلىيساعدناس
على هضعوب على المذبح، وربط ابنه اسحق، وحطضع الو .مذبحا للتضحيةاه، إبراهيم بنيلهللا أ
"إبراهيم، إبراهيم: "السماء يدعوأخذ السكين ليذبح ابنه ولكن مالك الرب منب ثم حطفوق ال. بحالمذ

اآلن أنا أعلم أنك ،أي ضررم يفعللو ال تلمس الطفل،: "الرب قائال"نعم، أنا أستمع:" أجابإبراهيم 
أخذهذهب . نه فيقرومنيصطادثم رأى إبراهيم كبشا. الوحيدوافقت أن تعطيني ابنكأنت، نيتحترم

ل، بدال همسوف وقد .)13-22:2سفر التكوين . (من ابنهذبيحة 

) 7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف

. 22-21:2جاك • 24-1:4الرومان (. م في األعشاب الضارة التحك-من الكتاب المقدسنصوص 
) 18-15:22جينس

). 7؛ انظر الصفحة 17-16:3موثاوس تي2(الحصاد-األسئلة التطبيقية
لإبراهيم ثبت إيمان أأن تضحية اسحق بواسطة إبراهيم -الخالصة  أعرب عن . أطاع إبراهيم هللا. با

قصة إبراهيم، هللا منسنوات عديدة بعد . طاع هللاهو ، وله هللاختبارا، حين كان المقرر انهبه ثقته 
. نهائية التي قدمت لتبرير كل آثام اإلنسانيةكاملة وأضحية ضحى 
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هناك حياة بعد الموت 
اآلخرة هي الجنة أو الجحيم 

إعداد التربة-موضوع الدرس 
جنة أو في الناس كون جميع اليسوف و هناك . ناك حياة بعد الموتفي الكتاب المقدس يعلمنا أن ه

في . الجحيم هو مكان العقوبة ستكون قاسية. فرح ألننا سنكون مع هللاالوسيتم ملء السماء ب. الجحيم
. لناس حسب أعمالهمسيدين هللا كل ا. ن عند هللالجحيم، سيتم فصل الناس إلى األبد م

، ما هللاولكن مع. هو الموتعليه حصلننعم، مع الخطيئة، ما : .مفتاح نص من الكتاب المقدس
) 06:23رومية (هي الحياة معه إلى األبد، في اتحاد مع المسيح يسوع ربنا تحصل عليه مجانا، 

زراعة البذور-الكتاب المقدسمن تاريخ 
.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

لى معنى تحتوي عاألمثال هي القصص التي. في بعض األحيان يعلمنا الكتاب المقدس استخدام األمثال
.هو واحد من أسماء هللا" اإلنسانابن "مصطلح في هذا المثل. أعمق

  .هنامن بدأ تالقصة التوراتية 
الجميع نائم، أنرجل زرع زرعا جيدا في حقله ليلة واحدة، في حين :. ملكة السماء هو من هذا القبيل

وسنابل تنمو النباتات، فإنها تنتج حصحي. اختفىالحشائش بين البذور الجيدة وزرعوصل والعدو 
اعرفجيدا في حقلك، ال بذورتزرعأنتيا سيد، "؟ :..ملصاحبهونيقولعمالتبدو جميلة الاألعشاب

هل تريد منا:" لهواقالعمالوال"فعل هذا هو الذيعدوالانه:" فأجاب"الضارةاألعشابهذه من أين؟ 
يمكن أن تنسحبمن خالل إزالة األعشاب الضارة،ال:" قالالحقلمالك"األعشاب الضارة هذه إزالة 

أوال ..: وفي وقت الحصاد أقول للعمالنمو معا حتى موسم الحصاد،يلجميع ، لذا اأيضامعها السنابل
في اثم اختيار محصول الذرة ووضعه. أكوام للحرقسوف توضع في إزالة األعشاب الضارة، التي 

والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو . اإلنسانالجيد هو ابن بذورالمن يزرع " أضافو. "الحظيرة
دو الذي زرع والع. الجنالناس الذين ينتمون إلى همضارة،الناس التي تنتمي إلى المملكة، واألعشاب ال

ناوالعمال هم المالئكة، ونحن التقطالحصاد هو نهاية العالم، . هو روح الشراألعشاب الضارة، 
بن اإلنسان سوف ايء نفسه سيحدث في نهاية العالم،حسنا، الش. في النارهالحرقرةالضااألعشاب

وجميع الذين على اإلثمأوقعوا الناسجميع الذين ألمملكتهمن ونجخرو ييجمعون . يرسل مالئكته
، ولكن أولئك كهنايصيرون رمادوونهؤالء الناس سوف يبك. لقي بهم في ناريوسوف . يعملون الشر

ل سوف يلمعبوامنأن الذي -ب24:13ماثيو"(من له أذنان فليسمع. بهمرمثل الشمس في ملكوت ونا
)43-ب37، 30

)7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف

نهاية العالم ؛ 15-12:20نهاية العالم (م في األعشاب الضارة التحك-من الكتاب المقدسنصوص 
-31:25، ماثيو 50-47:13، ماثيو 20:3فلبين ؛ 3-1:14، وجون 18-4:13تسالونيكي 1. ؛21-22
)27:9أيبو، 48-47:9مارك ، 46

)7؛ انظر الصفحة 17-3:3تيموثاوس 2(الحصاد-األسئلة التطبيقية

الجحيم و.لحياة والفرحلالكامل الجنة هي المكان الذيب. بعد وفاتهمناس سيدين هللا كل ال-الخالصة
.لحزن واأللملالكامل هو المكان 
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يسوع المسيح
تمامااإلنسانهو هللا  وهو 

إعداد التربة -موضوع الدرس 
في جميع أنحاء الكتاب المقدس نرى هللا وضع خطة الفداء . شخص يسوع المسيح هو في غاية األهمية

ابنه أرسل هللا الوقتحانعندما . تقسيم بين اإلنسان ونفسهفيها تم ة التي ير وسيلة الستعادة العالقلتوف
.هللالناس معالستعادة عالقةيسوع المسيح 

:مفتاح نص من الكتاب المقدس
هدعوتوقالت انها سوف . مل وأنجبت ولداالمرأة الشابة الحا: ك عالمةاحسنا، الرب نفسه سوف أعط

) 7:14اشعيا . (ايمانويل
زراعة البذور -الكتاب المقدسمن اريخ ت

. إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

. إبراهيمأبناءمن لة ديفيد، الذي كان الكتاب المقدس يخبرنا أن يسوع هو من عائ

.هنامن بدأ تالقصة التوراتية 

بهادخليما قبل لكن.مريم أمه مخطوبة ليوسف. يسوع المسيحبها هذه هي الطريقة التي ولد  
ال يتهم .سوي يوسف، خطيبها، هو رجل . وح القدسرقوة عن طريق طفل لها توقع ريم يوسف، م
شاهد في المنام مالك من األمرفي هذا يفكر كان عندما . سرافصلهاالجميع، لذلك فهو قررمريم أمام

أتي من االطفل الذي هو في بطنه،رأتكأن تأخذ مريم اممن ال تخف يوسف ابن داود: "قال المالك. هللا
ذي يخلص شعبه من هو البالمناسبة. يسوعتناديه سوف تلد ابنا، وأنت أنهاوقالت . روح القدس

يل، الذي مانوأييسمى سوفو. طفلوضعت سوف ةابالش:" لنبيللرباهيتحقق ما قالو. "خطاياهم
لكن لم و"معهوأخذ زوجته . مالك الرببهأمرهفعل ما . عندما استيقظ يوسف"". هللا معنا"يعني 

).25-18:1اتيوم. (يسوعوهو طفل للاسم ىعطأيوسف . ابنامريم أنجبتإلى أنجامعهاي

) 7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف

، 64-63:26يو تما• 20-13:16اتيوم(م في األعشاب الضارة التحك-من الكتاب المقدسنصوص 
نكولوسي. •20-15:1نكولوسي. 11-5:2فلبين ؛16:3يوحنا • 14-1:1، يوحنا 35-28:1ا لوق

9:2 (

)7؛ انظر الصفحة 17-16:3تيموثاوس 2(الحصاد-األسئلة التطبيقية
أرسل يسوع المسيح الستعادة عالقة . ه الكامل واإلنسان الكاملكان يسوع المسيح اإلل-الخالصة

. اإلنسان مع هللا
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لإلنسانخطة مصالحة هللا 
يعاني من عقوبة الخطيئة ويعيد العالقةهو 

ة إعداد الترب-موضوع الدرس 
الشيطان ناعإق. يقية معهعالقة حقواهللا ويعيشوايحبأنمن أجلو الناس خلقوا. هللا يحب جميع الناس

وقد دمرت خطيئة العالقة المثالية التي كانت قائمة . خطيئةيمعصية هللا ه. هللاعصيان إلىآدم وحواء 
وعد هللا . تستعادوسوف و بين الناسهبينالعالقة المثالية بأن إلنسان اوقد وعد هللا . اإلنسانيةبين هللا و

وعده من خالل بأوفاءهللا . سحق رأس الشيطانييأتي إنسان من أحفادك ، من األيام يوم بان آلدم 
. ابنه يسوع المسيحإرسال

من أجل األشرار، في المسيح نعم، عندما كنا ال نزال عاجزين، مات : :مفتاح نص من الكتاب المقدس
)6:5رومية . (هللاهقررالذيتالوقو

زراعة البذور-الكتاب المقدسمن تاريخ 
.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

اإلنسان وهو هللا تماما هو كان . وكانت والدته معجزة. كان اسمه يسوع المسيح. هللا ابنه الوحيدأرسل 
العديد من المعجزات، ودرس الكثير من و له. وترعرع من دون ارتكاب أي أقل خطيئةعاش. تماما

يسوع : ءلوتسا. سوع، وقرروا قتلهمعظم القادة الدينيين في ذلك الوقت وليس مثل ييوجد . الحقائق
ه أظافرتثبيت إلرضاء الجماهير، وقد سمح محافظ الناس للتغلب على يسوع و. خلص إلى أنه بريء

عرض للضرب نكان من أجل خطايانا أن ذاهأن:قال هللا. وكان الصليب ثم أداة للتعذيب. على الصليب
.وقتل يسوع

.هنامن بدأ تالقصة التوراتية 
ويسخر منه، فإنهم . من حولهكل المجموعاتجمع و. قصر الحاكمىإليسوع حملوالرومانلجنود ا 

له واضعوو. على رأسهوضعوه نسج تاج من فروع شائكة وواءحمرله ثيابوامالبسه ووضعواخلع
هم ". !مرحبا، ملك اليهود: "أمامه ويضحكون عليه قائالون انهم يركعو بالتالي. في يده اليمنىقصب

م من يسوع، فإنهيسخرواأن عندما انتهوا من . على رأسهونهضربيالقصب وونأخذييبصقون عليه، و
عندما . على الصليبيرمامسإلى تثبيته بالأخذوه بعد ذلك، . ه مالبسهووسلماءحمرلأوا منه الثيابزالأ

أوصلوه و. وأجبروه على أن يحمل صليب يسوع. غادر الجنود البلدة، يلتقيان رجل القيرواني، سيمون
تلطة شرب الخمر مخكي ييسوع لأعطوامأنه". مكان الجمجمة"كان يسمى الجلجلة، والتي تعني ى مإل

م عملوا أنه. على الصليبر ميامسثبتوه بثم الجنود . شربيأن و لكن امتنعذاق يسوع، . مع السائل المر
فوق . سوعيمراقبة ليجلسون هناك ت، امشاركبواثم كان. من الذي سيكون له مالبسهعملة لمعرفة 
ر يمامسالجنود "هذا هو يسوع ملك اليهود"ا نكتبنحن .: لماذا يتم الحكم عليهفيها يظهررأسه الفتة، 

من . [..] ه واآلخر عن يسارهيسوع، واحدة عن يميناثنين من المجرمين على جانب صلبان أيضا
. سوع صرخة مدوية ويموتقالها ي. مرة أخرى. [. .] ة مساءثالثالحتى ليالأصبحتالبالد لظهرا
)50، 45، 38-27:27اتيو م(

) 7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف
ارك، م24:2بطرس 1:11،1تيموتي (م في األعشاب الضارة التحك-من الكتاب المقدسنصوص 

) 6-5: 53، إشعياء29:1يوحنا ،7: 1، أفسس 45:10

)7؛ انظر الصفحة 17-16:3تيموثاوس 2(الحصاد-األسئلة التطبيقية
دفع يسوع . مع هللاناسعالقة حميمة لجميع الجعلت يسوع المسيح على الصليب افتتح مو-الخالصة

حل يسوع المسيح . خطيئة تلميعللالتضحية الكاملة والنهائية كان هو . جميعامن أجل خطاياناثمنال
جعل أولئك الذين يؤمنون . اجميعنايحبالن هللاانلياهللامنلم نكن نستحق هذا هدية خاصة. حلنام

.مع التي هباها هللاهدية الونتلقيبيسوع 
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الموتقد غزا يسوع
كانقيامته أنه أثبت

إعداد التربة-موضوع الدرس

يسوع المسيح . ا، ويقوم من المواتموت من أجل خطايانيهو خالل وجوده على األرض، قال يسوع 
هو أثبتت قيامته من بين األموات كان فعال . حياةالمات على الصليب، ثم عاد إلى . بقى في القبريهو ال 

.كل ما يقوله صحيح، وتسيطر عليه. هللا

المسيح مات من أجل : نفسيبتلقيتهذيعطيتك قبل كل شيء التعليم الأ:مفتاح نص من الكتاب المقدس
ن الموت، والكتب المقدسة مههللا أيقظدفن وفي اليوم الثالث. الكتب المقدسةذكر في خطايانا، كما 

)4-3:15كورنثوس 1. (ذكرت ذلك

زراعة البذور-الكتاب المقدسمن تاريخ 

.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

محافظ ال. قبرالفي ادخلوهأنهم. جسدهث لبحبعد موت يسوع على الصليب، جاء بعض من أصدقائه 
لمنع الناس من سرقة جسد هجنود يحرسون قبروضع . هن يتم وضع حجر كبير على مدخل قبربأأمر
كبيرة بعيدا الامرأتين إلى القبر، ووجدوا أن دحرج الحجر ت جاءفي اليوم الثالث بعد وفاته، . وعيس

. ومالكا كان يجلس عليه

 .هنامن دأ بتالقصة التوراتية 

إنه . ى الصليبأنا أعلم أنكما تطلبان يسوع، الذي كان مسمر عل. نا، ال تخافماأنت: "قال المالك للمرأة
في الموضع الذي كان الرب مضطجعا وانظراتعاال. من الموت، كما قالاستيقظ ليس هنا، وقال انه

عند هناك اهستروانه يتوقع منك أن من الموت هو استيقظ : ". ثم انتقل بسرعة وقوال لتالميذه. فيه
و.خائفون، لكنهم سعداء للغايةأنهم. النساء القبر بسرعةتترك. "ههذا هو ما يجب أن أقول" الجليل 

.)8-28:5متى . (لتالميذ يسوعالجديدهذا الخبريعلن أسرعن بان 

) 7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف

، 4-3:1، رومية 22-12:15كورنثوس 1(م في األعشاب الضارة التحك-من الكتاب المقدسنصوص 
.)3:1بيتر 1؛24-22:2اكتيس34-33:8رومية

.)7؛ انظر الصفحة 17-16:3تيموثاوس 2(الحصاد-األسئلة التطبيقية

يمكن أن . هللاهذا هو السبب في أننا نعرف انه هو ابن . ارتفع يسوع من بين األموات-الخالصة
انه . يسوع المسيح هو إله الحياة.وكانت هذه التضحية مثالية للخطيئة. ه، ألنه هو هللات ال تحتويالمو

أثبت يسوع المسيح انه . كل القوة والسلطةله كان انه أثبت أيضا. المعلم الجيد أو نبياثبت انه ليس فقط
.هو ملك األرض
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؟نجىلكي أهبغي أن أفعلماذا ين
باالعتقاد

إعداد التربة -موضوع الدرس 
إليمانهمناسودعا جميع ال. الحياةمقد تكون لهناسم من بين األموات، بحيث أن المات يسوع وقا

الخطيئة، وإذا كانوا من عقابناسسراح جميع الإطالقويمكن . يسوع المسيح، ونعتقد انه هو ابن هللاب
أو هو ينقذهمو، أحرار في االعتقاد في هللا ناسكل ال. أنه هو هللامهوافبأوايسوع واعترفبيعتقدون
.هللا يريد أن جميع الناس يخلصون. مرفضه

نعم، . سوف تكون له الحياة مع هللا إلى األبدوهكذا، كل من يؤمن به :مفتاح نص من الكتاب المقدس
هللا، لكنهااعماله معتضيع لن كل من يؤمن به وبالتالي،. الوحيدنه بذل ابنههكذا أحب هللا العالم حتى ا

.)16-3:15يوحنا . (تعيش معه إلى األبد

زراعة البذور-الكتاب المقدسمن تاريخ 
.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

ه توماس، لم يكن معهم في وكان واحد منهم، واسم. ، ظهر يسوع لتالميذهاألمواتمن بين هبعد ارتفاع
ن دون رؤية بالضرورة أو ويعتقد شيء صحيح م. وقال انه لم ير السيد المسيح بعد صلبه. ذلك اليوم
.، انه دعا اإليمانرائحة له

  .هنامن بدأ تالقصة التوراتية 
قال له .عشر، لم يكن معهمأالثنيبيت، والتوأم، واحدا من الرسل الودعا توماس عندما جاء يسوع إلى 

أريد أن أرى عالمة من المسامير في : "لكن توماس قال لهم! ". لقد رأينا الرب: "التالميذ اآلخرون
في . ". خالف ذلك، وأنا ال أصدق. أريد أن أضع إصبعي بدال من المسامير، وأضع يدي في جنبه. يديه

أغلقوا األبواب أمام مفتاح، . ، توماس معهم"في المنزل أخرىمرة وايوم األحد التالي، والتوابع اجتمع
هنا وانظر إلىإصبعكضع :" ثم قال إذا توماس! "السالم عليكم"هم، لوقال . يسوع يأتي ويقف بينهم

: قال يسوع! ". ربي وإلهي:" أجابتوماس . "، ونعتقدفي بلدي التشكيك أوقفبجنبيمد يدك . يدي
ر من فعل الكثيه، يسوع تالميذأمامو"بي واوآمننيأيتني، ، أولئك الذين لم يروأنت تؤمن ألنك ر"

هنا وايتهاتلك التي تم ر. هذا الكتابلن نستطيع ذكرها فينحن ليس عالمات رائعة أخرى، ولكن
-24:20يوحنا . (حتى إذا كنت تعتقد سوف نحيا به. االعتقاد بأن يسوع هو المسيح، ابن هللابتسمح لك 

31(.

.)7راجع صفحة (سميد تالوسقيال-عملية االكتشاف

: 3غالطية : 20:2غالطية "، 9-8:2أفسس (م في األعشاب الضارة التحك-من الكتاب المقدسنصوص 
.)21-16: 3، يوحنا 10-9: 10، رومية 23:6رومية 11، عبرانيين 31-25:16، اعمال 43:10أعمال 

.)7؛ انظر الصفحة 17-3:16تيموثاوس 2(الحصاد-األسئلة التطبيقية

الحياة مسوف تكون لهناسيقول الكتاب أن ال. ب خطاياناعقاالمسيح من يسوع عانى-الخالصة 
من المستحيل أن يكون مسيحيا من دون . األبدية إذا كانوا يعتقدون أن هللا قد رفعه من بين األموات

ان هو االعتقاد بأن يسوع اإليم. اإليمان هو االعتقاد في المسيح يسوع، حتى لو كنا ال نرى ذلك. اإليمان
.خطايانانحن من سراح إطالقالمسيح قام من بين األموات بحيث يتم 
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كيف نرد على محبة هللا؟
توبةبال

إعداد التربة-موضوع الدرس 

ر والعمل بشكل مختلف في ما يتعلق التوبة يتضمن الفعل من التفكي. القلب والعقلالتوبة تعني تغيير
حدوث تحول واإلهمال ؤدي إلى تتوبة . هللااتوبة يعني أننا نكره الخطايا كما يكرهه. هللامع الخطيئة ب

.ذنبتقربك للالتياألشياءمن 

اآلن هو يدعو جميع الناس من . تلك األيامك على بساحياللكن هللا: مفتاح نص من الكتاب المقدس
.)30:17أعمال . (بلدان لتغيير حياتهمجميع ال

زراعة البذور-الكتاب المقدسمن تاريخ 

.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

. إليهعن فعل المعجزات وشفاء من هم في حاجةإلى مختلف األماكنوكان يسوع معلما عظيما وذهب
.حشود كبيرة أينما ذهب،معجتت

  .هنامن بدأ تالقصة التوراتية

. الضرائبرئيس عماليدعى زكاهناك كان رجال. منالمدينة مرورهخاللمن دخل يسوع أريحا 
هناك الكثير من الواقعفي . ن يعرفهحاول معرفة من هو يسوع، ولكن ال يستطيع ايوكان. كان غنيا

ب من خالل ذلكذهيشجرة لمعرفة يسوع، الذي سوف التسلق يوأماميجري . وزكا صغيرةالناس
يوم ال النزل بسرعة أزكا، "السماء وقال لزكا إلىنظرت رفع ،المكانصل إلى وعندما يسوع . الطريق

د السيد المسيح نتقيا مكل من يراه. السيد المسيح بفرحبقى تلابسرعة ونزل زكا " نامعإبقاءهبد لي من 
! اسمع يا رب: "، يقول الربقائما ازكأوقف ". مذنبمنزل عند و السيد المسيح توقف ا هه: "يقول

أربع و أضاعفه لهتسديدهأقم بشخص ما، كثير من مال وإذا أخذت . سوف أعطي نصف مالي للفقراء
عائلة من نعم، زكا هو أيضا . المنزلهذاأناساليوم هللا أنقذ : "ثم قال يسوع. " ترة أطولمرات لف
.)10-1:19لوقا . " (هفقدأمايبحثفي الواقع وجاءاإلنسانمن بني !إبراهيم

) 7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف

، 20-19:3، أعمال 41-31:2أعمال(التحكم في األعشاب الضارة-من الكتاب المقدسنصوص 
.) 15:13، لوقا 32:5، لوقا 15:1، مارك 17:4يوت،  ما2:3اتيومت

.)7؛ انظر الصفحة 17-16:3تيموثاوس 2(الحصاد-األسئلة التطبيقية

عندما يتم تغيير قلوبنا وعقولنا، وتصرفاتنا تغيير. إيماننا بيسوع المسيح يقودنا إلى التوبة-الخالصة
من ذينعن تلك البطريقة مختلفة ونيعيشك الذين يؤمنون بيسوع ويثقون به أولئكما كان. كامال

. به ال يؤمنون بيسوع، وال يثقون حولهم، والذين

31صفحة • 1الدرس سلسلة -حجر الزاوية 

 سالدر
12-1

 



أنا صديق ليسوع
هاطاعة وصايولتزام في حبهباال

إعداد التربة-موضوع الدرس 
هللا و هللايحبونأصدقاء هللا . بطريقة معينةيعرفهمأصدقاء هللا . أصدقاء هللاوأتباع المسيح نحنكما

. وصاياهلطاعة الالثقة وم لهأصدقاء هللا. لآلخرينيحبهم و أيضا 
.)70:10يوحنا . (ونيتبعيموهأنا أعرفهم. سمع صوتييفي وخر:مفتاح نص من الكتاب المقدس

.زراعة البذور-الكتاب المقدسمن تاريخ 

.إدخال معلومات من شأنها أن تساعدك على فهم القصة

. اآلبهو األب، وهللاع وقال انه يتحدث ميسوع يتحدث إلى رسله والمتعلمين

.هنامن بدأ تالقصة التوراتية 

، وأنت فيليب، أنا معكم لفترة طويلةل: "فأجاب يسوع". وكفاناأآلبيا رب، أرنا : "وقال فيليب ليسوع 
ببتكم أح" أنا"(.. ؟ أآلبأرنا : كيف يمكنك أن تقول. أآلبوافقد رأىمعيال تعرفني؟ وشهدت كل من 

وبالمثل، إذا . زال في حبهنوالدي وأنا ال هوصاياةلقد أطاع. ي حبيفواتبق. قد أحبنيأآلبكما أن 
هذه . كاماليكون لك فرحي، وأنه قد يكون لكيقلت لك هذا. نت ال تزال في حبيي أكنت تطيع أوامر

ذا هألصدقائهكان شخص ما يعطي حياته إذا. تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكمأنهي وصيتي 
خادمالالواقعفي . ال أدعوكم الخدمأمريتحت ى الحب، وأنت يا أصدقائي إن كنتم أكبر دليل عليعتبر

. لديكل ما سمعت من وامفعلتم ، ألنني أعرف أنكأصدقائيوكمدعن، لقد ما يفعله معلمهحقيقةال يعلم 
.)15-9:15، 9-8:14يوحنا (

) 7راجع صفحة (تسميد الوسقيال-عملية االكتشاف

، جون ..8-1:3بطرس 2، 20-7:16اتيومت(م في األعشاب الضارةالتحك-المقدسمن الكتابنصوص 
.)1:10؛ كولوسي 5-5:1، يوحنا 8-4:7يوحنا 1، 14:15-23

.)7؛ انظر الصفحة 17-16:3تيموثاوس 2(الحصاد-األسئلة التطبيقية

. هتوطاعهصوتإلىستماع نحن مدعوون لاللكأصدقاء . نحن أصدقاء هللالمسيح أتباع–الخالصة
.بهال، نحن مدعوون إلى حب اآلخرين بنفس الطريقة التي يسوع يحبناكأصدقاء
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