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 ما نعلّمه ونفعله
 Water of Life Ministriesعقيدة منظمة 

 

 افهم ما أقول؛ فليعطك الرب فهما في كل شيء.

 7: 2 الثانية تيموثاوس 

 

من نفسي.   أناأجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي، بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته، يعرف التعليم هل هو من هللا أم أتكلم 

 16,17: 7يوحنا 

 

 

I. 3 ....................................................................................................................................................... الكتاب المقدس 

.II  3 ............................................................................................................................ ثالثة يشهدون في السماء  -الالهوت 
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 6  .................................................................................................... .كان يُغرى في كل نقطة ويعاني كإنسان5 
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 18 .................................................................................................................................... تحّمل مرضنا وألمنا ح.
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 27  ................................................................................................... أ. عيد العنصرة، سكب الروح القدس
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Iالكتاب المقدس . 

 

عندما حركهم الروح القدس. كما شهد روح المسيح في  الكتاب المقدس هو كلمة هللا الموحى بها، وهو نتاج قديسين من كبار السن تكلموا وكتبوا

ضاء عليها. العهد الجديد كما تم التنبؤ به في العهد القديم  األنبياء قبل مجيئه لمعاناته والنعمة التي ستأتي. تبقى الكتب المقدسة إلى األبد وال يمكن الق

متعلقة بالسلوك والتعاليم. هذه التعاليم، تعاليم يسوع، ليست تعاليمه بل تعاليم وتم تسجيله في العهد الجديد، نحن نقبله كدليل معصوم في األمور ال

 اآلب.

 

 3 الثانية تيموثاوس

 :ب الذي في البرفع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديكل الكتاب هو موحى به من هللا ونا 16

 

 2 األول تسالونيكي

ألنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من هللا قبلتموها ال ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة هللا التي من أجل ذلك نحن أيضا نشكر هللا بال انقطاع  13

 تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين.

 

 1 الثانية بطرس

 ألنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس هللا القديسون مسوقين من الروح القدس.  21

 

 1 األولى بطرس

 الخالص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. الذين تنبأوا عن النعمة التي ألجلكم 10

 م التي للمسيح واألمجاد التي بعدها.باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم إذ سبق فشهد باآلال 11

اآلن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل   أنتمالتي أخبرتم بها الذين أعلن لهم أنهم ليس ألنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه االمور  12

 من السماء التي تشتهي المالئكة أن تّطلع عليها.

 

 119المزامير 

 هر كل أحكام عدلك رأس كالمك حق وإلى الد 160

 

 10يوحنا 

 أن قال آلهة ألولئك الذين صارت إليهم كلمة هللا. وال يمكن أن ينقض المكتوب. 35

 

 7يوحنا 

 أجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي، بل للذي أرسلني.  16

 إن شاء أحد أن يعمل مشيئته، يعرف التعليم هل هو من هللا أم أتكلم أنا من نفسي. 17

 

 .II هدون في السماءثالثة يش –الالهوت 

 

 الثالثة متفقون.يوجد ثالثة يشهدون في السماء وهم اآلب، والكلمة، والروح القدس: وهؤالء 

 

 5 األول يوحنا

 فإن الذين يشهدون في السماء هم ثالثة اآلب، والكلمة، والروح القدس: وهؤالء الثالثة هم واحد. 7

 

 4أفسس 

 ضا في رجاء دعوتكم الواحد.جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أي 4

 رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، 5

 الكل وبالكل وفي كلكم.إله وآب واحد للكل الذي على  6

 

 2كولوسي 

 يحل كل ملء الالهوت جسديا. )يسوع(فإنه فيه  9 

 

 هللا، اآلب أ.
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. اإلنسان بال عذر، ألن هللا 34طبيعته الخاصة في الخروج  هللا، اآلب، موجودًا دائًما وله األبدية. إنه روح وأعظم من الجميع. يصف

 ميع.أظهر نفسه للج

 

 90المزامير 
 قبل أن أوجدت الجبال أو كّونت المسكونة، أنت هللا من األزل إلى األبد. 2

 

 57إشعيا 
ع المنسحق والمتواضع الروح، ألنه هكذا قال العلي المرتفع، ساكن األبد، القدوس اسمه؛ في الموضع المرتفع المقدس أسكن، وم 15

 ألحيي روح المتواضعين، وألحيي قلب المنسحقين.
 

 10يوحنا 

 الذي أعطاني اياها هو أعظم من الكل وال يقدر أحد ان يخطف من يد ابي.أبي  29

 

 14يوحنا 

 ب إلى اآلب: ألن اآلب أعظم مني.سمعتم أني قلت لكم، إني ذاهب عنكم، ثم أعود إليكم. فلو كنتم تحبونني، لكنتم تبتهجون ألني ذاه 28

 

 7يوحنا 

 أرسلني. أجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي، بل للذي   16

 إن شاء أحد أن يعمل مشيئته، يعرف التعليم هل هو من هللا أم أتكلم أنا من نفسي. 17

 

 97المزامير 

 ألنك أنت يا رب علي على كل األرض. علوت جدًا على كل اآللهة. 9

 

 4يوحنا 

 روح: والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هللا 24

 

 17أعمال الرسل 

 اإلله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء واألرض ال يسكن في هياكل مصنوعة باأليادي؛ 24

 وال يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج الى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء؛ 25

 ة وبحدود مسكنهم؛وحتم باألوقات المعين األرضوصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه  26

 لكي يطلبوا هللا لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا: 27

 ألننا به نحيا ونتحرك ونوجد. كما قال بعض شعرائكم أيضا ألننا أيضا ذريته. 28

 نسان.أن نظن أن الالهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إهللا ال ينبغي  فإذ نحن ذرية 29

 

 1رومية 

 إذ معرفة هللا ظاهرة فيهم )الرجال(؛ ألن هللا أظهرها لهم. 19

 ألن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم؛ مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية والهوته؛ حتى إنهم بال عذر: 20

 

 34سفر الخروج 

 فنزل الرب في السحاب، فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. 5

 ز الرب قدامه ونادى الرب الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير االحسان والوفاء،فاجتا 6

وفي أبناء األبناء في الجيل حافظ اإلحسان الى ألوف. غافر اإلثم والمعصية والخطية. ولكنه لن يبرئ ابراء مفتقد إثم اآلباء في األبناء  7

 الثالث والرابع. 

 

 ب. يسوع

 

يسوع هو الكلمة. كان هللا وكان في البداية مع هللا. خل كل شيء، لكنه أفرغ نفسه من جميع سلطته وقوته اإللهية، ونزل من السماء، 

شيئًا من نفسه، لم يفعل سوى إرادة اآلب وأصبح رجالً، وسار كرجل. يسوع تعمد بالماء وُمسح بالروح القدس. لم يكن بوسعه أن يفعل 

ن كان يتعرض لإلغراء في كل نقطة لكنه لم يخطئ قط. ثم عانى من موت الصليب، ودفن، ونزل إلى الجحيم، وأقامه فقط. بصفته إنسا
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اإلمارة،  األب من بين األموات. نشأ رجل جسديًا في جسد منبعث. ثم صعد إلى السماء وهو جالس اآلن عن يمين اآلب، فوق كل

 يسوع هو قدوتنا في كيفية السير، حتى أثناء سيره. والسلطة، والقوة، والسيادة، وكل اسم سمي. هذا

 

 . يسوع هو هللا وخالق كل شيء1 

 

 1يوحنا  

 في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند هللا وكان الكلمة هللا. 1 

 هذا كان في البدء عند هللا. 2

 لم يكن شيء مما كان. كل شيء به كان؛ وبغيره 3

 

 1كولوسي 

ما يرى وما ال يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات ام  األرضفي السماوات وما على  فإنه فيه خلق الكل ما16

 سالطين. الكل به وله قد خلق. 

 الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. 17

 

 1العبرانيين 

 ا بأنواع وطرق كثيرة،هللا بعد ما كلم اآلباء باألنبياء قديم 1 

 ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين.  كلمنا في هذه األيام األخيرة في 2

 

 2فيليبي 

 فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا 5

 الذي إذ كان في صورة هللا لم يحسب خلسة أن يكون معادال ّلّل: 6

 لطاته اإللهية وأصبح إنسانًا. أفرغ يسوع نفسه من جميع س2

 

 1متى 

 العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا.هوذا  23

 

 2فيليبي 

 فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا 5

 الذي إذ كان في صورة هللا لم يحسب خلسة أن يكون معادال ّلّل: 6

 عبد صائرا في شبه الناس: لكنه أخلى نفسه آخذا صورة  7

 كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب.إذ وجد في الهيئة  8

 لذلك رفعه هللا أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. 9

 

 10العبرانيين 

 لذلك عند دخوله الى العالم، يقول، ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا.  5

 

 2العبرانيين 

 رحيما ورئيس كهنة أمينا في ما ّلّل حتى يكفّر خطايا الشعب.كل شيء لكي يكون أن يشبه اخوته في  من ثم كان ينبغي 17

  

 2تيموثاوس األولى  

 ألنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين هللا والناس اإلنسان يسوع المسيح. 5

 

 6مرقس 

التي أعطيت له حتى  ن من اين لهذا هذه. وما هذه الحكمة ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع. وكثيرون اذ سمعوا بهتوا قائلي 2

 تجري على يديه قوات مثل هذه؟ 

 أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. أو ليست اخواته ههنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. 3

 

 4 األول يوحنا

 قد جاء في الجسد فهو من هللا:  بهذا تعرفون روح هللا. كل روح يعترف بيسوع المسيح انه 2 
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وكل روح ال يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من هللا. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم انه يأتي  3

 واآلن هو في العالم. 

 

 . يسوع تعمد بالماء وُمسح بالروح القدس3

 

  3متى 

 يعتمد منه.حينئذ جاء يسوع من الجليل الى االردن الى يوحنا ل 13

 محتاج أن اعتمد منك وانت تأتي الّي؟ أناولكن يوحنا منعه قائال  14

 فأجاب يسوع وقال له اسمح اآلن. ألنه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. حينئذ سمح له. 15

 عليه: السموات قد انفتحت له فرأى روح هللا نازال مثل حمامة وآتيا وإذافلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء:  16

 وصوت من السموات قائال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. 17

 

 3لوقا 

 ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا. واذ كان يصلّي انفتحت السماء، 21

 من السماء قائال انت ابني الحبيب بك سررت. ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت 22

 

 4لوقا 

 ردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية،ع من األسوع فرجأما ي 1

 

 4لوقا 

روح الرب علّي، ألنه مسحني ألبشر المساكين، ارسلني ألشفي المنكسرين القلوب، ألنادي للمأسورين باإلطالق، وللعمي  18

 المنسحقين في الحرية، وأرسلبالبصر، 

 واكرز بسنة الرب المقبولة 19

 

 10الرسل ال أعم

يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس الن يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه هللا بالروح القدس والقوة الذي جال  38

 هللا كان معه.

 

 . لم يكن بوسع يسوع أن يفعل شيئًا من نفسه، لم يفعل سوى إرادة اآلب فقط4 

 

 5يوحنا 

 ودينونتي عادلة ألني ال اطلب مشيئتي بل مشيئة اآلب الذي ارسلني.  أدينكما اسمع ال أقدر أن افعل من نفسي شيئا.  أنا 30

 

 5حنا يو

فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيئا اال ما ينظر اآلب يعمل. الن مهما عمل  19

 ذاك فهذا يعمله االبن كذلك.

 

 8يوحنا 

 هو ولست افعل شيئا من نفسي بل اتكلم بهذا كما علّمني ابي. أنا أنىذ تفهمون فعتم ابن االنسان فحينئفقال لهم يسوع متى ر 28

 

 6يوحنا 
 ألني قد نزلت من السماء ليس ألعمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. 38

 

 . كان يُغرى في كل نقطة ويعاني كإنسان5

 

 4العبرانيين  

 مثلنا بال خطية.يء ان يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل ش الن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر 15

 

 

 2العبرانيين 
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 ألنه في ما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. 18

 

 22لوقا 

 نتم الذين ثبتوا معي في تجاربي.أ 28

 

رعاية، راحة البال، الصحة،  . لقد حمل خطايانا، واحتمل مرضنا، وآالمنا، ولعناتنا، وعقاب عيشنا بسالم )الصحة، السالمة، ال6

 الرخاء( على الصليب 

 

 52إشعيا 

 هوذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. 13

 من بني آدم: أكثرمن الرجل وصورته  أكثركما اندهش منك كثيرون. كان منظره كذا مفسدا  14

 به وما لم يسمعوه فهموه.يخبروا ما لم  أبصرواقد  ألنهمهكذا ينضح امما كثيرين. من اجله يسد ملوك افواههم  15

 

 53إشعيا 

 من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟  1

 نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة ال صورة له وال جمال فننظر اليه وال منظر فنشتهيه. 2

 الناس رجل اوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به.محتقر ومخذول من  3

 حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من هللا ومذلوال.حزاننا لكن ا 4

 وهو مجروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه وبحبره شفينا. 5

 يقه والرب وضع عليه اثم جميعنا.كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طر 6

 ح فاه.الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق  7

 

 5كورنثوس الثانية  

 ألنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية ألجلنا لنصير نحن بر هللا فيه. 21

 

 3غالطي 

 صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوب ملعون كل من علّق على خشبة.المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ  13

 

 يفنى جسده. مات يسوع ودفن، ولم 7

 

 23لوقا 

 الروح.  أسلمونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا ابتاه في يديك استودع روحي. ولما قال هذا  46

 

 

 

 19يوحنا 

 الروح.  وأسلمفلما اخذ يسوع الخل قال قد أكمل. ونكس راسه  30

 

 15مرقس 

ودخل الى بيالطس وطلب جسد  جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف وكان هو ايضا منتظرا ملكوت هللا فتجاسر 43

 يسوع.

الى بيالطس وطلب جسد جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف وكان هو ايضا منتظرا ملكوت هللا فتجاسر ودخل  44

 يسوع.

 ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف. 45

 حجرا على باب القبر.فاشترى كتانا فانزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة ودحرج  46

 

 19يوحنا 

 رأوه قد مات. ألنهمواما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه  33

 عسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء.لكن واحدا من ال 34

 .أنتموالذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا  35
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 ال يكسر منه.الن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم  36

 وايضا يقول كتاب آخر سينظرون الى الذي طعنوه. 37

ة لسبب الخوف من اليهود سأل بيالطس ان يأخذ جسد يسوع. فأذن ثم ان يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع ولكن خفي 38

 بيالطس. فجاء واخذ جسد يسوع.

 مزيج مّر وعود نحو مئة منا. وجاء ايضا نيقوديموس الذي أتى اوال الى يسوع ليال وهو حامل 39

 فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع األطايب كما لليهود عادة ان يكفنوا. 40

 قط.  أحدضع الذي صلب فيه بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه وكان في المو 41

 هناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود الن القبر كان قريبا. 42

 

 16المزامير 

 سي في الهاوية وال تدع قدوسك يرى فسادا.ن تترك نفألنك ل 10

 

 49المزامير 

 حتى يحيا الى االبد فال يرى القبر. 9

 

 2أعمال الرسل 

 الن داود يقول فيه كنت ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي ال اتزعزع: 25

 لذلك سّر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء. 26

 ك نفسي في الهاوية وال تدع قدوسك يرى فسادا.لن تتر ألنك 27

 عرفتني سبل الحياة وستمألني سرورا مع وجهك. 28

 الرجال االخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس اآلباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم.ايها  29

 ه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه؛فاذ كان نبيا وعلم ان هللا حلف له بقسم انه من ثمرة صلب 30

 وال رأى جسده فسادا. سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية  31

 

 . ذهب يسوع إلى الجحيم8

 

 2أعمال الرسل 

 هذا اخذتموه مسلّما بمشورة هللا المحتومة وعلمه السابق وبأيدي اثمة صلبتموه وقتلتموه: 23

  ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه.اقامه هللاالذي  24

 حين انه عن يميني لكي ال اتزعزع: الن داود يقول فيه كنت ارى الرب امامي في كل 25

 لذلك سّر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء. 26

 ألنك لن تترك نفسي في الهاوية وال تدع قدوسك يرى فسادا. 27

 ي سبل الحياة وستمألني سرورا مع وجهك.رفتنع 28

 ود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم.ايها الرجال االخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس اآلباء دا 29

 فاذ كان نبيا وعلم ان هللا حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه؛ 30

 المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية وال رأى جسده فسادا.  تكلم عن قيامةسبق فرأى و 31

 

 16المزامير 

 كل حين. ألنه عن يميني فال اتزعزع.جعلت الرب امامي في  8

 لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. جسدي ايضا يسكن مطمئنا. 9

 ألنك لن تترك نفسي في الهاوية وال تدع قدوسك يرى فسادا. 10

 حياة. امامك شبع سرور. في يمينك نعم الى االبد.ي سبيل التعّرفن 11

 

 12متى 

 يطلب آية وال تعطى له آية اال آية يونان النبي:فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق  39

 ثالثة ايام وثالث ليال. األرضألنه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة ايام وثالث ليال هكذا يكون ابن االنسان في قلب  40

 

 . أقام اآلب يسوع من الموت9

 

 2أعمال الرسل 
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 وعلمه السابق وبأيدي اثمة صلبتموه وقتلتموه:هذا اخذتموه مسلّما بمشورة هللا المحتومة  23

 الذي اقامه هللا ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه. 24

 1أفسس 

 مل شدة قوته،وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب ع 19

 الذي عمله في المسيح اذ اقامه من االموات واجلسه عن يمينه في السماويات، 20

 

 3أعمال الرسل 

 ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه هللا من االموات ونحن شهود لذلك.  15

 

 10رومية 

 ألنك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك ان هللا اقامه من االموات خلصت. 9

 

 . قام يسوع كإنسان10

 

 24لوقا  

 هو. جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. أنا أنىانظروا يدّي ورجلّي  39

 

 20يوحنا 

قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين. من تطلبين؟ فظنت تلك انه البستاني فقالت له يا سيد ان كنت انت قد حملته فقل لي اين   15

 آخذه.وضعته وانا 

 

 20يوحنا 

 يدّي وهات يدك وضعها في جنبي وال تكن غير مؤمن بل مؤمنا. وأبصرثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا  27

 

 15كورنثوس األول 

 ولكن اآلن قد قام المسيح من االموات وصار باكورة الراقدين.  20

 فانه اذ الموت بإنسان بإنسان ايضا قيامة االموات. 21

 

 وجلس عن يمين هللالى السماء . صعد يسوع إ11 

 

 24لوقا 

 واخرجهم خارجا الى بيت عنيا. ورفع يديه وباركهم. 50

 وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد الى السماء. 51

 فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم. 52

 وكانوا كل حين في الهيكل يسبّحون ويباركون هللا. آمين. 53

 

 16مرقس 

 مهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين هللا.ب بعدما كلثم ان الر 19

 

 1أعمال الرسل 

 ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون. واخذته سحابة عن اعينهم. 9

 رجالن قد وقفا بهم بلباس ابيض؛ إذاوفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق  10

السماء. ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما  وقاال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى 11

 رأيتموه منطلقا الى السماء.

 

 1أفسس 

 وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته، 19

 الذي عمله في المسيح اذ اقامه من االموات واجلسه عن يمينه في السماويات، 20

 وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل ايضا:  طانوسلفوق كل رياسة  21

 واخضع كل شيء تحت قدميه واياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسة، 22
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 التي هي جسده ملء الذي يمأل الكل في الكل.  23

 

 4أفسس 

 السفلى؟   األرض)واما انه صعد فما هو اال انه نزل ايضا اوال الى اقسام  9

 الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السموات لكي يمأل الكل.( 10

 

 3بطرس األول 

 الذي هو في يمين هللا اذ قد مضى الى السماء ومالئكة وسالطين وقوات مخضعة له.  22

 

 17يوحنا 

 واآلن مجدني انت ايها اآلب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.  5

 

 28متى 

 .األرضائال. دفع الّي كل سلطان في السماء وعلى وع وكلمهم قفتقدم يس 18

 

 2فيليبي 

 لذلك رفعه هللا أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. 9

 ؛األرضومن تحت  األرضلكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على  10

 

 . يسوع قدوتنا12

 

(، كما سنفعل. روحه فينا، حتى 3ب.  IIلروح القدس )ارجع إلى . يسوع تعمد بالماء ومليء بااألرضسار يسوع كإنسان على 

 نتمكن من المشي كما فعل. فهو قدوتنا.

 

 2 األول يوحنا

 من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. 6

 

 6لوقا 

 من معلمه. بل كل من صار كامال يكون مثل معلمه. أفضلليس التلميذ  40

 

 2بطرس األول 

 النكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تألم الجلنا تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواته. 21

 

 16متى 

 ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني.  أحدراد أن حينئذ قال يسوع لتالميذه إ 24

 

 4غالطي 

 هللا روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا اآلب. أرسلكم ابناء ثم بما ان 6

 

 15يوحنا 

 االغصان. الذي يثبت فّي وانا فيه هذا يأتي بثمر كثير. النكم بدوني ال تقدرون ان تفعلوا شيئا. وأنتمالكرمة  أنا 5

 

 . في يسوع يسكن كل ملء الالهوت13
 

 في يسوع يحل كل ملء الالهوت جسديا.
 

 2كولوسي  

 فإنه فيه )يسوع( يحل كل ملء الالهوت جسديا. 9

 

 سج. الروح القد
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الروح القدس عبارة عن روح. يشير يسوع إلى الروح بأنه "هو". روح هللا أبدي، كان مع اآلب ويسوع منذ البداية. يسكن في السماء 

. ال يستطيع العالم استقباله، وال رؤيته، وال يعرفه. إنه قادر على العيش في جسد، وقادر أيًضا على ترك الجسد. يمكن أن األرضوعلى 

 من معمودية الروح القدس(د ضيحزن. )المزي

 

ويطلق على الروح القدس أيًضا روح هللا، والروح القدس، وروح الرب، وروح الحق، وروح النعمة، والروح، وروح القداسة، ويشار 

 إليه يسوع على أنه إصبع هللا )فهو ليس روح المسيح(.

 

 هناك خطية واحدة ال تغفر، وهي التجديف على الروح القدس. 

 

 5ل ألويوحنا ا
 فإن الذين يشهدون في السماء هم ثالثة اآلب، والكلمة، والروح القدس: وهؤالء الثالثة هم واحد. 7
 فان الذين يشهدون في السماء هم ثالثة اآلب والكلمة والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحد. 8

 

 1تكوين 
 .األرضفي البدء خلق هللا السموات و 1
 الغمر ظلمة. وروح هللا يرف على وجه المياه.ة وعلى وجه خربة وخالي األرضوكانت  2 
 وقال هللا ليكن نور فكان نور. 3 

 

 

 

 14يوحنا 
 فتعرفونه ألنه ماكث معكم ويكون فيكم. أنتمروح الحق الذي ال يستطيع العالم ان يقبله ألنه ال يراه وال يعرفه. واما  17

 

  6كورنثوس األول 
 لستم ألنفسكم؟ وأنكملروح القدس الذي فيكم الذي لكم من هللا م هو هيكل لمون ان جسدكماذا؟ لستم تعل 19

 

 3 األولكورنثوس 
 أما تعلمون انكم هيكل هللا وروح هللا يسكن فيكم؟ 16
 هو. أنتميفسد هيكل هللا فسيفسده هللا الن هيكل هللا مقدس الذي  أحدان كان  17

 

 1 الثانية تيموثاوس
 الروح القدس الساكن فينا.احفظ الوديعة الصالحة ب 14

 

 16صموئيل األول 
 وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. 14

 

 51المزامير 
 القدوس ال تنزعه مني.ال تطرحني من قدام وجهك وروحك  11

 

 4أفسس 
 وال تحزنوا روح هللا القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء.  30

 

 63إشعيا 
 فتحول لهم عدوا وهو حاربهم.واحزنوا روح قدسه ولكنهم تمردوا  10

 

 3متى 
 مة وآتيا عليه:السموات قد انفتحت له فرأى روح هللا نازال مثل حما وإذافلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء:  16

 

 10العبرانيين 
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 نسا وازدرى بروح النعمة؟تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن هللا وحسب دم العهد الذي قدّس به د أشرفكم عقابا  29
 

 1رومية 
 وتعيّن ابن هللا بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من االموات: 4

 

 11لوقا 
 الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت هللا.ولكن ان كنت بأصبع هللا اخرج  20

 

 12متى 
 بروح هللا اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت هللا. أناولكن ان كنت  28

 

 

 

 12 متى
 لذلك اقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس. واما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. 31
 من قال على الروح القدس فلن يغفر له ال في هذا العالم وال في اآلتي.ومن قال كلمة على ابن االنسان يغفر له. واما  32

 

 12لوقا 
 تح له. الن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد. ومن يقرع يف 10

 

 .IIIاإلنسان وسقوطه 

 

وهكذا اجتاز الموت الى جميع اإلنسان خلقه اآلب واالبن، في شبههما وصورتهما، ولكن عندما أخطأ آدم وسقط، جاءت الخطية والموت إلى العالم.  

 الجميع.  أخطأالناس اذ 

 

 1تكوين 

 وقال هللا نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا. 26

 

 5رومية 

 الجميع:  أخطأنسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ لك كأنما بإمن اجل ذ 12

 )فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم: على ان الخطية ال تحسب ان لم يكن ناموس. 13

 م الذي هو مثال اآلتي.شبه تعدي آديخطئوا على لكن قد ملك الموت من آدم الى موسى وذلك على الذين لم  14

 

 3رومية 

 مجد هللا؛  وأعوزهماذ الجميع اخطأوا  23

 

 1 األول يوحنا

 ، وليس الحق فينا.أنفسناان قلنا انه ليس لنا خطية نضل  8

 

 .IVالوالدة الجديدة والحياة األبدية 

 

ة القلب ويعطينا السلطة لنصبح أبناء هللا. مع الوالدة الجديدة تأتي الحياقال يسوع يجب أن نولد ثانية. مع الوالدة الجديدة، يُقبَل روح يسوع في  

 األبدية إن اآلب هو الذي يجذبنا إلى يسوع وكل ما يجذب إلى يسوع، فلن يتم إبعاده أبدًا.

 

 3يوحنا 
 غي ان تولدوا من فوق.قلت لك ينب أنىال تتعجب  7

 

 3يوحنا 

 ن يرى ملكوت هللا.ال يولد من فوق ال يقدر أ أحدن كان  أيسوع وقال له الحق الحق اقول لك اجاب  3
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 1يوحنا 

 والد هللا اي المؤمنون باسمه.قبلوه فأعطاهم سلطانا ان يصيروا أواما كل الذين  12

 

 

 10رومية 

 وآمنت بقلبك ان هللا اقامه من االموات خلصت.ألنك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع  9

 

 8رومية 

 ليس له روح المسيح فذلك ليس له.  أحدفي الروح ان كان روح هللا ساكنا فيكم. ولكن ان كان  الجسد بل فلستم في أنتمواما  9

 وان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية واما الروح فحياة بسبب البر. 10

 

 3يوحنا 

 ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية.لكي  15

 تى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية.لعالم حهللا ا أحبألنه هكذا  16

 ألنه لم يرسل هللا ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلّص به العالم. 17

 هللا.ؤمن قد دين النه لم يؤمن باسم ابن الذي يؤمن به ال يدان والذي ال ي 18

 

 4أعمال الرسل 

 م آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص.الخالص. الن ليس اسوليس بأحد غيره  12

 

 6كورنثوس األول 

 واما من التصق بالرب فهو روح واحد. 17

 

 4غالطي 

 هللا روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا اآلب. أرسلثم بما انكم ابناء  6

 

 6يوحنا 

 م االخير.الذي ارسلني وانا اقيمه في اليو ان يقبل الّي ان لم يجتذبه اآلب أحدال يقدر  44

 

 6يوحنا 

 كل ما يعطيني اآلب فالّي يقبل ومن يقبل الّي ال اخرجه خارجا. 37

 

 17يوحنا 

 ي من العالم. كانوا لك واعطيتهم لي وقد حفظوا كالمك.اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتن أنا 6

 

Vاإلنجيل وفوائده . 

 

 أ. إنجيل المملكة 

 

يسوع المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب المقدسة؛ وأنه دُفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب المقدسة. يذكر أن اإلنجيل 

عندما تبشر بإنجيل الملكوت، تبشر بإنجيل القوة، ألن ملكوت هللا قوة. عندما تبشر بإنجيل اإلنجيل هو قوة هللا للخالص لكل من يؤمن. 

، اآليات؛ باسم يسوع ستطرد الشياطين، وتتكلم بألسنة جديدة، وتلتقط الثعابين، إذا شربت أي شيء مميت، فلن يؤذيكالملكوت، ستتبع هذه 

 وعندما تضع يدك على المرضى، سيبرؤون.

 

 1مرقس 

 يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت هللا. أسلمبعدما و 14

 فتوبوا وآمنوا باالنجيل.ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت هللا.  15

 

 15األول كورنثوس  

 واعّرفكم ايها االخوة باإلنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه؛  1
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 كنتم قد آمنتم عبثا. إذابشرتكم به اال وبه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كالم  2

 ل خطايانا حسب الكتب؛ايضا ان المسيح مات من اج أنافانني سلمت اليكم في االول ما قبلته  3

 انه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب: 4

 

 1رومية 

 ثم لليوناني. ألني لست استحي بإنجيل المسيح ألنه قوة هللا للخالص لكل من يؤمن لليهودي اوال 16

 

 4األول كورنثوس 

 الن ملكوت هللا ليس بكالم بل بقوة. 20

 

 14رومية 

 فرح في الروح القدس. وشربا. بل هو بر وسالم والن ليس ملكوت هللا اكال 17

 

 16مرقس 

 وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها. 15

 يؤمن يدن.من آمن واعتمد خلص. ومن لم  16

 وهذه اآليات تتبع المؤمنين. يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة. 17

 م ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون.بوا شيئا مميتا ال يضرهيحملون حيّات وان شر 18

 ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين هللا. 19

 ل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكالم باآليات التابعة. آمين.واما هم فخرجوا وكرزوا في ك 20

 

 ب. غفران الخطايا 

 

هم في جسده. ثم ذهب إلى الجحيم بسبب تلك الخطايا. لقد رأى اآلب على يسوع وهو على الصليب. حمل اآلب وضع ذنوبنا وآثامنا جميعا

 اجتياح روح يسوع، ومعاناته من أجل خطايانا وهو راٍض. لذلك، أقام اآلب يسوع من بين األموات وُغفرت خطايانا.  

 

 53إشعيا 

 منا عليه وبحبره شفينا.نا مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالوهو مجروح ألجل معاصي 5

 كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا. 6

 من تعب نفسه يرى ويشبع. وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. 11

 

 2بطرس األول 

 للبر. الذي بجلدته شفيتم.الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على  24

 

 1أفسس 

 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته؛ 7

 

 1كولوسي 

 من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته: أنقذناالذي  13

 الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا.  14

 

 5أعمال الرسل 

 يعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا: هذا رفّعه هللا بيمينه رئيسا ومخلّصا ل 31

 

 1 األول وحناي

 ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. 9

 

 10أعمال الرسل 

 له يشهد جميع االنبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. 43
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 ة المصالحج. 

 

 اإلنجيل؛ موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته.لك حسب الكتب المقدسة من خالل أعادنا المسيح إلى اآلب. فعل ذ

 

 5رومية  

 ألنه ان كنا ونحن اعداء قد صولحنا مع هللا بموت ابنه فباألولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. 10

 

 5كورنثوس الثانية 

 ة المصالحة؛ الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمولكن الكل من هللا  18

 اي ان هللا كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة.  19

 

 1كولوسي 

 ام ما في السموات. األرضوان يصالح به الكل لنفسه عامال الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على  20

 حكم اآلن ي الفكر في االعمال الشريرة قد صالالذين كنتم قبال اجنبيين واعداء ف وأنتم 21

 في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبال لوم وال شكوى امامه: 22

 2ولى تيموثاوس األ

 ألنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين هللا والناس اإلنسان يسوع المسيح. 5

 الذي بذل نفسه فدية ألجل الجميع الشهادة في اوقاتها الخاصة.  6

 

 لغاء الناموسإ د.

 

موسى، وجعله غير نافذ ناموس موسى هو العهد األول، الذي يتضمن الوصايا العشر، يُعرف اآلن بالعهد القديم. ألغى يسوع ناموس 

 تماًما، العهد األول، الذي يتضمن الوصايا العشر، وحمله على صليبه.

 

 34سفر الخروج  

رب ماء. فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات ربعين ليلة لم ياكل خبزا ولم يشهناك عند الرب اربعين نهارا وا )موسى(وكان  28

 العشر.

 

 3كورنثوس الثانية 

 وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي ال ينظر بنو اسرائيل الى نهاية الزائل:  13

 

 7العبرانيين 

 فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها. 18

 به نقترب الى هللا. أفضلاذ الناموس لم يكمل شيئا. ولكن يصير ادخال رجاء  19

 

 2أفسس 

 مبطال بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق االثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سالما؛اي العداوة.  15

 

 2كولوسي 

 رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب.اذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد   14

 

 7رومية 

 كي تصيروا آلخر للذي قد أقيم من االموات لنثمر ّلّل.ايضا قد متم للناموس بجسد المسيح ل أنتميا اخوتي  إذا 4

 ألنه لما كنا في الجسد كانت اهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في اعضائنا لكي نثمر للموت. 5

 الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح ال بعتق الحرف.  نا من الناموس اذ ماتواما اآلن فقد تحرر 6

 

 8العبرانيين 

 ألنه يقول لهم الئما هوذا ايام تأتي يقول الرب حين اكّمل مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا:  8

 لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم يقول الرب. ألنهمال كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم امسكت بيدهم ألخرجهم من ارض مصر  9
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 10رومية 

 لكل من يؤمن.الن غاية الناموس هي المسيح للبر  4

 

 10العبرانيين 

الن الناموس اذ له ظل الخيرات العتيدة ال نفس صورة االشياء ال يقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام ان يكّمل  1

 مون.الذين يتقد

 وإال أفما زالت تقدم. من اجل ان الخادمين وهم مطهرون مرة ال يكون لهم ايضا ضمير خطايا. 2

 

 ثم قال هانذا أجيء ألفعل مشيئتك يا هللا. ينزع االول لكي يثبت الثاني. 9

 

 4غالطي 

 هللا ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس، أرسلولكن لما جاء ملء الزمان  4

 الناموس لننال التبني. الذين تحتليفتدي  5

 

 5غالطي 

 انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. إذاولكن  18

 

 2غالطي 

 ألني مت بالناموس للناموس ألحيا ّلّل. 19

 

 3غالطي 

 ولكن قبلما جاء االيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا الى االيمان العتيد ان يعلن. 23

 نتبرر باأليمان.بنا الى المسيح لكي قد كان الناموس مؤد إذا 24

 اء االيمان لسنا بعد تحت مؤدب.ولكن بعد ما ج 25

 

 هـ. أصبح لعنة لنا 

 

كما هو مكتوب، ملعون كل من ال يستمر في كل ما هو مكتوب في سفر الناموس ليقوم به، لكن يسوع خلصنا من لعنة الشريعة من خالل 

 إحداث لعنة لنا بالتعليق فوق شجرة.

 

 28ة ثنيالت

اوصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه  أنالتحرص ان تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي  إلهكولكن ان لم تسمع لصوت الرب  15

 اللعنات وتدركك:

 

 21التثنية 

 كان على انسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة:  وإذا 22

 نصيبا. إلهكي يعطيك الرب م. الن المعلّق ملعون من هللا. فال تنجس ارضك التفال تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليو 23

 

 3غالطي 

الن جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة النه مكتوب ملعون كل من ال يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس  10

 ليعمل به.

 

 

 

 3غالطي 

 ق على خشبة.ر لعنة ألجلنا ألنه مكتوب ملعون كل من علّ المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صا 13

 

 و. التوحيد بين اليهودي واألممي كجسد واحد
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التقسيم بين اليهودي لقد تم التوفيق بين األمم، الذين كانوا غرباء عن عهود الوعد وبدون هللا، مع هللا بدم يسوع المسفوك. كسر يسوع 

 د واحد؛ أال وهو جسد المسيح.ي بإلغاء الناموس، وبذلك صنع جساألممو

 

   2أفسس 

 قبال في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد؛ األمم أنتملذلك اذكروا انكم  11

 في العالم:  إلهانكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل وغرباء عن عهود الموعد ال رجاء لكم وبال  12

 لمسيح.الذين كنتم قبال بعيدين صرتم قريبين بدم ا أنتمن في المسيح يسوع كن اآلول 13

 ألنه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط؛ 14

 اي العداوة. مبطال بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق االثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سالما؛ 15

 نين في جسد واحد مع هللا بالصليب قاتال العداوة به.لح االثويصا 16

 البعيدين والقريبين. أنتمركم بسالم فجاء وبش 17

 الن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى اآلب. 18

 

 2رومية 

 الن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا وال الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا: 28

 دحه ليس من الناس بل من هللا.هودي. وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو الختان. الذي مي الخفاء هو اليبل اليهودي ف 29

 

 10يوحنا 

 ن آتي بتلك ايضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد.ينبغي أولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة  16

 

 ز. يسوع يجلب السالم 

 

وأمننا وصحتنا ورخائنا وهدوءنا كل ذلك  م؛ إن سالمتنا ورفاهنا وسالمنا ن إله السالم. عقاب عيشنا بساليسوع هو أمير السالم المرسل م

 كان على يسوع عندما كان على الصليب. لدينا سالم مع الرب، ألننا مبررين باإليمان بدمه. فاالنقياد بروح هللا يولد السالم فينا.

 

 9إشعيا 

 با ابديا رئيس السالم.اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا اوتكون الرياسة على كتفه ويدعى  النه يولد لنا ولد ونعطى ابنا 6

 

 53إشعيا  

 وهو مجروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه وبحبره شفينا. 5

 

 52إشعيا 

 !إلهكقائل لصهيون قد ملك على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسالم المبشر بالخير المخبر بالخالص ال أجملما  7

 

 10رومية 

 اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات! أجملوكيف يكرزون ان لم يرسلوا. كما هو مكتوب ما  15

 

 5رومية 

 فاذ قد تبررنا باإليمان لنا سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح: 1

 

 14يوحنا 

 ترهب. . ال تضطرب قلوبكم والأناالم اعطيكم سالما اترك لكم. سالمي اعطيكم. ليس كما يعطي الع 27

 

 5غالطي 

 واما ثمر الروح فهو محبة فرح سالم طول اناة لطف صالح ايمان، 22

 وداعة، تعفف. ضد امثال هذه ليس ناموس. 23

 

 2أفسس 

 ألنه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط؛ 14
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 1كولوسي 

 ام ما في السموات. األرضدم صليبه بواسطته سواء كان ما على لنفسه عامال الصلح ب وان يصالح به الكل 20

 

 14رومية 

 الن ليس ملكوت هللا اكال وشربا. بل هو بر وسالم وفرح في الروح القدس. 17

 الن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند هللا ومزكى عند الناس. 18

 

 4فيليبي 

 ع الشكر لتعلم طلباتكم لدى هللا.شيء بالصالة والدعاء متهتموا بشيء بل في كل ال  6

 وسالم هللا الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. 7

 

 26إشعيا 

 ذو الراي الممكن تحفظه سالما سالما ألنه عليك متوكل. 3

 

 13العبرانيين 

 دي،ا يسوع بدم العهد االباعي الخراف العظيم ربنواله السالم الذي اقام من االموات ر 20

 ليكّملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عامال فيكم ما يرضي امامه بيسوع المسيح الذي له المجد الى ابد اآلبدين. آمين. 21

 

  

 

 ح. تحّمل مرضنا وألمنا

  

 ثمنه من خالل الضربات التي أخذها المركزي(، وآالمه وأمراضه، تم دفعشفاء الجسد المادي وسالمة القوى العقلية )الجهاز العصبي 

يسوع أثناء المعاناة واحتمل أمراضنا وآالمنا على الصليب. تم شفاؤنا عندما ُشفى يسوع في القيامة. يمكن أن يكون هذا الشفاء من خالل 

 الصالة أو وضع اليدين أو المسح بالزيت أو مجرد التحدث بالكلمة.

 

 53ا إشعي

 مضروبا من هللا ومذلوال.ا تحملها ونحن حسبناه مصابا لكن احزاننا حملها واوجاعن 4

 وهو مجروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه وبحبره شفينا. 5

 

 50إشعيا 

 بذلت ظهري للضاربين وخذي للناتفين: وجهي لم استر عن العار والبصق. 6

 وان وعرفت اني ال اخزى. ذلك ال اخجل. لذلك جعلت وجهي كالصوالسيد الرب يعينني ل 7

 

 8متى 

 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا. 17

 

 16مرقس 

 يحملون حيّات وان شربوا شيئا مميتا ال يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. 18

 

 2بطرس األول 

 شفيتم. عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموتالذي حمل هو نفسه  24

 

 5يعقوب 

 بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلّوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب: أحدأمريض  14

 وصالة االيمان تشفي المريض والرب يقيمه وان كان قد فعل خطية تغفر له. 15

 وا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلهالزالت وصلّوا بعضكم الجل بعض لكي تشفاعترفوا بعضكم لبعض با 16

 

 8متى 

 فأجاب قائد المئة وقال يا سيد لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي. لكن قل كلمة فقط فيبرأ غالمي.  8
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 بدي افعل هذا فيفعل.ايضا انسان تحت سلطان. لي جند تحت يدي. اقول لهذا اذهب فيذهب وآلخر ائت فيأتي ولع أناألني  9

 وال في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا.  أجدين يتبعون. الحق اقول لكم لم ع تعجب وقال للذفلما سمع يسو 10

 واقول لكم ان كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراهيم واسحق ويعقوب في ملكوت السموات. 11

 سنان.لخارجية. هناك يكون البكاء وصرير االواما بنو الملكوت فيطرحون الى الظلمة ا 12

  ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غالمه في تلك الساعة.  13

 

Iالرخاء . 

 

توفير الرخاء كان على الصليب، أصبح يسوع فقيًرا حتى نكون نحن أغنياء، ونال عقاب عيشنا بسالم ليعم الرخاء، وأصبح لعنة بالنسبة 

 يتوقف أيًضا على طاعة هللا بإعطاء أموالنا.  لنا، ومن بين ذلك لعنة الفقر. لكن الخير 

 

 53إشعيا 

 تأديب سالمنا عليه وبحبره شفينا. وهو مجروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا 5

 

 3غالطي 

 المسيح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوب ملعون كل من علّق على خشبة. 13

 

 8كورنثوس الثانية 

 الخوة نعمة هللا المعطاة في كنائس مكدونية؛كم ايها اثم نعرف 1

 رهم العميق لغنى سخائهم.انه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفق 2

 ؛أنفسهماشهد وفوق الطاقة من تلقاء  أنااعطوا حسب الطاقة  ألنهم 3

 ملتمسين منا بطلبة كثيرة ان نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين. 4

 اوال للرب ولنا بمشيئة هللا. أنفسهمما رجونا بل اعطوا يس كول 5

 بتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة ايضا.حتى اننا طلبنا من تيطس انه كما سبق فا 6

 لكن كما تزدادون في كل شيء في االيمان والكالم والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا ليتكم تزدادون في هذه النعمة ايضا.  7

 بل باجتهاد آخرين مختبرا اخالص محبتكم ايضا.ى سبيل االمر لست اقول عل 8

 بفقره. أنتممن اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا  فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح انه 9

 وا ايضا.الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي ليس ان تفعلوا فقط بل ان تريد أنتماعطي رأيا في هذا ايضا. الن هذا ينفعكم  10

 حسب مالكم.ولكن اآلن تمموا العمل ايضا حتى انه كما ان النشاط لإلرادة كذلك يكون التتميم ايضا  11

 ألنه ان كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب ما لإلنسان ال على حسب ما ليس له. 12

 فانه ليس لكي يكون لآلخرين راحة ولكم ضيق  13

 كي تصير فضالتهم إلعوازكم حتى تحصل المساواة:في هذا الوقت فضالتكم إلعوازهم بل بحسب المساواة. لكي تكون  14

 ذي جمع كثيرا لم يفضل والذي جمع قليال لم ينقص.كما هو مكتوب ال 15

 

 6لوقا 

 اعطوا تعطوا. كيال جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم. ألنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. 38

 

 6غالطي 

 ولكن ليشارك الذي يتعلّم الكلمة المعلّم في جميع الخيرات.  6 

 ال تضلوا. هللا ال يشمخ عليه. فان الذي يزرعه االنسان اياه يحصد ايضا.  7

 الن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا. ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة ابدية. 8

 

 4أعمال الرسل 

 الن كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها ويأتون باثمان المبيعات، جامحتا أحداذ لم يكن فيهم  34

 الرسل فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. أرجلويضعونها عند  35

 

 ي. دم يسوع 

 

األمور باإليمان باإلنجيل، ودم  ه هذفي المسيح يسوع حصلنا على الفداء والتبرير والبر وتقديس الروح والنفس والجسد. يتم تحقيق كل من 

 يسوع، وعمل الروح القدس. بينما نتابع مع الرب، هناك عمل مستمر في الروح والجسد والروح. 
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 . الفداء 1  

 

 من خالل دم يسوع، نحصل على الفداء، والتخلص بدفع الفدية، من خطايانا وأسلوب حياتنا، الذي تلقيناه من آبائنا، إلى الرب.

 

 3رومية 

 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح: 24

 

 1أفسس 

 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته؛ 7

 

 1كولوسي 

 من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته: أنقذناالذي  13

 الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا.  14

 

 1بطرس  1

 ال بأشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من اآلباء؛م يتعالمين انكم افتد 18

 بل بدم كريم كما من حمل بال عيب وال دنس دم المسيح: 19

 

 5يوحنا رؤيا 

قبيلة وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق انت ان تأخذ السفر وتفتح ختومه ألنك ذبحت واشتريتنا ّلّل بدمك من كل  9

 ة؛ن وشعب وامّ ولسا

 .األرضوجعلتنا إللهنا ملوكا وكهنة فسنملك على  10

 

 9العبرانيين 

واما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن االعظم واالكمل غير المصنوع بيد اي الذي ليس من هذه  11

 الخليقة؛ 

 فوجد فداء ابديا. واحدة الى االقداسوليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة  12

 ألنه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد: 13

 فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه ّلّل بال عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميتة لتخدموا هللا الحي؟ 14

داء التعديات التي في العهد االول ينالون وعد وون اذ صار موت لفيد لكي يكون المدعوألجل هذا هو وسيط عهد جد 15

 الميراث االبدي.

 

 . التبرير2  

 

 نحن نبرر باإليمان بدم يسوع؛ ومغفرة الخطايا، ومحو كل األدلة على ذلك، وتصحيح ذلك مع هللا، كما لو أنك لم تخطئ قط.  

 

 5رومية 

 خلص به من الغضب.ّررون اآلن بدمه نفباألولى كثيرا ونحن متب 9

 

 5رومية 

 فاذ قد تبررنا باإليمان لنا سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح: 1

 

 13أعمال الرسل 

 فليكن معلوما عندكم ايها الرجال االخوة انه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا:  38

 تتبرروا منه بناموس موسى.بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ان  39

 

 3ة رومي

 ألنه بأعمال الناموس كل ذي جسد ال يتبرر امامه. الن بالناموس معرفة الخطية. 20

 واما اآلن فقد ظهر بر هللا بدون الناموس مشهودا له من الناموس واالنبياء. 21
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 ق.بر هللا باإليمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون. ألنه ال فر 22

 مجد هللا؛  وأعوزهماذ الجميع اخطأوا  23

 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح: 24

 لذي قدمه هللا كفارة باإليمان بدمه إلظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال هللا؛ 25

 إلظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من االيمان بيسوع. 26

 . بل بناموس االيمان.اي ناموس؟ أبناموس االعمال؟ كالفاين االفتخار؟ قد انتفى. ب 27

 اذا نحسب ان االنسان يتبرر باإليمان بدون اعمال الناموس. 28

 ام هللا لليهود فقط. أليس لألمم ايضا؟ بلى لألمم ايضا:  29

 ان.الن هللا واحد هو الذي سيبرر الختان باإليمان والغرلة باإليم 30

 ؟ حاشا. بل نثبت الناموس.أفنبطل الناموس باإليمان 31

 

 

 

 

 2غالطي 

اذ نعلم ان االنسان ال يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح آمنّا نحن ايضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع ال  16

 بأعمال الناموس. ألنه بأعمال الناموس ال يتبرر جسد ما.

 ايضا خطاة أفالمسيح خادم للخطية. حاشا. أنفسنان فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نوجد نح 17

   

 . البر3

 

 إن البر، وااللتزام الصحيح مع هللا وتنفيذ أوامر هللا، عطية ربانية تُمنح باإليمان بإنجيل يسوع ودمه.

   

 5رومية 

وعطية البر سيملكون في الحياة  الموت بالواحد؛ فباألولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمةألنه إن كان بخطية الواحد قد ملك  17

 بالواحد، يسوع المسيح.

 فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة الى جميع الناس لتبرير الحياة. 18

 ابرارا. الكثيرون خطاة هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون ألنه كما بمعصية اإلنسان الواحد جعل  19

 وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا:  20

 حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة األبدية بيسوع المسيح ربنا. 21

 

 3رومية 

 د كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من هللا. كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستونحن نعلم ان  19

 ألنه بأعمال الناموس كل ذي جسد ال يتبرر امامه. الن بالناموس معرفة الخطية. 20

 واما اآلن فقد ظهر بر هللا بدون الناموس مشهودا له من الناموس واالنبياء. 21

 نه ال فرق. باإليمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون. ألبر هللا 22

 مجد هللا؛  وأعوزهماذ الجميع اخطأوا  23

 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح: 24

 لذي قدمه هللا كفارة باإليمان بدمه إلظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال هللا؛ 25

 

 3 األول يوحنا

 ار كما ان ذاك بار.ايها االوالد ال يضلّكم أحد. من يفعل البر فهو ب 7

 

 2 األول يوحنا

 ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه. 29

 

 . التقديس4  

    

باإليمان بدم يسوع. ويشمل الروح التقديس يتعامل مع الجسد والضمير. التقديس يجب فصله، فصله عن خدمة هللا. يتحقق 

 حدة(.ة مجيئنا للدنيا حتى نلتقي بيسوع في الهواء )ليست تجربة نعيشها مرة واوالجسد والروح. إنه عمل تراكمي من لحظ
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 9العبرانيين  

 ألنه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد: 13

 ل ميتة لتخدموا هللا الحي؟دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه ّلّل بال عيب يطهر ضمائركم من اعمافكم بالحري يكون  14

 

 10العبرانيين 

 ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد وال سررت بها. التي تقدّم حسب الناموس؛ أنكاذ يقول آنفا  8

 الول لكي يثبت الثاني.ثم قال هانذا أجيء ألفعل مشيئتك يا هللا. ينزع ا 9

 المسيح مرة واحدة.فبهذه المشيئة نحن مقدّسون بتقديم جسد يسوع  10

 وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدّم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي ال تستطيع البتة ان تنزع الخطية.  11

 هللا؛ واما هذا فبعدما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الى االبد عن يمين 12

 منتظرا بعد ذلك حتى توضع اعداؤه موطئا لقدميه. 13

 الى االبد المقدّسين. أكملان واحد قد النه بقرب 14

 

 13العبرانيين 

 فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى االقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج المحلّة.  11

 نفسه تألم خارج الباب.لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم  12

 

 5 األول تسالونيكي

 جسدكم كاملة بال لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح.التمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وواله السالم نفسه يقدسكم ب 23

 

 2العبرانيين 

 الن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب ال يستحي ان يدعوهم اخوة،  11

 

 بالثمركـ. اإلتيان 

 

 ما يمجد هللا يؤتي ثماره. يأتي الثمر من طاعة يسوع، نحن فيه وكلمته فينا.

 

 15يوحنا  

 الكرمة الحقيقية وابي الكّرام. أنا 1

 .أكثركل غصن فّي ال يأتي بثمر ينزعه. وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر  2

 اآلن انقياء لسبب الكالم الذي كلمتكم به. أنتم 3

 ن لم تثبتوا فّي.أايضا  أنتمذلك اثبتوا فّي وانا فيكم. كما ان الغصن ال يقدر ان يأتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة ك 4

 االغصان. الذي يثبت فّي وانا فيه هذا يأتي بثمر كثير. النكم بدوني ال تقدرون ان تفعلوا شيئا. وأنتمأنا الكرمة  5

 رح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق.ال يثبت فّي يط أحدإن كان  6

 لبون ما تريدون فيكون لكم.ان ثبتم فّي وثبت كالمي فيكم تط 7

 بهذا يتمجد ابي ان تأتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي. 8

 

 1كولوسي 

 من اجل الرجاء الموضوع لكم في السموات الذي سمعتم به قبال في كلمة حق االنجيل؛ 5

 ة هللا بالحقيقة:الذي قد حضر اليكم كما في كل العالم ايضا وهو مثمر كما فيكم ايضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعم 6

 

 8لوقا 

 فلما اجتمع جمع كثير ايضا من الذين جاءوا اليه من كل مدينة قال بمثل: 4

 ور السماء.خرج الزارع ليزرع زرعه. وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس واكلته طي 5

 وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف النه لم تكن له رطوبة. 6

 ه.ك. فنبت معه الشوك وخنقوسقط آخر في وسط الشو 7

 الصالحة فلما نبت صنع ثمرا مئة ضعف. قال هذا ونادى من له اذنان للسمع فليسمع. األرضوسقط آخر في  8

 فسأله تالميذه قائلين ما عسى ان يكون هذا المثل. 9

  يبصرون وسامعين ال يفهمون.فقال. لكم قد أعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت هللا. واما للباقين فبامثال حتى انهم مبصرين ال 10
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 وهذا هو المثل. الزرع هو كالم هللا. 11

 والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي ابليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئال يؤمنوا فيخلصوا. 12

 دون.في وقت التجربة يرتفيؤمنون الى حين و أصلوالذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح. وهؤالء ليس لهم  13

 والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذّاتها وال ينضجون ثمرا. 14

 ن يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر.الجيدة هو الذي  األرضوالذي في  15

 

 4مرقس 

 الزارع يزرع الكلمة.  14

 الذين على الطريق. حيث تزرع الكلمة وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم. الء هموهؤ 15

 ين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح؛وهؤالء كذلك هم الذين زرعوا على االماكن المحجرة. الذ 16

 حدث ضيق او اضطهاد من اجل الكلمة فللوقت يعثرون.  إذالك في ذواتهم بل هم الى حين. فبعد ذ أصلولكن ليس لهم  17

 وهؤالء هم الذين زرعوا بين الشوك. هؤالء هم الذين يسمعون الكلمة،  18

 ئر االشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بال ثمر.وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سا 19

 ونها ويثمرون واحد ثالثين وآخر ستين وآخر مئة.معون الكلمة ويقبلالجيدة. الذين يس األرضوهؤالء هم الذين زرعوا على  20

 

 7متى 

 من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا؟ 16

 ثمارا جيدة. واما الشجرة الردية فتصنع اثمارا رديّة.هكذا كل شجرة جيدة تصنع ا 17

  شجرة رديّة ان تصنع اثمارا جيدة.ال تقدر شجرة جيدة ان تصنع اثمارا رديّة وال 18

 كل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. 19

 فاذا من ثمارهم تعرفونهم. 20

 

 .VI األساس: المبادئ الستة 

 

 نمضي إلى الكمال، يجب علينا أوالً أن نرسي األساس في قلوبنا. وقد وضع هذا األساس الرسل واألنبياء.إذا سمح هللا، حتى 

 

منذ نشأتها، هي نفس التعاليم التي يتبعها  Water of Lifeوالتي يتم تعليمها في مؤسسة  6مبادئ األولى ألقوال هللا الموجودة في العبرانيين لا

دة هللا ل ديفيدسون نسبه األمومي إلى ثمانية من هؤالء الرجال الذين جاؤوا إلى أمريكا، بحثًا عن الحرية في عبامؤسسو رود آيالند. يتتبع دوي

، وأسسوا حكومة مدنية منفصلة عن الكنيسة،  عام، أسسوا أول كنيسة ذات ستة مبادئ في هذه األمة 300والعمل بالكتب كما فهموها. منذ أكثر من 

 نية.للحفاظ على الحرية الدي

 

 6العبرانيين 

 توبة من االعمال الميتة وااليمان باهلل،لذلك ونحن تاركون كالم بداءة المسيح لنتقدم الى الكمال غير واضعين ايضا اساس ال 1

 تعليم المعموديات ووضع االيادي قيامة االموات والدينونة االبدية. 2

 وهذا سنفعله ان اذن هللا. 3

 

 3األول كورنثوس 

 هللا المعطاة لي كبنّاء حكيم قد وضعت اساسا وآخر يبني عليه. ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. حسب نعمة 10

 ان يضع اساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. أحدفانه ال يستطيع  11

 يبني على هذا االساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا؛ أحدولكن ان كان  12

 د سيصير ظاهرا الن اليوم سيبيّنه. ألنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو.فعمل كل واح 13

 قد بناه عليه فسيأخذ اجرة. أحدان بقي عمل  14

 فسيخسر واما هو فسيخلص ولكن كما بنار.  أحدان احترق عمل  15

 

 2أفسس 

 الزاوية؛ مبنيين على اساس الرسل واالنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر  20

 

 4أفسس 

 وهو اعطى البعض ان يكونوا رسال والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلّمين؛ 11

 تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح:جل أل 12
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 المسيح:نسان كامل. الى قياس قامة ملء يمان ومعرفة ابن هللا. الى إن ننتهي جميعنا الى وحدانية اإلإلى أ 13

 

 3أفسس 

 الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون ان تفهموا درايتي بسر المسيح. 4

 قديسين وانبيائه بالروح.و البشر كما قد أعلن اآلن لرسله الالذي في اجيال أخر لم يعرف به بن 5

 

 أ. التوبة من األعمال الميتة

 

ة اإلنسان األولى نحو الخالص هي الحزن اإللهي الذي يحث على التوبة، التوبة هي تغيير اإلرادة. إنها تجلب االعتراف بالحقيقة. خطو

 عمال الميتة هي التوبة عن األعمال الميتة.وخير هللا هو الذي يقوده إلى هناك. التوبة من األ

 

 1مرقس  

 يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت هللا. أسلموبعدما  14

 ملكوت هللا. فتوبوا وآمنوا باالنجيل. ويقول قد كمل الزمان واقترب 15

 

 2 الثانية تيموثاوس

 رفة الحق؛مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى ان يعطيهم هللا توبة لمع 25

 

 2رومية 

 أم تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف هللا انما يقتادك الى التوبة؟ 4

 

 7كورنثوس الثانية 

 الذي بحسب مشيئة هللا ينشئ توبة لخالص بال ندامة. واما حزن العالم فينشئ موتا.الن الحزن  10

 

 3بطرس الثانية 

 نى علينا وهو ال يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة.ا يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأال يتباطأ الرب عن وعده كم 9

 

 20أعمال الرسل 

 لتوبة الى هللا وااليمان الذي بربنا يسوع المسيح.شاهدا لليهود واليونانيين با 21

 

 9العبرانيين 

 بال عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميتة لتخدموا هللا الحي؟ فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه ّللّ  14

 

 ب. اإليمان باهلل

 

سيعيش العدل باإليمان، ألنه بدون إيمان يستحيل إرضاء هللا. اإليمان روح، يمان فهو الثقة بما يرجى وااليقان بامور ال ترى. وأما اإل

يمان. يأتي اإليمان بسماع اإلنجيل، وبهذا اإليمان نطهر قلوبنا ونملك في هذا  محله في القلب. أوال التوبة من األعمال الميتة ثم يتبعها اإل

 العالم. 

 

 11العبرانيين  

 جى وااليقان بأمور ال ترى.ما االيمان فهو الثقة بما يروأ 1

 

 2حبقوق 

 هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه. والبار بإيمانه يحيا. 4

 

 

 3غالطي 

 عند هللا فظاهر الن البار باإليمان يحيا.الناموس يتبرر ب أحدولكن ان ليس  11

 

 1رومية 
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 فباإليمان يحيا.الن فيه معلن بر هللا بإيمان إليمان كما هو مكتوب اما البار  17

 

 10العبرانيين 

 اما البار فباإليمان يحيا وان ارتد ال تسّر به نفسي. 38

 

 11العبرانيين 

 جود وانه يجازي الذين يطلبونه.يجب ان الذي يأتي الى هللا يؤمن بانه موولكن بدون ايمان ال يمكن ارضاؤه ألنه  6

 

 4كورنثوس الثانية 

 المكتوب آمنت لذلك تكلمت. نحن ايضا نؤمن ولذلك نتكلم ايضا؛ فاذ لنا روح االيمان عينه حسب 13

 

 20أعمال الرسل 

 يسوع المسيح. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة الى هللا وااليمان الذي بربنا 21

 

 10رومية 

 اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات! أجملوكيف يكرزون ان لم يرسلوا. كما هو مكتوب ما  15

 لكن ليس الجميع قد اطاعوا االنجيل. الن اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. 16

 االيمان بالخبر والخبر بكلمة هللا. إذا 17

 

 5رومية 

 ربنا.ذا تملك النعمة بالبر للحياة األبدية بيسوع المسيح لخطية في الموت هكحتى كما ملكت ا 21

 

 5رومية 

ألنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد؛ فباألولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد،  17

 يسوع المسيح.

 

 5يوحنا رؤيا 

نا ّلّل بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب ت ان تأخذ السفر وتفتح ختومه ألنك ذبحت واشتريتجديدة قائلين مستحق انوهم يترنمون ترنيمة  9

 واّمة؛

 .األرضوجعلتنا إللهنا ملوكا وكهنة فسنملك على  10

 

 15أعمال الرسل 

 وهللا العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا؛  8

 هر باإليمان قلوبهم.وبينهم بشيء اذ ط ولم يميّز بيننا 9

 

 

 

 ج. عقيدة التعميد

 

خمسة أنواع للمعمودية في العهد الجديد؛ معمودية يوحنا للتوبة، ومعمودية الماء، ومعمودية الموتى، ومعمودية الروح القدس،  هناك 

 ومعمودية المعاناة. معمودية يوحنا للتوبة لم تعد قابلة للتطبيق.

 

 نا للتوبة. معمودية يوح1 

 

ا به والذي يأتي بعد يوحنا، المسيح يسوع. لم يعد هذا قابالً للتطبيق، كانت معمودية يوحنا معمودية للتوبة، بحيث يجب أن يؤمنو

 يثبت الرسول بولس أنه عندما التقى بأولئك الذين لديهم معمودية يوحنا، عمدهم باسم الرب يسوع.

 

 1مرقس   

 ة الخطايا.ويكرز بمعمودية التوبة لمغفركان يوحنا يعمد في البرية  4

 هودية واهل اورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهر االردن معترفين بخطاياهم.وخرج اليه جميع كورة الي 5
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 19أعمال الرسل  

 فحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس ان بولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس. فاذ وجد تالميذ، 1

 انه يوجد الروح القدس. قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له وال سمعنا  2

 فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. 3

 فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بالمسيح يسوع. 4

 ب يسوع.فلما سمعوا اعتمدوا باسم الر 5

 قوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون.ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطف 6

 وكان جميع الرجال نحو اثني عشر. 7

 

 . معمودية الماء2

 

المعمودية بالماء هي باالنغماس فقط. إنها وصية مباشرة لربنا، وللمؤمنين فقط. لقد تعمدنا بموت يسوع المسيح، ُصلب معه  

ا العجوز، ودمر جسد الخطيئة، مثلما قام المسيح من األموات بمجد اآلب لذلك يجب أن نسير أيًضا في حداثة الحياة. فيما رجلن

 يجب أن يثبت أنهم "ولدوا مرة أخرى" أو "مخلصين". بتحقيق معمودية الماء، يتعلق 

 

ب واالبن والروح القدس. في سفر أعمال الرسل، يتم ، عّمدوا باسم اآل28هناك طريقتان في الكتاب المقدس للتعميد بالماء. متى  

 ونا أعمدهم شخصيًا كما فعلوا في سفر أعمال الرسل، "باسم يسوع". دويل ديفيدستعميدهم باسم يسوع. أن

 

 3متى 

 حينئذ جاء يسوع من الجليل الى االردن الى يوحنا ليعتمد منه. 13

 ك وانت تأتي الّي؟محتاج أن اعتمد من أناولكن يوحنا منعه قائال  14

 فأجاب يسوع وقال له اسمح اآلن. ألنه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. حينئذ سمح له. 15

 

 6رومية 

 الخطية لكي تكثر النعمة؟فماذا نقول؟ أنبقى في  1

 حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ 2

 لموته. أم تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا 3

 فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من االموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. 4

 نا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته:ألنه ان كنا قد صر 5

 للخطية.عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي ال نعود نستعبد ايضا  6

 الن الذي مات قد تبرأ من الخطية. 7

 فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه 8

 موات ال يموت ايضا. ال يسود عليه الموت بعد.عالمين ان المسيح بعد ما أقيم من اال 9

 الن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها هلل. 10

 ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية ولكن احياء هلل بالمسيح يسوع ربنا. أنتمكذلك  11

 

 2كولوسي 

 اقمتم ايضا معه بايمان عمل هللا الذي اقامه من االموات.مدفونين معه في المعمودية التي فيها  12

 

 8أعمال الرسل 

 هوذا ماء. ماذا يمنع ان اعتمد؟ وفيما هما سائران في الطريق اقبال على ماء. فقال الخصي 36 

 ان يسوع المسيح هو ابن هللا. اؤمن أنافقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فاجاب وقال  37

 فامر ان تقف المركبة فنزال كالهما الى الماء فيلبس والخصي فعمده. 38

 في طريقه فرحا. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي ايضا: وذهب 39

 

 10أعمال الرسل 

 ان يمنع الماء حتى ال يعتمد هؤالء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايًضا؟  أحدأترى يستطيع  47

 وامر ان يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه ان يمكث اياما. 48
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 28متى 

 وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس. األممفاذهبوا وتلمذوا جميع  19

 

 2أعمال الرسل 

 فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس.  38

 

 8أعمال الرسل 

 )ألنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم. غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع.( 16

 . معمودية الميت3

 

بدأنا في فعل ذلك لمن ماتوا باإليمان ولكنهم لم يعتمدوا بالماء.  2010بر ميدهم لألموات. في ديسميكتب الرسول بولس عن تع

 تحقق ذلك بهذه الكلمات، "أعمدك باسم يسوع من أجل األموات".

 

   15كورنثوس األول 

 يعتمدون من اجل االموات.االموات. ان كان االموات ال يقومون البتة فلماذا واال فماذا يصنع الذين يعتمدون من اجل  29

 

 11العبرانيين 

 لكي ال يكملوا بدوننا. أفضلاذ سبق هللا فنظر لنا شيئا  40

 

 . المعمودية بالروح القدس4

 

. إنه هبة من هللا كما وعد 2بدأت المعمودية بالروح القدس أو الروح القدس في يوم الخمسين. وقد وعد به النبي يوئيل في يوئيل  

يح للمؤمنين. يتم تلقيه بعد الوالدة الجديدة. قد يتم تلقيه بوضع اليدين أو عدم وضعيهما هذه المعمودية هي الرب يسوع المس

بت من خالل التكلم بألسنة أخرى حيث يتكلم الروح القدس. تأتي المعمودية مع التصديق باإلنجيل الملء بالروح القدس وتث

 دس.وطاعة الرب. قد نطلب من األب أو يسوع الروح الق

 

عندما يأتي الروح القدس، فإنه يتحدث فقط عن يسوع ويشهد ليسوع فقط، ويتمجد يسوع، ألنه سوف يستقبل يسوع ويريه لنا. ال 

 عن نفسه، ولكن من يسمع، يتكلم: ويريه أشياء قادمة. نحن ال نصلي للروح القدس، نصلي لآلب باسم يسوع.يتكلم 

 

دة، وينتقدنا. هناك تسع هدايا من الروح القدس قد  لّم، ويقود، ويوّجه، ويمّكننا من الشهايمنح الروح القدس الراحة، ويهذّب، ويع 

 تفيد في كل شيء.

 

 روح القدسأ. عيد العنصرة، سكب ال

 

 2أعمال الرسل 

 ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. 1

 بيت حيث كانوا جالسين.وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة ومأل كل ال 2

 وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. 3

 وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا.وامتأل الجميع من الروح القدس  4

 

فوقف بطرس مع االحد عشر ورفع صوته وقال لهم ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون ليكن هذا  14

 معلوما عندكم واصغوا الى كالمي:

 لنهار.الن هؤالء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون. ألنها الساعة الثالثة من ا 15

 بل هذا ما قيل بيوئيل النبي. 16

ي االيام االخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى يقول هللا ويكون ف 17

 ويحلم شيوخكم احالما:

 وعلى عبيدي ايضا واماءي اسكب من روحي في تلك االيام فيتنبؤون: 18

 

 2يوئيل 

 ا ويرى شبابكم رؤى:اسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احالم إنيويكون بعد ذلك  28
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 وعلى العبيد ايضا وعلى اإلماء اسكب روحي في تلك االيام. 29

 

 ب. إنها هبة من هللا

 

 2أعمال الرسل 

 لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس.  فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح 38

 ين على بعد كل من يدعوه الرب الهنا.الن الموعد هو لكم وألوالدكم ولكل الذ 39

 

 8أعمال الرسل 

 ولما رأى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم،  18

 ليه يدّي يقبل الروح القدس.ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت ع أناقائال اعطياني  19

 ي موهبة هللا بدراهم.فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهالك ألنك ظننت ان تقتن 20

 

 4يوحنا 

فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وانت يهودي وانا امرأة سامرية. الن اليهود ال يعاملون  9

 السامريين.

تعلمين عطية هللا ومن هو الذي يقول لك اعطيني ألشرب لطلبت انت منه فأعطاك اجاب يسوع وقال لها لو كنت  10

 ماء حيّا.

 

 10الرسل أعمال 

 فبينما بطرس يتكلم بهذه االمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. 44

 األممقدس قد انسكبت على فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطرس الن موهبة الروح ال 45

 ايضا.

 اجاب بطرس، كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون هللا. حينئذ ألنهم 46

 ان يمنع الماء حتى ال يعتمد هؤالء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايًضا؟  أحدأترى يستطيع  47

 

 

 

 

 تلقي المسيحج. المعمودية هي تجربة ثانوية للخالص أو الوالدة مرة أخرى أو 

 

 8رومية  

ليس له روح المسيح فذلك  أحدلكن ان كان فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح هللا ساكنا فيكم. و أنتمواما  9

 ليس له. 

 وان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية واما الروح فحياة بسبب البر. 10

فيكم فالذي اقام المسيح من االموات سيحيي اجسادكم المائتة  وان كان روح الذي اقام يسوع من االموات ساكنا 11

 ايضا بروحه الساكن فيكم.

 

 1أفسس 

 اذ سمعتم كلمة الحق انجيل خالصكم الذي فيه ايضا اذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس؛  أنتمالذي فيه ايضا  13

 الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. 14

 

 19الرسل أعمال 

 اذ وجد تالميذ،فحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس ان بولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس. ف  1

 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له وال سمعنا انه يوجد الروح القدس.  2

 فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. 3

 ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بالمسيح يسوع. فقال بولس 4

 اعتمدوا باسم الرب يسوع. فلما سمعوا 5

 ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. 6
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 د. الروح القدس يصدق على خالصنا
 

 4أفسس 

 تحزنوا روح هللا القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. وال  30

 

 1أفسس 

 خالصكم الذي فيه ايضا اذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس؛ اذ سمعتم كلمة الحق انجيل  أنتمالذي فيه ايضا  13

 

 هـ. قد يتم قبول الروح القدس باالستلقاء على اليدين أم ال 

 

 8أعمال الرسل 

 بطرس ويوحنا: إليهم أرسلواولما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامرة قد قبلت كلمة هللا  14

 بلوا الروح القدس.اللذين لما نزال صلّيا ألجلهم لكي يق 15

 )ألنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم. غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع.( 16

 بلوا الروح القدس. حينئذ وضعا االيادي عليهم فق 17

 

 19أعمال الرسل 

 ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. 6

 

 10أعمال الرسل 

 فبينما بطرس يتكلم بهذه االمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. 44

 األممن جاء مع بطرس الن موهبة الروح القدس قد انسكبت على فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل م 45

 ايضا.

 رس،كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون هللا. حينئذ اجاب بط ألنهم 46

 ان يمنع الماء حتى ال يعتمد هؤالء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايًضا؟  أحدأترى يستطيع  47

 

 يتكلم بألسنة و. دليل المعمودية في الروح القدس

 

 2أعمال الرسل 

 ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. 1

 مأل كل البيت حيث كانوا جالسين.وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة و 2

 وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. 3

 القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا.وامتأل الجميع من الروح  4

 وكان يهود رجال اتقياء من كل امة تحت السماء ساكنين في اورشليم. 5

 ر هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيّروا الن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته.فلما صا 6

 س جميع هؤالء المتكلمين جليليين؟فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أترى لي 7

 فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ 8

 هودية وكبدوكية وبنتس واسيا.فرتيون وماديون وعيالميون والساكنون ما بين النهرين والي 9

 ودخالء،وفريجية وبمفيلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان والرومانيون المستوطنون يهود  10

 كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم هللا. 11

 

 10أعمال الرسل 

 ا يسمعون الكلمة.فبينما بطرس يتكلم بهذه االمور حل الروح القدس على جميع الذين كانو 44

 مماألفاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطرس الن موهبة الروح القدس قد انسكبت على  45

 ايضا.

 كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون هللا. حينئذ اجاب بطرس، ألنهم 46

 الروح القدس كما نحن ايًضا؟ ان يمنع الماء حتى ال يعتمد هؤالء الذين قبلوا  أحدأترى يستطيع  47

 

 19أعمال الرسل 

 لية جاء الى افسس. فاذ وجد تالميذ،فحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس ان بولس بعد ما اجتاز في النواحي العا 1
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 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له وال سمعنا انه يوجد الروح القدس.  2

 فقالوا بمعمودية يوحنا.فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟  3

 يسوع. فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بالمسيح 4

 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. 5

 ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. 6

 و اثني عشر.وكان جميع الرجال نح 7

 

 ز. المعمودية تُعطى ألولئك الذين يؤمنون باإلنجيل ويطيعون هللا

 

 16مرقس 

 المؤمنين. يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة.وهذه اآليات تتبع  17

 

 5أعمال الرسل 

 ونحن شهود له بهذه االمور والروح القدس ايضا الذي اعطاه هللا للذين يطيعونه. 32

 

 كن طلب الروح القدسح. يم

 

 11لوقا 

لذي من السماء يعطي الروح اشرار تعرفون ان تعطوا اوالدكم عطايا جيدة فكم بالحري اآلب ا وأنتمان كنتم  13

 القدس للذين يسألونه? 

 

 4يوحنا 

فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وانت يهودي وانا امرأة سامرية. الن اليهود ال يعاملون  9

 السامريين.

فأعطاك  اجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية هللا ومن هو الذي يقول لك اعطيني ألشرب لطلبت انت منه 10

 ماء حيّا.

 

 طـ. الروح القدس يتحدث فقط أو يشهد ليسوع، يسوع مجيد

 

 15يوحنا 

 ب ينبثق فهو يشهد لي.اليكم من اآلب روح الحق الذي من عند اآل أناومتى جاء المعزي الذي سأرسله  26

 

 16يوحنا 

فسه بل كل ما يسمع يتكلم به واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق ألنه ال يتكلم من ن 13

 ويخبركم بأمور آتية.

 ذاك يمجدني ألنه يأخذ مما لي ويخبركم. 14

 كل ما لآلب هو لي. لهذا قلت انه يأخذ مما لي ويخبركم. 15

 

 نصلي للروح القدس ي. نحن ال 

 

 11لوقا 

 واذ كان يصلّي في موضع لما فرغ قال واحد من تالميذه يا رب علّمنا ان نصلّي كما علّم يوحنا ايضا تالميذه. 1 

فقال لهم متى صلّيتم فقولوا ابانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك  2

 . األرضعلى 

 

 16ا يوحن

 تسألونني شيئا. الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من اآلب باسمي يعطيكم.وفي ذلك اليوم ال  23

 إلى اآلن لم تطلبوا شيئا باسمي. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامال. 24

 قد كلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين ال اكلمكم ايضا بأمثال بل اخبركم عن اآلب عالنية. 25

 سأل اآلب من اجلكم.أنا إني أمي. ولست اقول لكم في ذلك اليوم تطلبون باس 26
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 من عند هللا خرجت. أنىألن اآلب نفسه يحبكم ألنكم قد احببتموني وآمنتم  27

 

 ك. الروح القدس يواسي

 

 14يوحنا 

 وانا اطلب من اآلب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى االبد؛ 16

فتعرفونه ألنه ماكث معكم ويكون  أنتمه ال يراه وال يعرفه. واما ستطيع العالم ان يقبله ألنروح الحق الذي ال ي 17

 فيكم.

 آتي اليكم. أنىال اترككم يتامى:  18

 

 14يوحنا 

 واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله اآلب باسمي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم.  26

 

 9أعمال الرسل 

اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سالم وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية كنائس في جميع واما ال 31

 الروح القدس كانت تتكاثر.

 

 

 

 

 لـ. الروح القدس يمنح الفرح 
 

 1 األولى تسالونيكي

 صرتم متمثلين بنا وبالرب اذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. وأنتم 6

 

 14رومية 

 الن ليس ملكوت هللا اكال وشربا. بل هو بر وسالم وفرح في الروح القدس. 17

 

 م. الروح القدس يهذّب

 

 14 األولكورنثوس 

 من يتكلم بلسان يبني نفسه. واما من يتنبأ فيبني الكنيسة. 4

 

 14 األولكورنثوس 

 النه ان كنت اصلّي بلسان فروحي تصلّي واما ذهني فهو بال ثمر. 14

 

 يهوذا

 ايها االحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم االقدس مصلّين في الروح القدس،  أنتمواما  20 

 

 ن. الروح القدس يعلّم 

 

 14يوحنا 

 علّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله اآلب باسمي فهو ي 26

 

 16يوحنا 

الى جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم  13

 ويخبركم بأمور آتية.

 ذاك يمجدني ألنه يأخذ مما لي ويخبركم. 14

 

 2 األول يوحنا
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 القدوس وتعلمون كل شيء.نتم فلكم مسحة من أما وأ 20

 

 2 األول يوحنا

لى ان يعلّمكم أحد بل كما تعلّمكم هذه المسحة عينها إبكم  ما أنتم فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة فيكم وال حاجةأو 27

 عن كل شيء وهي حق وليست كذبا. كما علّمتكم تثبتون فيه.

 

 س. الروح القدس يقود ويوجه

 

 8رومية 

 الذين ينقادون بروح هللا فأولئك هم ابناء هللا.ن كل أل 14

 

 5غالطي 

 سد.نما اقول اسلكوا بالروح فال تكملوا شهوة الجوإ 16

 اآلخر حتى تفعلون ما ال تريدون. أحدهماالن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. وهذان يقاوم  17

 انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. إذاولكن  18

 

 16ل أعمال الرس 

 وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غالطية منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في اسيا، 6

 ا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بيثينية فلم يدعهم الروح.فلما أتو 7

 فمروا على ميسيا وانحدروا الى ترواس. 8

 اعبر الى مكدونية وأعنا. وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب اليه ويقول 9

 لنبشرهم.فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونية متحققين ان الرب قد دعانا  10

 

 ع. يمّكننا الروح القدس من الشهادة

 

 1أعمال الرسل 

لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى  8

 . األرضاقصى 

 

 4أعمال الرسل 

الروح القدس وكانوا يتكلمون بكالم هللا  ولما صلّوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه. وامتأل الجميع من 31

 بمجاهرة.

 

 13ل أعمال الرس 

 فقاومهما عليم الساحر )الن هكذا يترجم اسم( طالبا ان يفسد الوالي عن االيمان 8

 واما شاول )الذي هو بولس ايضا( فامتأل من الروح القدس وشخص اليه.  9

 دو كل بر أال تزال تفسد سبل هللا المستقيمة؟ قال ايها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن ابليس يا ع 10

 

 ينتقدف. الروح القدس 

 

 16يوحنا 

 لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق. النه ان لم انطلق ال يأتيكم المعزي. ولكن ان ذهبت ارسله اليكم.  7

 ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. 8

 ال يؤمنون بي؛ مفألنهاما على خطية  9

 ي ايضا؛واما على بر فالني ذاهب الى ابي وال ترونن 10

 واما على دينونة فألن رئيس هذا العالم قد دين.  11
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 ص. مواهب الروح

 

 12 األولكورنثوس 

 ريد ان تجهلوا.خوة فلست أيها األوأما من جهة المواهب الروحية أ 1

 وثان البكم كما كنتم تساقون.ألانكم كنتم امما منقادين الى تعلمون أ أنتم 2

ال بالروح يقدر أن يقول يسوع رب إ أحدن ليس أحد وهو يتكلم بروح هللا يقول يسوع اناثيما. وليس لذلك أعرفكم أ 3

 القدس.

 فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. 4

 وانواع خدم موجودة ولكن الرب واحد. 5

 لذي يعمل الكل في الكل.وانواع اعمال موجودة ولكن هللا واحد ا 6

 ظهار الروح للمنفعة.ولكنه لكل واحد يعطى ا 7

 فانه لواحد يعطى بالروح كالم حكمة. وآلخر كالم علم بحسب الروح الواحد؛  8

 وآلخر ايمان بالروح الواحد. وآلخر مواهب شفاء بالروح الواحد؛ 9

 اع ألسنة. وآلخر ترجمة ألسنة.وآلخر عمل قوات وآلخر نبوة وآلخر تمييز االرواح. وآلخر انو 10

 يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء.ولكن هذه كلها  11

 

 . معمودية المعاناة5  

 

معمودية المعاناة هي اختبار إيماننا بالضيق واالضطهاد والمعاناة. بعد أن تم مسح يسوع بالروح القدس، دفعه ذلك الروح إلى  

نحن أيًضا، إذا أردنا أن نكون حواري يسوع، فسيُطلب منا القيام الشيطان. عندما عاد من البرية عاد بقوة الروح.  البرية ليغريه

 بنفس الشيء.

 

 4لوقا  

 اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية،  1 

 االيام ولما تمت جاع اخيرا. أربعين يوما يجّرب من ابليس. ولم يأكل شيئا في تلك 2

 

 ابليس كل تجربة فارقه الى حين.  أكملولما  13

 ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل: وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة. 14

 وكان يعلّم في مجامعهم ممجدا من الجميع. 15

 

 4متى 

 ثم أصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس. 1

 

 1مرقس 

 وللوقت اخرجه الروح الى البرية. 12

 

 15يوحنا 

من سيده. ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. وان كانوا قد حفظوا كالمي  أعظماذكروا الكالم الذي قلته لكم ليس عبد  20

 فسيحفظون كالمكم.

 

 

 12لوقا 

 . فماذا اريد لو اضطرمت؟ األرضجئت أللقي نارا على  49

 انحصر حتى تكمل.ولي صبغة اصطبغها وكيف  50

 ؟ كال اقول لكم. بل انقساما:األرضت ألعطي سالما على جئ أنىأتظنون  51

 ألنه يكون من اآلن خمسة في بيت واحد منقسمين ثلثة على اثنين واثنان على ثالثة.  52

 لكنة على حماتها.ينقسم االب على االبن واالبن على االب؛ واالم على البنت والبنت على االم. والحماة على كنتها وا 53

 

 20متى 

 فقال لها ماذا تريدين؟ قالت له قل ان يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك واآلخر عن اليسار في ملكوتك. 21



34 

  

  

وان تصطبغا بالصبغة التي  أنافأجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان ان تشربا الكاس التي سوف اشربها  22

 نستطيع. . قاال لهأنااصطبغ بها 

تصطبغان واما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان   أناسي فتشربانها وبالصبغة التي اصطبغ بها فقال لهما اما كا 23

 اعطيه اال للذين اعدّ لهم من ابي.

 

 3متى 

م بالروح القدس اعمدكم بماء للتوبة. ولكن الذي يأتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهال ان احمل حذاءه. هو سيعمدك أنا 11

 ونار:

 

 1س الثانية كورنثو

 ألنه كما تكثر آالم المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا ايضا. 5

فان كنا نتضايق فألجل تعزيتكم وخالصكم العامل في احتمال نفس اآلالم التي نتألم بها نحن ايضا. او نتعزى فألجل تعزيتكم  6

 وخالصكم.

 شركاء في اآلالم كذلك في التعزية ايضا.  أنتملمين انكم كما فرجاؤنا من اجلكم ثابت. عا 7

 

 3فيليبي 

 ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه متشبها بموته؛ 10

 

 1بطرس  1

عالن يسوع من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند است أثمنلكي تكون تزكية ايمانكم وهي  7

 المسيح:

 

 3يا يوحنا رؤ

اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. وثيابا بيضا لكي تلبس فال يظهر خزي عريتك. وكّحل عينيك  18

 بكحل كي تبصر.

 

 د. وضع على اليدين 

 

دس، والبركة، إن يسوع والرسل هم قدوتنا في عقيدة وضع األيدي. قد يؤدي وضع اليدين إلى الشفاء، ورفع الموتى، ومعمودية الروح الق 

ونقل الهدايا الروحية، ورسم الشمامسة، والقيام بالصيام. حتى مجرد لمسة قد تجلب الشفاء. لكن نحن ال نضع يدا على أحد بالعجلة وال 

 ايا اآلخرين. احفظ نفسك طاهرا.تشترك في خط

 

 4لوقا 

 لبرية،اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في ا 1

  

 ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل: وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة. 14

 

 مختلفة قدموهم اليه فوضع يديه على كل واحد منهم، وشفاهم.وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض  40

 عرفوه انه المسيح. ألنهمهللا. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون كانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول انت المسيح ابن  41

 

 6مرقس 

 وخرج من هناك وجاء الى وطنه وتبعه تالميذه. 1

ين لهذا هذه. وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجري ثيرون اذ سمعوا بهتوا قائلين من أفي المجمع. وك ولما كان السبت ابتدأ يعلم 2

 على يديه قوات مثل هذه؟ 

 أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. أو ليست اخواته ههنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. 3

 قربائه وفي بيته.نبي بال كرامة اال في وطنه وبين أفقال لهم يسوع ليس  4

 ولم يقدر ان يصنع هناك وال قوة واحدة غير انه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم.  5

 وتعجب من عدم ايمانهم. وصار يطوف القرى المحيطة يعلم. 6

 

 1مرقس 
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 ياطين.فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الش 39

 يطلب اليه جاثيا وقائال له ان اردت تقدر ان تطهرني. أبرصفأتى اليه  40

 فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له اريد فاطهر. 41

 ه البرص وطهر.فللوقت وهو يتكلم ذهب عن 42

 فانتهره وارسله للوقت؛ 43

 يرك ما أمر به موسى شهادة لهم.وقال له انظر ال تقل الحد شيئا بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدّم عن تطه 44

أتون واما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم يعد يقدر ان يدخل مدينة ظاهرا بل كان خارجا في مواضع خالية وكانوا ي 45

 اليه من كل ناحية.

 

 5مرقس 

 معلم بعد؟وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين ابنتك ماتت. لماذا تتعب ال 35

 فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت فقال لرئيس المجمع ال تخف. آمن فقط. 36

 يتبعه اال بطرس ويعقوب ويوحنا اخا يعقوب. أحدولم يدع  37

 يت رئيس المجمع ورأى ضجيجا. يبكون ويولولون كثيرا.فجاء الى ب 38

 ائمة.فدخل وقال لهم لماذا تضجون وتبكون. لم تمت الصبية لكنها ن 39

 فضحكوا عليه. اما هو فاخرج الجميع واخذ ابا الصبية وامها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة. 40

 تفسيره يا صبية لك اقول قومي. وامسك بيد الصبية وقال لها طليثا قومي. الذي 41

 عظيما.وللوقت قامت الصبية ومشت. ألنها كانت ابنة اثنتي عشر سنة. فبهتوا بهتا  42

 فأوصاهم كثيرا ان ال يعلم أحد بذلك. وقال ان تعطى لتأكل. 43

 

 10مرقس 

 وقدموا اليه اوالدا لكي يلمسهم. واما التالميذ فانتهروا الذين قدموهم. 13

 ى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا االوالد يأتون الّي وال تمنعوهم الن لمثل هؤالء ملكوت هللا.فلما رأ 14

 اقول لكم من ال يقبل ملكوت هللا مثل ولد فلن يدخله. الحق  15

 فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. 16

 

 13لوقا 

 قدر ان تنتصب البتة.امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة وكانت منحنية ولم ت وإذا 11

 محلولة من ضعفك. أنكفلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة  12

 ديه ففي الحال استقامت ومجدت هللا.ووضع عليها ي 13

 

 3مرقس 

 النه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. 10

 ابن هللا. نتإنك أواالرواح النجسة حينما نظرته خّرت له وصرخت قائلة  11

 

 5مرقس 

 وامرأة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة. 25

 ردأ،ولم تنتفع شيئا بل صارت الى حال أ وقد تألمت كثيرا من اطباء كثيرين وانفقت كل ما عندها  26

 لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومّست ثوبه. 27

 ألنها قالت ان مسست ولو ثيابه شفيت. 28

 وع دمها وعلمت في جسمها انها قد برئت من الداء. فللوقت جف ينب 29

 فت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال من لمس ثيابي.فللوقت الت 30

 قال له تالميذه انت تنظر الجمع يزحمك وتقول من لمسني. 31

 وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. 32

 مرتعدة عالمة بما حصل لها فخّرت وقالت له الحق كله. واما المرأة فجاءت وهي خائفة و 33

 ها يا ابنة ايمانك قد شفاك. اذهبي بسالم وكوني صحيحة من دائك.فقال ل 34

 

 6مرقس 

 فطافوا جميع تلك الكورة المحيطة وابتدأوا يحملون المرضى على اسّرة الى حيث سمعوا انه هناك. 55

 وكل من لمسه شفي.ضعوا المرضى في االسواق وطلبوا اليه ان يلمسوا ولو هدب ثوبه. وحيثما دخل الى قرى او مدن او ضياع و 56
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 16مرقس 

 لم يصدقوا الذين نظروه قد قام.  ألنهمعشر وهم متكئون ووبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم  لألحداخيرا ظهر  14

 وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها. 15

 ن آمن واعتمد خلص. ومن لم يؤمن يدن.م 16

 المؤمنين. يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة.وهذه اآليات تتبع  17

 يحملون حيّات وان شربوا شيئا مميتا ال يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. 18

 

 3أعمال الرسل 

 تاسعة.وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة ال 1

يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون  وكان رجل أعرج من بطن امه يحمل. كانوا يضعونه كل 2

 الهيكل؛

 فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سأل ليأخذ صدقة.  3

 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر الينا. 4

 ان يأخذ منهما شيئا. فالحظهما منتظرا 5

 ن الذي لي فإياه اعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامش.فقال بطرس ليس لي فضة وال ذهب ولك 6

 وامسكه بيده اليمنى واقامه ففي الحال تشددت رجاله وكعباه 7

 

 5أعمال الرسل 

 ة في رواق سليمان.وجرت على ايدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب. وكان الجميع بنفس واحد 12

 ان يلتصق بهم. لكن كان الشعب يعظمهم. واما اآلخرون فلم يكن أحد منهم يجسر 13

 وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر. جماهير من رجال ونساء.( 14

 أحدجاء بطرس يخيّم ولو ظله على   إذاحتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسّرة حتى  15

 منهم.

 لين مرضى ومعذبين من ارواح نجسة وكانوا يبرؤون جميعهم.واجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم حام 16

 

 8أعمال الرسل 

 ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر باألمور المختصة بملكوت هللا وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجاال ونساء. 12

 اندهش.مد كان يالزم فيلبس. واذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى وسيمون ايضا نفسه آمن. ولما اعت 13

 بطرس ويوحنا: إليهم أرسلواولما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامرة قد قبلت كلمة هللا  14

 اللذين لما نزال صلّيا ألجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. 15

 ا معتمدين باسم الرب يسوع.()ألنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم. غير انهم كانو 16

 ليهم فقبلوا الروح القدس. حينئذ وضعا االيادي ع 17

 

 19أعمال الرسل 

 فحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس ان بولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس. فاذ وجد تالميذ، 1

 نه يوجد الروح القدس. قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له وال سمعنا ا 2

 الوا بمعمودية يوحنا.فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فق 3

 فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بالمسيح يسوع. 4

 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. 5

 وا يتكلمون بلغات ويتنبؤون.ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفق 6

 

 19أعمال الرسل 

 وكان هللا يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة: 11

 حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول عنهم االمراض وتخرج االرواح الشريرة منهم. 12

 

 4تيموثاوس األولى 

 مع وضع ايدي المشيخة. ال تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة 14

 

 1 الثانية تيموثاوس
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 فلهذا السبب اذّكرك ان تضرم ايضا موهبة هللا التي فيك بوضع يدّي. 6

 

 6أعمال الرسل 

 وفي تلك االيام اذ تكاثر التالميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين ان اراملهم كّن يغفل عنهّن في الخدمة اليومية. 1 

 كلمة هللا ونخدم موائد. شر جمهور التالميذ وقالوا ال يرضي ان نترك نحنفدعا االثنا ع 2

 فانتخبوا ايها االخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملّوين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة.  3

 واما نحن فنواظب على الصالة وخدمة الكلمة.  4

وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون  استفانوس رجال مملّوا من االيمان والروح القدسفحسن هذا القول امام كل الجمهور فاختاروا  5

 وبرميناس ونيقوالوس دخيال انطاكيا:

 الذين اقاموهم امام الرسل فصلّوا ووضعوا عليهم االيادي. 6

 

 13أعمال الرسل 

 .أطلقوهمافصاموا حينئذ وصلّوا ووضعوا عليهما االيادي ثم  3

 

 9أعمال الرسل 

 رب في رؤيا يا حنانيا. فقال هانذا يا رب.وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا. فقال له ال 10

 فقال له الرب قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجال طرسوسيا اسمه شاول. ألنه هوذا يصلّي.  11

 ليه لكي يبصر.وقد رأى في رؤيا رجال اسمه حنانيا داخال وواضعا يده ع 12

 سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم:فأجاب حنانيا يا رب قد  13

 وههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك. 14

 :فقال له الرب اذهب. الن هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل 15

 ل اسمي. ألني سأريه كم ينبغي ان يتألم من اج 16

فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها االخ شاول قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه  17

 لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس.

 مد.في الحال وقام واعت فأبصرقشور  كأنهفللوقت وقع من عينيه شيء  18

 

 28أعمال الرسل 

 بوبليوس كان مضطجعا معترى بحمى وسحج. فدخل اليه بولس وصلّى ووضع يديه عليه فشفاه. فحدث ان ابا  8

 

 5تيموثاوس األولى 

 ال تضع يدا على أحد بالعجلة وال تشترك في خطايا اآلخرين. احفظ نفسك طاهرا. 22

 

 هـ قيامة األموات

 

 األولى. أقامه اآلب من الجحيم والموت. قام آخرون معه في قيامته.من قام من األموات، الثمار يسوع هو القيامة. كان يسوع أول 

 

بسبب موت يسوع ودفنه وقيامته، سيقوم الجميع. يسوع سينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس المالئكة وبوق هللا: والموتى في المسيح  

الهواء. هذه هي القيامة االولى. سوف يملك هؤالء مع يسوع   في الغيوم، لمقابلة الرب فيسيقومون أوالً: ثم األحياء والباقين سيُلحقون بهم 

 ألف سنة. بعد األلفية، سيبعث بقية الموتى في القيامة. 

 

 يسوع هو القيامة .1

 

 11يوحنا 

 هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا: أناقال لها يسوع  25

 ن بهذا؟فلن يموت الى االبد. أتؤمنيوكل من كان حيّا وآمن بي  26

 

 15األول كورنثوس 

 فانه اذ الموت بإنسان بإنسان ايضا قيامة االموات. 21

 

   كان يسوع أول من قام من األموات، الثمار األولى .2
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 15األول كورنثوس 

 ولكن اآلن قد قام المسيح من االموات وصار باكورة الراقدين.  20

 االموات.بإنسان ايضا قيامة  فانه اذ الموت بإنسان 21

 ألنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. 22

 ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. 23

 كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. أبطلوبعد ذلك النهاية متى سلم الملك ّلّل اآلب متى  24

 

 

 24لوقا 

الكالم الذي كلمتكم به وانا بعد معكم انه ال بد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى واالنبياء هذا هو  وقال لهم 44

 والمزامير.

 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، 45

 وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من االموات في اليوم الثالث: 46

 مبتدأ من اورشليم. األممتوبة ومغفرة الخطايا لجميع اسمه بالوان يكرز ب 47

 

 15األول كورنثوس 

 واعّرفكم ايها االخوة باإلنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه؛  1

 كنتم قد آمنتم عبثا. إذاال كنتم تذكرون اي كالم بشرتكم به إ وبه ايضا تخلصون ان 2

 جل خطايانا حسب الكتب؛أيضا ان المسيح مات من أ أنابلته ما قليكم في االول فإنني سلمت إ 3

 نه قام في اليوم الثالث حسب الكتب:إنه دفن وأ 4

 

 14رومية 

 حد يموت لذاته.ألن ليس أحد منا يعيش لذاته وال أ 7

 ن متنا فللرب نحن.إألننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت. فان عشنا و 8

 حياء واالموات.وعاش لكي يسود على األيح وقام لمسألنه لهذا مات ا 9

 

 أقام اآلب يسوع من األموات .3
 

 2أعمال الرسل 

ايها الرجال االسرائيليون اسمعوا هذه االقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل هللا بقوات وعجائب وآيات  22

 ايضا تعلمون: أنتمصنعها هللا بيده في وسطكم كما 

 موه مسلّما بمشورة هللا المحتومة وعلمه السابق وبأيدي اثمة صلبتموه وقتلتموه:هذا اخذت 23

 هللا ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه.الذي اقامه  24

 الن داود يقول فيه كنت ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي ال اتزعزع: 25

 ايضا سيسكن على رجاء. لذلك سّر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي 26

 ألنك لن تترك نفسي في الهاوية وال تدع قدوسك يرى فسادا. 27

 سبل الحياة وستمألني سرورا مع وجهك.عرفتني  28

 ايها الرجال االخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس اآلباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. 29

  حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه؛فاذ كان نبيا وعلم ان هللا 30

 ن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية وال رأى جسده فسادا. سبق فرأى وتكلم ع 31

 فيسوع هذا اقامه هللا ونحن جميعا شهود لذلك. 32

 

 13أعمال الرسل 

 من بيالطس ان يقتل. ومع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا 28

 ولما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر. 29

  اقامه من االموات:ولكن هللا 30

 ورشليم الذين هم شهوده عند الشعب.للذين صعدوا معه من الجليل الى أ وظهر اياما كثيرة 31

 ونحن نبشركم بالموعد الذي صار آلبائنا، 32

 دتك.اليوم ول أنايضا في المزمور الثاني انت ابني دهم اذ اقام يسوع كما هو مكتوب أذا لنا نحن اواله أكملن هللا قد إ 33
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 سأعطيكم مراحم داود الصادقة.  إنييضا الى فساد فهكذا قال إنه أقامه من األموات غير عتيد ان يعود أ 34

 ولذلك قال ايضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا.  35

 د بعدما خدم جيله بمشورة هللا رقد وانضّم الى آبائه ورأى فسادا: ن داوأل 36

 فلم ير فسادا. واما الذي اقامه هللا  37

  

 قام آخرون معه في قيامته  .4
 

 27متى 

 الروح.  وأسلمفصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم  50

 شققت؛رض تزلزلت والصخور تأسفل. واألحجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى  وإذا 51

 والقبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين،  52

 بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين.وخرجوا من القبور  53

 

 سيعود يسوع مباشرة بعد الضيق .5
 

 24متى 
 ات السموات تتزعزع:وللوقت بعد ضيق تلك االيام تظلم الشمس والقمر ال يعطي ضؤه والنجوم تسقط من السماء وقو 29
ويبصرون ابن االنسان آتيا على سحاب  األرضبائل وحينئذ تظهر عالمة ابن االنسان في السماء. وحينئذ تنوح جميع ق 30

 السماء بقوة ومجد كثير.
 قصائها. افيرسل مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من االربع الرياح من اقصاء السموات الى  31

 

 13مرقس 
 ما في تلك االيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر ال يعطي ضوءه.وأ 24
 السماء تتساقط والقوات التي في السموات تتزعزع.ونجوم  25
 وحينئذ يبصرون ابن االنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد 26
 اء السماء. الى اقص األرضفيرسل حينئذ مالئكته ويجمع مختاريه من االربع الرياح من اقصاء  27
 تعلمون ان الصيف قريب. خرجت اوراقاموا المثل. متى صار غصنها رخصا وأفمن شجرة التين تعلّ  28
 بواب.ياء صائرة فاعلموا انه قريب على األايضا متى رأيتم هذه االش أنتمهكذا  29
 الحق اقول لكم ال يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله.  30
 كالمي ال يزول. تزوالن ولكن األرضالسماء و 31
 وال المالئكة الذين في السماء وال االبن اال اآلب. أحدواما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما  32
 انظروا. اسهروا وصّلوا ألنكم ال تعلمون متى يكون الوقت. 33
 كأنما انسان مسافر ترك بيته واعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله واوصى البواب ان يسهر. 34
 الليل أم صياح الديك ام صباحا.اسهروا إذا. ألنكم ال تعلمون متى يأتي رب البيت أمساء ام نصف  35
 لئال يأتي بغتة فيجدكم نياما. 36
 وما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا. 37

 

 24متى 

 . ثم يأتي المنتهى.األممويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع  14

 

 3الرسل  أعمال

 ن وجه الرب. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج م 19

 ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل:  20

 الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها هللا بفم جميع انبيائه القديسين منذ الدهر.  21

 

 سيحيا الجميع .6
 

 15األول كورنثوس 

 الجميع.ألنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا  22

 ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. 23
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 كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. أبطلوبعد ذلك النهاية متى سلم الملك ّلّل اآلب متى  24

 

 15األول كورنثوس 

 ايضا قيامة االموات. فانه اذ الموت بإنسان بإنسان 21

 

 5يوحنا 

لكم ان من يسمع كالمي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية وال يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الحق الحق اقول  24

 الى الحياة. 

 الحق الحق اقول لكم انه تأتي ساعة وهي اآلن حين يسمع االموات صوت ابن هللا والسامعون يحيون. 25

 ان تكون له حياة في ذاته؛  كما ان اآلب له حياة في ذاته كذلك اعطى االبن ايضاألنه  26

 واعطاه سلطانا ان يدين ايضا ألنه ابن االنسان. 27

 ال تتعجبوا من هذا. فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، 28

 السيّآت الى قيامة الدينونة.فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا   29

 

 12دانيال 

الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت امة الى ذلك الوقت وفي   وفي ذلك 1

 شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. ينجيذلك الوقت 

 لحياة االبدية وهؤالء الى العار لالزدراء االبدي.يستيقظون هؤالء الى ا األرضوكثيرون من الراقدين في تراب  2

 

 14رومية 

 يموت لذاته. أحدمنا يعيش لذاته وال  أحدالن ليس  7

 ألننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت. فان عشنا وان متنا فللرب نحن. 8

 اء واالموات.ألنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على االحي 9

 

 26إشعيا 

 تسقط االخيلة. األرضعشاب ون طلك طل أتيقظوا ترنموا يا سكان التراب. ألتحيا امواتك تقوم الجثث. اس 19

 

 الشاهدان يُقامان  .7
 

 11يوحنا رؤيا 

 وسأعطي لشاهدي فيتنبآن الفا ومئتين وستين يوما البسين مسوحا. 3

 .األرضتان امام رب هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائم 4

 يريد ان يؤذيهما فهكذا ال بد ان يقتل. أحديريد ان يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل اعداءهما وان كان  أحدوان كان  5

هذان لهما السلطان ان يغلقا السماء حتى ال تمطر مطرا في ايام نبّوتهما ولهما سلطان على المياه ان يحّوالها الى دم وان   6

 ا. بكل ضربة كلما اراد رضاأليضربا 

 ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. 7

 وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا ايضا. 8

 تيهما توضعان في قبور.جثتيهما ثالثة ايام ونصفا وال يدعون جث األمموينظر اناس من الشعوب والقبائل واأللسنة و 9

ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض الن هذين النبيين كانا قد عذبا الساكنين على   األرضويشمت بهما الساكنون على  10

 .األرض

قع خوف عظيم على الذين كانوا ثم بعد الثالثة االيام والنصف دخل فيهما روح حياة من هللا فوقفا على ارجلهما وو 11

 ينظرونهما.

 سمعوا صوتا عظيما من السماء قائال لهما اصعدا الى ههنا. فصعدا الى السماء في السحابة ونظرهما اعداؤهما. 12

 

 ينزل من السماء، واألموات في المسيح سيقومون اوال ثم نحن االحياء سنقابله في الهواء .8
 

 1أعمال الرسل 

 نهم.هذا ارتفع وهم ينظرون. واخذته سحابة عن اعيولما قال  9

 رجالن قد وقفا بهم بلباس ابيض؛ إذاوفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق  10
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وقاال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء. ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما  11

 ا الى السماء.رأيتموه منطلق

 

 3أعمال الرسل 

 رجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. فتوبوا وا 19

 ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل:  20

 الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها هللا بفم جميع انبيائه القديسين منذ الدهر.  21

 

 4 ولاأل تسالونيكي

 من جهة الراقدين لكي ال تحزنوا كالباقين الذين ال رجاء لهم.ثم ال اريد ان تجهلوا ايها االخوة  13

 ألنه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم هللا ايضا معه. 14

 سبق الراقدين.فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن االحياء الباقين الى مجيء الرب ال ن 15

 رئيس مالئكة وبوق هللا سوف ينزل من السماء واالموات في المسيح سيقومون اوال: الن الرب نفسه بهتاف بصوت 16

 ثم نحن االحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب. 17

 لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكالم.  18

 

 6يوحنا 

 ن كل ما اعطاني ال أتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم االخير.وهذه مشيئة اآلب الذي ارسلني ا 39

 الن هذه هي مشيئة الذي ارسلني ان كل من يرى االبن ويؤمن به تكون له حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم االخير 40

 

 6يوحنا 

 ر.ان يقبل الّي ان لم يجتذبه اآلب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم االخي أحدال يقدر  44

 

 6يوحنا 

 من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم االخير. 54

 

 15األول كورنثوس 

 هوذا سّر اقوله لكم. ال نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغيّر، 51

 االخير. فانه سيبوق فيقام االموات عديمي فساد ونحن نتغيّر. في لحظة في طرفة عين عند البوق 52

 الفاسد ال بد ان يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت.الن هذا  53

 ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة.  54

 

 

 

 

 سنة ألفملوكون معه القيامة األولى، سي .9
 

 20يوحنا رؤيا 

كما ورأيت نفوس الذين قتلوا من اجل شهادة يسوع ومن اجل كلمة هللا والذين لم  ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا ح 4

 سنة.  ألفيسجدوا للوحش وال لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى ايديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح 

 ات فلم تعش حتى تتم االلف السنة. هذه هي القيامة االولى. واما بقية االمو 5

من له نصيب في القيامة االولى. هؤالء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة ّلّل والمسيح مبارك ومقدس  6

 سنة. ألفوسيملكون معه 

 

 بعد األلفية، سيبعث بقية الموتى في القيامة .10

 

 5يوحنا 

 تتعجبوا من هذا. فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته،ال  28

 لذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيّآت الى قيامة الدينونة.فيخرج ا 29
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 15األول كورنثوس 

 كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. أبطلوبعد ذلك النهاية متى سلم الملك ّلّل اآلب متى  24

 ألنه يجب ان يملك حتى يضع جميع االعداء تحت قدميه. 25

 آخر عدو يبطل هو الموت. 26

 ألنه اخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول ان كل شيء قد أخضع فواضح انه غير الذي اخضع له الكل.  27

 هللا الكل في الكل. ومتى اخضع له الكل فحينئذ االبن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون  28

 

 20يوحنا رؤيا 

 ثم متى تمت االلف السنة يحل الشيطان من سجنه، 7

 جوج وما جوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. األرضزوايا  أربعالذين في  األمميخرج ليضل و 8

 عند هللا من السماء واكلتهم. واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من  األرضفصعدوا على عرض  9

حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليال الى ابد وابليس الذي كان يضلّهم طرح في بحيرة النار والكبريت  10

 اآلبدين.

 والسماء ولم يوجد لهما موضع. األرضثم رأيت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت  11

مما هو  ارا وكبارا واقفين امام هللا وانفتحت اسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين االمواتورأيت االموات صغ 12

 مكتوب في االسفار بحسب اعمالهم.

 وسلم البحر االموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية االموات الذين فيهما ودينوا كل واحد بحسب اعماله.  13

 بحيرة النار. هذا هو الموت الثاني.وطرح الموت والهاوية في  14

 .وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار 15

 

 

 و. الدينونة االبدية

  

لكن الخلود هو مسكن هللا. الحياة األبدية هي معرفة هللا الحقيقي الوحيد ويسوع المسيح الذي أرسله هللا. إن هللا ال يرغب في هالك أحد، و

تكون له الحياة االبدية. هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل  أحبجميع أن يتوبوا. ألنه هكذا يجب على ال

اإلنسان بال عذر، ألن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم؛ مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية والهوته. كل إنسان يحكم عليه 

 هللا.الحقيقة. الذي يؤمن بيسوع ال يدان والذي ال يؤمن قد دين ألنه لم يؤمن باسم ابن  بكلماته وأعماله وبحسب

 

رجات من الحساب. يسوع هو القاضي وسيحاسب كل إنسان. سيحاسب الزانية العظيمة. ويلتقي أولئك المكتوبون في سفر حياة هناك د 

معه ألف سنة. بعد تلك األلفية، سيقوم بقية الموتى، وسيقف الجميع أمام  الخروف بالرب في الهواء، ويكونون مع الرب إلى األبد ويملكون

. أولئك الذين تكتب أسماؤهم في سفر حياة الخروف سيُحكم عليهم بالمكافآت. أولئك الذين ليست أسماؤهم في حكم العرش األبيض العظيم

نون اسباط اسرائيل االثني عشر، ويدين أبناء هللا المالئكة. هذا السفر سيلقون في بحيرة النار. سيجلس الرسل على اثني عشر عرشا ويدي

 يخلق الرب سموات جديدة وأرًضا جديدة. األولى و األرضتزول السماء األولى و

 

 . الخلود هو مسكن هللا1

 

 57إشعيا  

المنسحق والمتواضع ألنه هكذا قال العلي المرتفع، ساكن األبد، القدوس اسمه؛ في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع  15

 الروح، ألحيي روح المتواضعين، وألحيي قلب المنسحقين.

 

 90المزامير 

 جدت الجبال أو كّونت المسكونة، أنت هللا من األزل إلى األبد.قبل أن أو 2

 

 17يوحنا 

 تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال ايها اآلب قد أتت الساعة. مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا: 1 

 إذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. 2

 يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. وهذه هي الحياة االبدية ان  3

 

 نحاسب عليه . ما الذي س2
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 3بطرس الثانية 

 ال يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى علينا وهو ال يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة. 9

 

 11الجامعة 

هذه األمور   يسّرك قلبك في ايام شبابك واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك واعلم انه علىافرح ايها الشاب في حداثتك ول 9

 كلها يأتي بك هللا الى الدينونة.

 

 12الجامعة 

 الن هللا يحضر كل عمل الى الدينونة على كل خفي ان كان خيرا او شرا.  14

 

 1رومية 

 لمصنوعات قدرته السرمدية والهوته؛ حتى إنهم بال عذر:ألن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم؛ مدركة با 20

 

 2 الثانية بطرس

ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة كما سيكون فيكم ايضا معلّمون كذبة الذين يدّسون بدع هالك واذ هم ينكرون الرب  1 

 هالكا سريعا. أنفسهمالذي اشتراهم يجلبون على 

 سببهم يجدف على طريق الحق.وسيتبع كثيرون تهلكاتهم. الذين ب 2

 لذين دينونتهم منذ القديم ال تتوانى وهالكهم ال ينعس.وهم في الطمع يتّجرون بكم بأقوال مصنعة ا 3

 ألنه ان كان هللا لم يشفق على مالئكة قد اخطأوا بل في سالسل الظالم طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء؛ 4

 نما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر اذ جلب طوفانا على عالم الفجار؛ ولم يشفق على العالم القديم بل ا 5

 رّمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما باالنقالب واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا؛واذ  6

 لوطا البار مغلوبا من سيرة االردياء في الدعارة:  وأنقذ 7

 ما نفسه البارة باألفعال االثيمة؛()اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيو 8

 لتجربة ويحفظ االثمة الى يوم الدين معاقبين:يعلم الرب ان ينقذ االتقياء من ا 9

وال سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة. جسورون معجبون بأنفسهم ال يرتعبون ان  10

 يفتروا على ذوي االمجاد

 

 3يوحنا 

 ه بل تكون له الحياة االبدية.هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن ب أحبه هكذا ألن 16

 ألنه لم يرسل هللا ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلّص به العالم. 17

 الذي يؤمن به ال يدان والذي ال يؤمن قد دين النه لم يؤمن باسم ابن هللا . 18

 

 12متى 

 الدين.اقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم  ولكن 36

 ألنك بكالمك تتبرر وبكالمك تدان.  37

 

 2رومية 

 ونحن نعلم ان دينونة هللا هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. 2

 نجو من دينونة هللا.ت إنكأفتظن هذا ايها االنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها  3

 عالم ان لطف هللا انما يقتادك الى التوبة؟أم تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير  4

 ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعالن دينونة هللا العادلة؛  5

 الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله:  6

 ي العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة االبدية:اما الذين بصبر ف 7

 واما الذين هم من اهل التحزب وال يطاوعون للحق بل يطاوعون لالثم فسخط وغضب،  8

 شدة وضيق على كل نفس انسان يفعل الشر اليهودي اوال ثم اليوناني؛ 9

 م اليوناني:ومجد وكرامة وسالم لكل من يفعل الصالح اليهودي اوال ث 10

 الن ليس عند هللا محاباة. 11

 

 25متى 

 انسان مسافر دعا عبيده وسلمهم امواله.وكأنما  14
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 فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة. كل واحد على قدر طاقته. وسافر للوقت. 15

 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات وتاجر بها فربح خمس وزنات أخر. 16

 الوزنتين ربح ايضا وزنتين أخريين.وهكذا الذي اخذ   17

 واخفى فضة سيده. األرضمضى وحفر في واما الذي اخذ الوزنة ف 18

 وبعد زمان طويل أتى سيد اولئك العبيد وحاسبهم. 19

فجاء الذي اخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات أخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني. هوذا خمس وزنات أخر ربحتها  20

 فوقها.

 لقليل فأقيمك على الكثير. ادخل الى فرح سيدك.قال له سيده نعّما ايها العبد الصالح واالمين كنت امينا في اف 21

 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين وقال يا سيد وزنتين سلمتني. هوذا وزنتان أخريان ربحتهما فوقهما. 22

 ليل فأقيمك على الكثير. ادخل الى فرح سيدك.فقال له سيده نعّما ايها العبد الصالح واالمين كنت امينا في الق 23

 انسان قاس تحصد حيث لم تزرع وتجمع حيث لم تبذر: أنك ثم جاء ايضا الذي اخذ الوزنة الواحدة وقال. يا سيد عرفت  24

 . هوذا الذي لك. األرضفخفت ومضيت واخفيت وزنتك في  25

 احصد حيث لم ازرع واجمع من حيث لم ابذر. يإنفأجاب سيده وقال له ايها العبد الشرير والكسالن عرفت  26

 فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفة. فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي مع ربا. 27

 فخذوا منه الوزنة واعطوها للذي له العشر وزنات. 28

 الن كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. 29

 ان.لمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير االسنوالعبد البطال اطرحوه الى الظ 30

 

 19لوقا 

 فقال، انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. 12

 فدعا عشرة عبيد له واعطاهم عشرة أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي. 13

 د ان هذا يملك علينا.وراءه سفارة قائلين ال نري فأرسلواواما اهل مدينته فكانوا يبغضونه  14

 ذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد.ولما رجع بعد ما اخ 15

 فجاء االول قائال يا سيد مناك ربح عشرة أمناء. 16

 ن. فقال له نعما ايها العبد الصالح. ألنك كنت امينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مد  17

 خمسة امناء.ثم جاء الثاني قائال يا سيد مناك عمل  18

 فقال لهذا ايضا وكن انت على خمس مدن. 19

 ثم جاء آخر قائال يا سيد هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل. 20

 ألني كنت اخاف منك اذ انت انسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. 21

 ذ ما لم اضع واحصد ما لم ازرع: ايها العبد الشرير. عرفت اني انسان صارم آخ فقال له من فمك ادينك 22

 فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت استوفيها مع ربا. 23

 ثم قال للحاضرين خذوا منه المنا واعطوه للذي عنده العشرة االمناء. 24

 )فقالوا له يا سيد عنده عشرة أمناء.( 25

 فالذي عنده يؤخذ منه.اقول لكم ان كل من له يعطى. ومن ليس له  ألني 26

 اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فأتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. 27

 

 2يعقوب 

 هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية. 12

 . والرحمة تفتخر على الحكم. الن الحكم هو بال رحمة لمن لم يعمل رحمة 13

 

 هو القاضي.. يسوع 3

 

 18تكوين 

 وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار؛ 1

 ، األرضثالثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض الستقبالهم من باب الخيمة وسجد الى  وإذافرفع عينيه ونظر  2

 

 هم ليشيعهم.لعوا نحو سدوم. وكان ابراهيم ماشيا معثم قام الرجال من هناك وتط 16

 فاعله؛  أناعن ابراهيم ما   أخفىفقال الرب هل  17

 ؟األرضوابراهيم يكون امة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع امم  18

 بما تكلم به. ألني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدال لكي يأتي الرب إلبراهيم 19
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 دوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا؛وقال الرب ان صراخ س 20

 انزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها اآلتي الّي. واال فاعلم.  21

 وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم. واما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب.  22

 ر مع االثيم؟فتقدم ابراهيم وقال أتهلك البا 23

 را في المدينة. أفتهلك المكان وال تصفح عنه من اجل الخمسين بارا الذين فيه؟ عسى ان يكون خمسون با 24

 ال يصنع عدال؟ األرضحاشا لك ان تفعل مثل هذا االمر ان تميت البار مع االثيم فيكون البار كاألثيم. حاشا لك. أديان كل  25

 

 5يوحنا 

 دا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن. الن اآلب ال يدين اح 22

 لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون اآلب. من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب الذي ارسله.  23

الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كالمي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية وال يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت  24

 الى الحياة. 

 ين يسمع االموات صوت ابن هللا والسامعون يحيون.اقول لكم انه تأتي ساعة وهي اآلن حالحق الحق  25

 ألنه كما ان اآلب له حياة في ذاته كذلك اعطى االبن ايضا ان تكون له حياة في ذاته؛  26

 واعطاه سلطانا ان يدين ايضا ألنه ابن االنسان. 27

 

 12يوحنا 

 العالم بل ألخلّص العالم.ادينه. ألني لم آت الدين  وان سمع أحد كالمي ولم يؤمن فانا ال 47

 من رذلني ولم يقبل كالمي فله من يدينه. الكالم الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم االخير. 48

 

 14رومية 

 واما انت فلماذا تدين اخاك. او انت ايضا لماذا تزدري باخيك الننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح. 10

 لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد هللا. حّي يقول الرب انه أناتوب ألنه مك 11

 فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا هلل. 12

 

 5كورنثوس الثانية 

 ألنه ال بد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا.  10

 

 10أعمال الرسل 

 ن هذا هو المعين من هللا ديانا لألحياء واالموات.نا ان نكرز للشعب ونشهد باواوصا 42

 

 17أعمال الرسل 

 ألنه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه من االموات. 31

 

 2رومية 

 يلي بيسوع المسيح.في اليوم الذي فيه يدين هللا سرائر الناس حسب انج 16

 

 11إشعيا 

 ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من اصوله:  1 

 ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب؛  2

 ولذته تكون في مخافة الرب فال يقضي بحسب نظر عينه وال يحكم بحسب سمع اذنيه: 3

 بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه. األرضويضرب  األرضئسي ويحكم باإلنصاف لبا بل يقضي بالعدل للمساكين 4

 ويكون البر منطقة متنيه واالمانة منطقة حقويه. 5

 

 22يوحنا رؤيا 

 آتي سريعا واجرتي معي ألجازي كل واحد كما يكون عمله.  أناوها  12

 

 . درجات الحساب4

 

 11متى 
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 من له اذنان للسمع فليسمع. 15

 هذا الجيل؟ يشبه اوالدا جالسين في االسواق ينادون الى اصحابهم، وبمن اشبّه  16

 ويقولون زّمرنا لكم فلم ترقصوا. نحنا لكم فلم تلطموا. 17

 ألنه جاء يوحنا ال يأكل وال يشرب. فيقولون فيه شيطان. 18

ة. والحكمة تبررت من لعشارين والخطاجاء ابن االنسان يأكل ويشرب. فيقولون هوذا انسان اكول وشريب خمر. محب ل 19

 بنيها.

 قواته ألنها لم تتب: أكثرحينئذ ابتدأ يوبّخ المدن التي صنعت فيها  20

ويل لك يا كورزين. ويل لك يا بيت صيدا. ألنه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح  21

 والرماد.

 احتماال يوم الدين مما لكما. أكثرالة دا تكون لهما حولكن اقول لكم ان صور وصي 22

وانت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية. النه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت الى  23

 اليوم.

 احتماال يوم الدين مما لك. أكثرولكن اقول لكم ان ارض سدوم تكون لها حالة  24

 

 12لوقا 

 العبد الذي يعلم ارادة سيده وال يستعد وال يفعل بحسب ارادته فيضرب كثيرا.واما ذلك  47

ولكن الذي ال يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليال. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير ومن يودعونه كثيرا  48

 يطالبونه بأكثر.

 

 19يوحنا 

 .أطلقكوسلطانا ان  أصلبك سلطانا انفقال له بيالطس أما تكلمني. ألست تعلم ان لي  10

 . أعظماليك له خطية  أسلمنياجاب يسوع لم يكن لك علّي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لذلك الذي  11

 

 86المزامير 
 الن رحمتك عظيمة نحوي وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى. 13

 

 103المزامير 

 الرحمة.الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير  8

 ال يحاكم الى االبد وال يحقد الى الدهر.  9

 لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. 10

 قويت رحمته على خائفيه. األرضألنه مثل ارتفاع السموات فوق  11

 

 . حكم الزانية العظيمة5

 

 19يوحنا رؤيا 

 الص والمجد والكرامة والقدرة للرب الهنا: لويا. الخوبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائال هل 1

 بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. األرضالن احكامه حق وعادلة اذ قد دان الزانية العظيمة التي افسدت  2

 وقالوا ثانية هللويا. ودخانها يصعد الى ابد اآلبدين.  3

 الجالس على العرش قائلين آمين. هللويا.ّلّل وخّر االربعة والعشرون شيخا واالربعة الحيوانات وسجدوا  4

 

 . عرس الخروف 6

 

 19يوحنا رؤيا 

 لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد الن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. 7

 وأعطيت ان تلبس بزا نقيا بهيا الن البّز هو تبررات القديسين. 8

 ه هي اقوال هللا الصادقة ال هذوقال لي اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. وق 9

 

 . القيامة األولى7

 

 20يوحنا رؤيا 
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ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من اجل شهادة يسوع ومن اجل كلمة هللا والذين لم   4

 سنة.  فأليح يسجدوا للوحش وال لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى ايديهم فعاشوا وملكوا مع المس

 واما بقية االموات فلم تعش حتى تتم االلف السنة. هذه هي القيامة االولى.  5

مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة االولى. هؤالء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة ّلّل والمسيح،  6

 سنة. ألفوسيملكون معه 

 

 

 

 4 األول تسالونيكي

 لوا ايها االخوة من جهة الراقدين لكي ال تحزنوا كالباقين الذين ال رجاء لهم.تجهثم ال اريد ان  13

 ألنه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم هللا ايضا معه. 14

 فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن االحياء الباقين الى مجيء الرب ال نسبق الراقدين. 15

 نفسه بهتاف بصوت رئيس مالئكة وبوق هللا سوف ينزل من السماء واالموات في المسيح سيقومون اوال: لربالن ا 16

 ثم نحن االحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب. 17

 

 12دانيال 

بني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت امة الى ذلك الوقت وفي  وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم ل 1

 شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. ينجيذلك الوقت 

 االبدي. يستيقظون هؤالء الى الحياة االبدية وهؤالء الى العار لالزدراء األرضوكثيرون من الراقدين في تراب  2

 

 ية. حكم العرش األبيض العظيم في نهاية األلف8

 

 20يوحنا رؤيا 

 والسماء ولم يوجد لهما موضع. األرضبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت ثم رأيت عرشا عظيما أ 11

االموات مما هو موات صغارا وكبارا واقفين امام هللا وانفتحت اسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين ورأيت األ 12

 مكتوب في االسفار بحسب اعمالهم.

 لم البحر االموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية االموات الذين فيهما ودينوا كل واحد بحسب اعماله. وس 13

 وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. هذا هو الموت الثاني. 14

 ة النار.وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحير 15

 

 25متى 

 ميع المالئكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده:ومتى جاء ابن االنسان في مجده وج 31

 ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميّز بعضهم من بعض كما يمّيز الراعي الخراف من الجداء:  32

 فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. 33

 منذ تأسيس العالم.يمينه تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم  ثم يقول الملك للذين عن 34

 ألني جعت فأطعمتموني: عطشت فسقيتموني: كنت غريبا فآويتموني: 35

 عريانا فكسيتموني: مريضا فزرتموني: محبوسا فأتيتم الّي. 36

 طشانا فسقيناك.فيجيبه االبرار حينئذ قائلين. يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك. او ع 37

 انا فكسوناك؟ومتى رأيناك غريبا فآويناك؟ او عري 38

 ومتى رأيناك مريضا او محبوسا فأتينا اليك؟ 39

 فيجيب الملك ويقول لهم الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه بأحد اخوتي هؤالء االصاغر فبي فعلتم 40

 النار االبدية المعدة إلبليس ومالئكته.ثم يقول ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا مالعين الى  41

 لم تطعموني: عطشت فلم تسقوني:ألني جعت ف 42

 كنت غريبا فلم تأووني. عريانا فلم تكسوني. مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. 43

 محبوسا ولم نخدمك؟حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا او عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او 44

 تفعلوه بأحد هؤالء االصاغر فبي لم تفعلوا. فيجيبهم قائال الحق اقول لكم بما انكم لم  45

 واالبرار الى حياة ابدية. أبدىفيمضي هؤالء الى عذاب  46

 

 13متى 

 حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء الى البيت. فتقدم اليه تالميذه قائلين فّسر لنا مثل زوان الحقل.  36
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 فأجاب وقال لهم. الزارع الزرع الجيد هو ابن االنسان؛ 37

 قل هو العالم. والزرع الجيد هو بنو الملكوت. والزوان هو بنو الشرير؛والح 38

 والعدو الذي زرعه هو ابليس. والحصاد هو انقضاء العالم. والحصادون هم المالئكة. 39

 اء هذا العالم.فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقض 40

 جميع المعاثر وفاعلي االثم؛ يرسل ابن االنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته  41

 ويطرحونهم في اتون النار. هناك يكون البكاء وصرير االسنان. 42

 حينئذ يضيء االبرار كالشمس في ملكوت ابيهم. من له اذنان للسمع فليسمع. 43

 

 13متى 

 كة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع:ايضا يشبه ملكوت السموات شب 47

 لى الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد الى اوعية. واما االردياء فطرحوها خارجا.فلما امتألت اصعدوها ع 48

 هكذا يكون في انقضاء العالم. يخرج المالئكة ويفرزون االشرار من بين االبرار. 49

 رير االسنان.ويطرحونهم في اتون النار. هناك يكون البكاء وص 50

 

 . حكم المكافآت9

 

 4األول كورنثوس 

ا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظالم ويظهر آراء القلوب. وحينئذ يكون المدح لكل ال تحكمو إذا 5

 واحد من هللا.

 

 3األول كورنثوس 

 والغارس والساقي هما واحد ولكن كل واحد سيأخذ اجرته بحسب تعبه. 8

 فأننا نحن عامالن مع هللا وأنتم فالحة هللا. بناء هللا. 9

 عمة هللا المعطاة لي كبنّاء حكيم قد وضعت اساسا وآخر يبني عليه. ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه.حسب ن 10

 ان يضع اساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. أحدفانه ال يستطيع  11

 يبني على هذا االساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا؛ أحدولكن ان كان  12

 واحد سيصير ظاهرا الن اليوم سيبيّنه. ألنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو.فعمل كل  13

 قد بناه عليه فسيأخذ اجرة. أحدان بقي عمل  14

 فسيخسر واما هو فسيخلص ولكن كما بنار.  أحدان احترق عمل  15

 

 5تيموثاوس األولى 

 بعض فتتبعهم.خطايا بعض الناس واضحة تتقدم الى القضاء. واما ال 24

 كذلك ايضا االعمال الصالحة واضحة والتي هي خالف ذلك ال يمكن ان تخفى 25

 

 16متى 

 فان ابن االنسان سوف يأتي في مجد ابيه مع مالئكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله.  27

 

 2يوحنا رؤيا 

 شجرة الحياة التي في وسط فردوس هللا.من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه ان يأكل من  7

 

 2يوحنا رؤيا 

 من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فال يؤذيه الموت الثاني. 11

 

 2يوحنا رؤيا 

من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المّن المخفى واعطيه حصاة بيضاء وعلى  17

 غير الذي يأخذ.  أحدجديد مكتوب ال يعرفه  الحصاة اسم

 

 2يوحنا رؤيا 

 :األمممن يغلب ويحفظ اعمالي الى النهاية فسأعطيه سلطانا على  26

 ايضا من عند ابي. أناخذت د كما تكسر آنية من خزف كما أحدي فيرعاهم بقضيب من 27
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 واعطيه كوكب الصبح. 28

 

 3يوحنا رؤيا 

 يضا ولن امحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه امام ابي وامام مالئكته.من يغلب فذلك سيلبس ثيابا ب 5

 

 3يوحنا رؤيا 

اورشليم الجديدة   إلهيواسم مدينة  إلهيوال يعود يخرج الى خارج واكتب عليه اسم  إلهيمن يغلب فسأجعله عمودا في هيكل  12

 واسمي الجديد.  إلهيالنازلة من السماء من عند 

 

 3يوحنا رؤيا 

 من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشه.  21

 

 21يوحنا رؤيا 

 ه الها وهو يكون لي ابنا.من يغلب يرث كل شيء واكون ل 7

 

 . الدينونة األبدية، وبحيرة النار، والموت الثاني10

 

 14إشعيا 

 !األمميا قاهر  األرضالى  كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح. كيف قطعت 12

 اقاصي الشمال: وانت قلت في قلبك اصعد الى السموات ارفع كرسيي فوق كواكب هللا: واجلس على جبل االجتماع في  13

 اصعد فوق مرتفعات السحاب. اصير مثل العلي.  14

 لكنك انحدرت الى الهاوية الى اسافل الجب. 15

 

 25متى 

 اذهبوا عني يا مالعين الى النار االبدية المعدة إلبليس ومالئكته. ثم يقول ايضا للذين عن اليسار 41

 

 19يوحنا رؤيا 

لصانع قدامه اآليات التي بها اضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته.  فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه ا 20

 وطرح االثنان حّيين الى بحيرة النار المتقدة بالكبريت

 

 20يوحنا رؤيا 

 وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. هذا هو الموت الثاني. 14

 نار.وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة ال 15

 

 21يوحنا رؤيا 

واما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة االوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة  8

 نار وكبريت الذي هو الموت الثاني.المتقدة ب

 

 . الحكم على اسباط اسرائيل االثني عشر11

 

 19متى 

 نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فماذا يكون لنا.اجاب بطرس حينئذ وقال له ها  27

 أنتمتجلسون  الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن االنسان على كرسي مجده أنتمنكم فقال لهم يسوع الحق اقول لكم أ 28

 ايضا على اثني عشر كرسيا تدينون اسباط اسرائيل االثني عشر.

 

 22لوقا 

 ي.الذين ثبتوا معي في تجارب أنتم 28

 وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا. 29

 لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون اسباط اسرائيل االثني عشر. 30
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 المالئكة . دينونة12

 

 6كورنثوس األول 

 ألستم تعلمون اننا سندين مالئكة فباألولى امور هذه الحياة؟ 3

 

 يهوذا

 لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم بقيود ابدية تحت الظالم. والمالئكة الذين 6 

 

 . السماوات الجديدة واألرض الجديدة13

 

 65إشعيا 

 انذا خالق سموات جديدة وارضا جديدة فال تذكر االولى وال تخطر على بال.ألني ه 17

 

 66إشعيا 

 صانع تثبت امامي يقول الرب هكذا يثبت نسلكم واسمكم. أناالجديدة التي  ألرضاالنه كما ان السموات الجديدة و 22

 ال الرب.ويكون من هالل الى هالل ومن سبت الى سبت ان كل ذي جسد يأتي ليسجد امامي ق 23

 جسد. ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علّي الن دودهم ال يموت ونارهم ال تطفأ. ويكونون رذالة لكل ذي  24

 

 3بطرس الثانية 

 رضا جديدة يسكن فيها البر.ا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأولكنن 13

 

 21يوحنا رؤيا 

 االولى مضتا والبحر ال يوجد فيما بعد. األرضولى وثم رأيت سماء جديدة وارضا جديدة الن السماء اال 1

 

 21يوحنا رؤيا 

معهم السبع الجامات المملوءة من السبع الضربات االخيرة وتكلم معي قائال هلم ثم جاء الّي واحد من السبعة المالئكة الذين  9

 فأريك العروس امرأة الخروف. 

 العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند هللا، وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال وأراني المدينة 10

 حجر كحجر يشب بلوري؛ أكرملها مجد هللا ولمعانها شبه  11

وكان لها سور عظيم وعال وكان لها اثنا عشر بابا وعلى االبواب اثنا عشر مالكا واسماء مكتوبة هي اسماء اسباط بني  12

 اسرائيل االثني عشر:

 ابواب ومن الشمال ثالثة ابواب ومن الجنوب ثالثة ابواب ومن الغرب ثالثة ابواب.من الشرق ثالثة  13

 اساسا وعليها اسماء رسل الخروف االثني عشر.وسور المدينة كان له اثنا عشر  14

 والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وابوابها وسورها. 15

غلوة. الطول والعرض   ألفطولها بقدر العرض. فقاس المدينة بالقصبة مسافة اثني عشر والمدينة كانت موضوعة مربعة  16

 واالرتفاع متساوية.

 واربعين ذراعا ذراع انسان اي المالك. وأربعاها مئة وقاس سور 17

 وكان بناء سورها من يشب والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. 18

االساس االول يشب. الثاني ياقوت ازرق. الثالث عقيق ابيض. الرابع زمرد  واساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. 19

 ذبابي.

احمر. السابع زبرجد. الثامن زمرد سلقي. التاسع ياقوت اصفر. العاشر عقيق اخضر.   الخامس جزع عقيقي. السادس عقيق 20

 الحادي عشر اسمانجوني. الثاني عشر جمشت.

 ؤة كل واحد من االبواب كان من لؤلؤة واحدة وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف.واالثنا عشر بابا اثنتا عشرة لؤل 21

  القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها.ولم أر فيها هيكال الن الرب هللا 22

 والمدينة ال تحتاج الى الشمس وال الى القمر ليضيئا فيها الن مجد هللا قد انارها والخروف سراجها. 23

 يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليها. األرضالمخلّصين بنورها وملوك وتمشي شعوب  24

 هناك.وابوابها لن تغلق نهارا الن ليال ال يكون  25

 وكرامتهم اليها. األممويجيئون بمجد  26

 ولن يدخلها شيء دنس وال ما يصنع رجسا وكذبا اال المكتوبين في سفر حياة الخروف. 27

 


