
بانوراما العهد الجديد



خر،  لكنر  لم يأِت ربنا يسوع المسيح ليكتب الكتاب المقدس أو أي كتاب آ•
ررِمب ومررات أررم عرراخ وأكمررا ًمررا خرر   ا نسررا   رر   تجسررد وًم ررم وب 

ات الكنيسررا الترر  سرر  إلسرردا ا لهرر  المتررأنع  اترر   أررم بررعد  لرر  السررمو
.وأرسا لنا ال،وح القدس يوخ العنص،ة

برر   أي بررا بمسررا  ا –ال بمسررا  ابنايررا  –يررتكمم ف  رر  العهررد الجديررد •
(.2: 1ًب)بشخص المسيح 

العهد الجديد: الكتاب المقدس



تكمم    العهد الجديد ؟م  الم 

) ..... (الناموس

تجسد ✓) ..... (كمما ف الم 

) ..... (ابنايا 



ما بي  العهد القديم والعهد الجديد

الجديدالعهد العهد القديم

ليقة يكشف الفترة من تكوين الخ•

( كنيسددة العهددد الجديددد)الجديدددة 

ات نبدو)إلى مجئ المسيح الثاني 
(وعالمات المجئ الثاني

ليقة يكشف الفترة من تكوين الخ•

إلددددى مددددا ابدددد  مجددددئ المسدددديح 
(التجسد)

اياتحقيق النبوات وتكمي  الوص• إشددارات  ددي شخصدديات و حدددا  •
و شياء ونبوات ووصايا

خاص بالعالم  جمع• كان يخص الشعب اليهودي•



األناجي  
(البشائر)

الخط الزمني للعهد 
الجديد

 عما  
الرس 

رسائ  
الجامعة

رسائ  
بولس 
الرسو 

الرؤيا يدمفاتيح العهد الجد
طقوس 
وعقائد



الخط الزمن  لمعهد الجديد
تاريخية

رسائ 

ةنبو

 عما  الرس 5متى1

23

1يوحنا 

رؤيا يوحنا27

2

مراس

لواا3

يوحنا4

24

2يوحنا 

25

3يوحنا 

26

يهوذا
20

يعقوب
15

1تيموثاوس 

17

تيطس

19

عبرانيين

16

2تيموثاوس 

21

1بطرس 

22

2بطرس 

ميالد 

السيد 

المسيح

خدمة

السيد 

المسيح

الصليب•

القيامة•

الصعود•

الروح القدس•

ة نشر البشار

  الُمفرحة لك
المسكونة

 يام 

ةصعب

سماء جديدة 

و رض جديدة

 
حدا

 

... ي البدء 

9

غالطية

7

1كورنثوس 

8

2كورنثوس 

6

رومية

13

1تسالونيكي

14

2يتسالكونيك

10

  سس

12

كولوسي

11

 يلبي

18

 ليمون



...ت،تيب كتابا ابناإليا زمنيا  

م،عع( 1)

مت ( 2)

لوعا( 3)

يوحنا( 4)



 تسالونيك  ابول........................أول رسالا ك تات 

اتيموأاوس الثاني.........................آخ، رسالا ك تات

:رسائا بولع ال،سول



مفاتيح العهد الجديد

اإلله 
الحقيقي

اإلنسان 
الكام 

الُمخلص

دالسيد المسيح ل  المج

 جرة الخطية موت

التجسد

الفداء

األسرار

الكنيسة

الجسد 
الواحد

ملكوت 
هللا

تعاليم 
وحياة

العهد القديم

 حدا شخصياتنبوات

الكما ر التغييالتوبة

القداسا

االستشهادالكرازةالمحبة

ال،سالا

دور هللا
دور 
اإلنسان

التوا ق
النعما والجهاد

داخلكم
هد كم

بشارتكم



...السيد المسيح ل  المجد 

ا ل  الحقيق 

ا نسا  الكاما

الم خمص



ابربعا( الاشائ،)ابناإليا 



 ظهررار وإلرر  الرر،ب يسرروع الحقيقرر  كرر  كررا  استمرراخ الاشررائ، سررو •
.  "سي،ة يسوع"  وليع أبدا  كتابا "رب ومخمص و ادي"

  خابراكا بط،يقت  ال–بوح  ال،وح القدس –كتب ا نجيميو  •
درترر  الرر،وح ال يحرر،خ أحررد ع: "يقررول القررديع باسرريميوس الكايرر،

فعررا الشرريطا  وحرردا ي.. ًمرر  التفكيرر،  وال ح،يترر   رر  التعايرر، 
".  لك

ا الاشائ، ابربع



بالذات؟" أربعا"لما ا 

رعرررم الشرررمول  ررر  المفهررروخ سرررو " أربعرررا"
:   هناكالكتاب  وا نسان 

(7: 4رؤ)أربعا مخموعات غي، متجسدي  •

أربعا اتجاسات لألرض•

أربعا  صول    السنا•

أربعرررا أوإلررر  لمشررراروبيم  وأربعرررا أنهرررار •
(10: 2تك)تسق  الجنا 

/  2: 30/ 27:2خر،)أربعا عر،و  لممرذبح •
(13: 9رؤ



أناإليا ؟4لما ا 

✓) ..... (أربعا اتجاسات ابرض

✓) ..... (أربعا  صول السنا

✓) ..... (أربعا أنهار تسق  الجنا

تجسد ✓) ..... (ي أربعا مخموعات غي، م 



بعاتوا ق الاشائ، ابر

ثيرررر، لمدسشررررا • التوا ررررق مرررر  الم 
  برري( لكرر  برردو  تماأررا)الكايرر، 

لر  والرذي يصرا  الاشائ، ابربر  
شائ، حد التشاب  والتماأا بي  الا

  وسذا    حد  اتر. الث ث ابول 
دليررررا ًمرررر  بررررحتها ونسرررراتها 
لموح  ا له  الذي باغها ًم 

سا ا نجيميي  .  أ واا ال، 

سررجموا كتابرراتهم حاممررا الشررهادة ( 8: 1أع)شررهود ًيررا  الت ميررذ سررم •
  حترر  لررو أدك  لررك  لرر  الت ررحيال،بنررا يسرروع ًمرر  قررو  القيامررا

ث   ولكررر  ابحرررداالت،تيرررب الموقررروً بالت،تيرررب الزمنررر   ررر  مقابرررا 
ال،ئيسيا تأخذ وقعها الزمن  الصحيح؟ 



مدك ت،كيز ابناإليا 
ًم  أعساخ حياة المسيح

يوحنا لواا مراس متى القسم

++ + - + حياته األزلية. 1

- + - + ميالده الزمني. 2

+ ++ ++ +++ استعداده للخدمة. 3

++++ - - - خدمته  ي اليهودية. 4

+ +++ +++ +++ خدمته  ي الجلي . 5

- +++ - - خدمته  ي البرية. 6

++++ ++++ ++++ ++++ هموته وايامته وصعود. 7



ابربعا( الاشائ،)ابناإليا 

يوحنا لواا مراس متى البشائر

لليونانيين جمعللعالم  للرومان لليهود لمن ُكتبت

اايصرية  و روم  سس اإلسكندرية مكان كتابته لسطين

م100–85 م63–60 م61 م65–60 تاريخ كتابته

دالكلمة الُمتجس ةصديق البشري غالب الشيطان الملك  هم صفات المسيح

ايح   ي وسطن ةالبشرييخلص يعم  المعجزات يتمم الناموس  هم  عماله

الالهوت التاريخ العم  النبوات اهتمام اإلنجيلي

نسروجه وجه ثور وجه  سد وجه إنسان الرمز



اليهود......................مت  كتب ل   

اليونانيي ......................لوعا كتب ل  

ال،وما ......................  م،عع كتب ل

العالم أإلم ......................  يوحنا كتب ل



الناوات......................مت 

العما......................م،عع

التاريخ......................لوعا

ال سوت......................يوحنا

:أسم أًمال المسيح    ابناإليا



سيحالخطوط الرئيسية للبشائر األربعة  ي حياة السيد الم

 مثا 

معجزات

 حدا  خالصية

 حادي  ومقابالت

 صو  الباراليط



...الخطوط ال،ئيسيا لماشائ، ابربعا 

أحداث خ بيا

معجزات

أمثال

أحاديث ومقاب ت

 صول الاارعميط



 حدا  خالصية
يوحنا لواا مراس متى الموضوع

1 :1-18 الكلمة صار جسدا  

3 :23-38 1:1-17 نسب يسوع

2 :1-7 1 :18-25 والدة يسوع

2 :21-40 ختان يسوع

2 :13-18 رات   طفا  بيت لحم والهروب إلى مص

3 :21-22 1 :9-11 3 :13-17 معمودية يسوع

4 :1-13 1 :12-13 4 :1-11 التجربة

12 :20-36 9 :22 8 :31-33 16 :21-23 هيسوع ينبئ بموته وايامت

6 :28–36 9 :2-13 17 :1-13 التجلي

12 :12–19 19 :28-40 11 :1-10 21 :1-11 دخو  يسوع  ورشليم

2 :12-25 19 :45-48 11 :15-19 21 :12-17 تطهير الهيك 

13 :18-29 22 :1-6 14 :10-11 26 :14-16 خيانة يهوذا



يوحنا لواا مراس متى الموضوع

22 :7-13 14 :12-21 26:17-25 ذعشاء الفصح مع التالمي

22 :14-23 14 :22-26 26 :26-30 الربعشاء

13 :1-17 يسوع يغس  األرج 

22 :39-46 14 :32-42 26 :36-46 يسوع  ي جثسيماني

18 :1–11 22 :47-53 14 :43-52 26 :47-56 القبض على يسوع

18 :12-14 22 :63-71 14 :35-65 26 :57-68  مام مجمع اليهود

14 :28-40 23 :1-25 15 :1-15 27 :11-26  مام بيالطسالمحاكمة

15 :16-21 27:27-31 استهزاء الجنود

19 :1-27 23 :26-43 15 :22-32 27 :32-44 الصلب

19 :28-37 23 :44-49 15 :33-41 27 :45-56 موت يسوع

19 :38–42 23 :50-56 15 :42-47 27 :57-66 د ن يسوع

20 :1-10 24 :1-12 16 :1-8 28 :1-15 القيامة

20 :11-31 24 :13-49 16 :9-18 28 :16-20 يسوع بعد القيامةظهور

24 :50-53 16 :19-20 صعود المسيح للسماء



عجزات السيد المسيح م 

عصرا 35تحتوي الاشائ، ابرب  ًم  حوال  •

معجرررزة  وععرررت أحرررداأها أأنرررا  تأديرررا الررر،ب 

ة يسروع بًمرال متنوًرا  ر  مناسراات ًديررد

.تادو    بورة معجزيا لكا م  شاسدسا

اسرررررتخدخ العهرررررد الجديرررررد أ أرررررا أوبرررررا  •

:لممعجزات

/ 11: 8مررر،/ 39–38: 12مرررت)آيرررا1.

(16: 11لو

: 7أع/ 22: 2أع/ 8: 4يرررررو)ًجيارررررا2.

36)

/ 32–20: 11مررت/ 22: 7مررت)عرروة 3.

(13: 10لو



معجزة(35).........م  تحتوي الاشائ، ابربعا ً



( دليا ًم  السوت)السيد المسيح ًم  كا الخميقا معجزات
الخليقة

جماد

مواد غازيةمواد سائلةمواد صلبة

حي

حيوننبات

كائنات 
مجهرية

كائنات دنيئة

حيوان

إنسان

من الداخ 

من الخارج

إاامة موتى

كائنات 
روحية

(4لو( )1مر( )8مت)الحمى

(17لو( )8مت( )5لو( )1مر)البرص

(11يو)البكتريا

(11يو)الدود

(17مت)السمكة واإلستار 

(21يو)صيد السمك 

خمددددددددس خبددددددددزات 

وسمكتين 
(9لو( )6مت)

  سبع خبدزات واليد

من صغار السمك
(8مر( )15مت)

تحويددد  المددداء إلدددى 

خمر 
(2يو( )8مر)

المشي على الماء
( 6مددددددددر( )14مددددددددت)

(5يو)

إسكات البحر
(4مر( )8مت)

انتهار الريح
(4مر( )8مت)

نشجرة التي
( 21مت)

(16مر)

إخراج 

الشياطين
( 8مدت( )13لو )

( 1مددددر( )5مددددر)

(4لو( )9مت)

(11يو)لعازر

إبنددده يدددايرس
(8لو)

إبدددن األرملدددة 
(7لو)

(18لو( )10مر( )20مت)شفاء عميان 

(8مت( )12مت)مجنون  عمى  خرس 

(11لو)األخرس

( 7مر)السمع واللسان 

(4يو)إبن خادم الملك 

(22لو) ذن عبد رئيس الكهنة 

(8مت( )5لو( )6مت)شفاء مفلوج 

(17مت)شفاء المصروع 

(5مر)النزيف

( 12مت)المجنون

(14لو)المستسقي

(15مت)إبنه الكنعانية 



...المعجزة 

سررر  حادأرررا تحررردث بقررروة  لهيرررا تخررر،  •
ا مجرر،ك الطايعررا العررادي وتثاررت  رسررالي

م  كا  ساب الحادث أو مر  إلر،ت ًمر  
.يدي 

  س   و  الطايعا المألو ا   نها تاردأ مر•
حيرررث تنتهررر  كرررا مقررردرة بشررر،يا و يهرررا

:تكاما لمعناب، التاليا

تررررتم بواسررررطا ف أو بعممرررر   رررر  (1)
عديسي 

ا  تتم بوإلود ًنص، ا يما  أساس(2)

مكانررررا  )تررررتم  رررر   ،بررررا مناسرررراا (3)
بررر  غررر،ض لموهرررور أو ( وزمانرررا  

العوما أو الش ه،ة

ق تررتم لتمجيررد اسررم ف بنهررا توا رر(4)
.مشيئت  وحسب  رادت 

عجزة مفهوخ الم 



عجزة ش،وط الم 

   كا معجرزة يجرب أ  تجتمر  سرذا
:الش،وط الث أا

 مرر  يرردً : عداسررا الصرران (1)
المعجرررررزة سرررررو شررررر،ي، آأرررررم 

خاطئ

 السرررررح، : نقررررراوة الوسررررريما(2)
والع،ا رررررا والتعاويرررررذ سررررر  

وسائا شيطانيا

 ميسررت مرر  : سرر ما الهررد (3)
ب ًنررررد ف تمررررك الترررر  ت سررررا
  ال  ل أو تاعد ا نسرا  ًر

.  ف



عجزة؟ ما س  ش،وط الم 

عداسا الصان ( 1)

نقاوة الوسيما( 2)

س ما الهد ( 3)



سمات المعجزات الت  
بنعها السيد المسيح

د مجرر،)كانررت تررتم بكممترر  الاسرريطا 1)
أو بممسررررا ( 11: 2و27: 1مرررر،)( كممررررا

دو  اسررررررررتخداخ أي ( 41: 5مرررررررر،)
.أدوات

: 7لررو)كانررت تهررد   لرر  تمجيررد ف 2)
دو  أي تمجيررررررررررد  اترررررررررر  أو ( 16

.شخص 

كانرررت  ًررر   ًررر  محارررا ف أمررراخ 3)
( 2: 8/ 41: 1م،)المعاناة الاش،يا 

كانرررت تتمررريم لوًرررود العهرررد القرررديم 4)
بمجرررر   أزمنررررا الخرررر   ًنرررردما 
يشررررررف  ف أإلسرررررراد الاشرررررر، كمررررررا 

–18: 29 ش/ 22: 7لو)أرواحهم أي ا  

19 /35 :5–6 /61 :1.)

كانت تهد   لر  عيرادة ا نسرا   لر 5)
: 9مررر،)ا يمرررا  بقررروة ف الخ بررريا 

23.)



 مثا  السيد المسيح 

كررا ول. ابمثررال سرر  أعرروال مختصرر،ة توقررح عررواني  السررموك ونتائجرر  ًمرر  نرروع مرر أ،•
تر  شعب أمثال ًديدة توه، خصائص  لك الشعب وحكمتر  وإلهالتر  وًواطفر  وسزليا

/ 49: 20حرررررررز/ 20: 7أخ2/ 13: 24/ 12: 10برررررررم1/ 3: 24/ 18: 23ًرررررررد)
(.32: 24مت

ض مث   أو أكث،  و لك حسب تفسري، كممرا مثرا   رالاع60 ل  50   ابناإليا ما بي  •
.يعدو  بينها أشااا ابمثال الت  لم توبف ب،احا بأنها مثا



م مثا  السيد المسيح عن رسالة هللا  ي العال:  وال  

الشواهد األمثا  الموضوع

:  2، مراس 17و 16: 9مت )
(38-36: 5، لو 22و 21

يقةالثوب العتيق والزااق العت طبيعة الرسالة

رسالة / جديدة رسالة
النعمة

، 23-18و 9-3: 13مت )

، لو 20-13و 9-1: 4مراس 
8 :4-15)

مث  الزارع نشر الرسالة

(29-26: 4مر ) امث  البذار التي تنمو س( 1) رَّ ( الملكوت)نمو الحق 
-30: 4، مر 32و 31: 13مت ) ي العالم

(19و 18: 13، لو 32
حبة الخرد ( 2)

و 20: 13، لو 33: 13مت )
21)

مث  الخميرة( 3)

(43-36و 30-24: 13مت ) مث  الزرع الجيد والزوان الفساد الذي يصيب 
الرسالة وعم  هللا



الخرر،و  ال ررال  والرردرسم المفقررود  واالبرر  •
(.15لو )ال ال 

(14-9: 18لو )مثا الف،يس  والعشار •

مثررا االبنرري  المررذي  طمررب منهمررا أبوسمررا أ  •
(32-28: 21مت )يذساا لمعما    ك،م  

مررت)الكنررز المخفرر  والم لرر ة كثيرر،ة الررثم  •
13 :44-46)

(14-1: 22مت )مثا ً،س اب  الممك •

(24-16: 14لو )مثا العشا  العويم •

طية مثا  السيد المسيح عن الخالص وغفران الخ: ثانيا  



(30-23: 13لو )مثا الااب ال يق والااب المغمق •

(30-25و 18-11: 10يو )  وال،اً  الصالح (10-1: 10يو )باب الخ،ا  •

  وم  الداخا(26-24: 11  لو 45-43: 12مت )النجاسا م  الخارج •

(36-34: 11  لو 23و 22: 6مت )االستنارة الداخميا •

المسرررراري  المتناع رررري  (14و 13: 7مررررت )يصررررور الرررر،ب يسرررروع بررررالط،يقتي  •
.المفتوحي  أماخ ا نسا     سذا الحياة

(49-46: 6  لو 27-24: 7مت )مثا الانائي  •



...م  أمثما الخ   والغف،ا  

✓) ..... (الخ،و  ال ال

) ..... (الغن  الغا 

✓) ..... (الف،يس  والعشار



أمثال ً  معامما السيد المسيح: أالثا  

(16-9: 20  لو 9-1: 12  م، 41-33: 21مت )مثا الك،امي  ابش،ار •

(19-17: 20  لو 11و 10: 12  م، 46-42: 21مت )مثا الحج، الم، وض •



: 11لررو )الصررديق المحرروح : الصرر ة•
: 18لرررو )  والقاقررر  الورررالم (5-8
1-8)

مثا :الع، ا  بالجميا والشك، ًمي •
(43-41: 7لو )المديوني  

مثرررررا : بت ميرررررذاالمسررررريحً عرررررا•
: 2مررررر،عع )العررررر،وس والعررررر،يع 

(35و 34: 5  لو 20و 19

مثررررا : الع عررررا ال،وحيررررا والتغذيررررا•
(11-1: 15يو )الك،ما وابغصا  

نر  مثرا الغ: سد االحتياإلات الوعتيرا•
(21-16: 12لو )الغا  

 مثا  السيد المسيح عن الشركة مع هللا: رابعا  



التممذة/ أمثال السيد المسيح ً  الشهادة : خامسا  

(30-28: 14لو )حساب النفقا •

مموحترر  التمميررذ الررذي لرريع لديرر  روح  نكررار الررذات يشرراق  بممررح  سررد و قررد•
(35-33: 14  لو 50: 9  م، 13: 5مت )

: 11  17و 16: 8  لررو 2: 4  مرر، 15: 5مررت )تشرراي  المسرريح  بسرر،اج •
33)

(47و 45و 43: 9  م، 30و 29: 5مت )مثا ابً ا  الت  تساب العث،ة •



يح أمثال السيد المس: سادسا  
ً  الع عات م  اآلخ،ي 

كمررررا  رررر  مثررررا العاررررد : روح الغفرررر،ا •
(35-23: 18مت )القاس  

كمرررا  ررر  مثرررا : الموعرررف مررر  الق،يرررب•
(37-25: 10لو )السام،ي الصالح 



أمثال السيد المسيح ً  المكا آت: سابعا  

(16-1: 20مت )مثا العما    الك،خ •



ان أمثال السيد المسيح ً  المج   الث: أامنا  

(38-35: 12لو )مداوما الوال  والسه،    انتوار مج   السيد •

(44و 43: 24  مت 40و 39: 12لو )مثا اعتحاخ المص لمايت •

(46-42: 12  لو 51-45: 24مت )ًاد    الايت ينتو، ًودا سيدا •

(37-34: 13م،عع )مثا الاواب •

(13-1: 16لو )مثا الوكيا الوالم •



...أمثال السيد المسيح ً  المج   الثان  

✓) ..... (السه،    انتوار الع،يع

✓) ..... (وكيا الومم

) ..... (العاد القاس 



يد أمثال الس: تاسعا  
ناالمسيح ً  الدينو

مثا الشاكا المط،وحا  ر  الاحر، والجامعرا مر  كرا نروع•
(50-47: 13مت )

 (9-6: 13لو )مثا شج،ة التي  العقيما •

(27-11: 19لو )مثا العش،ة ابمنا  •

(30-14: 25مت )مثا الوزنات المختمفا •

(13-1: 25مت )العش، العذاريمثا •

(31-19: 16لو )مثا الغن  ولعازر •



أحاديث ومقاب ت

يوحنا لواا مراس متى الموضوع

3 :1-21 مقابلة مع نيقوديموس

4 :4-42 مع السامريةمقابلة

7 :24-30 15 :21-28 ةمقابلة مع المر ة الكنعاني

8 :2-11 ات المر ة التي  ُمسكت  ي ذ

الفع 

18 :18-30 10 :17-31 1 :16-30 الشاب الغني

19 :1-11 زكا رئيس العشارين

21 :15-25 بطرس إلى مكانته إعادة
األولى



الاارعميط صول 
 ً   السيد المسيح ً   ات  وأحاديث الوداًيا

17-13 نجيا يوحنا   

هاهرا روك لنا ا نجيم  خدما غسا ابرإلا الت  ينفر،د بهرا المخمرص  ي•
.  لت ميذا لعمهم يشاركون  حا  بغسمهم أعداخ أخوتهم

موقروع كما أسع سّ، الفصح الحقيقر  الرذي ت،عاتر  ابإليرال  وياقر •
.السمائيي تسايح 

ا عدخ أحاديث وداًيا س  ربيد ح  لمكنيسا• .وأخي، 

اببرحاحاتم،ات    9كاسم أو  عا " محاا"استخدخ ا نجيم  كمما •
  (17–13مرر  )اببررحاحاتمرر،ة  رر  30  بينمررا اسررتخدمها (1-2)

. قصا العميا طابعها ال،ئيس  سو الحب



ا  رر  أحاديثرر  الوداًيررا عرردخ السرريد المسرريح الكثيرر، مرر  أسرر،ار
:ت لت ميذا الخابا بالعما ا له     حياتهم   كشف ً  اآل

لكررررر  يهيرررررئ لهرررررم موقرررررع ا معررررر   ررررر  السما المتسرررررعا  والتررررر  :خطتررررر  ا لهيرررررا1)
.  الاش،يا لمتمت  بش،كا المجد اببديمج  تت،عب

. هو واحد م  اآلب  يتمم مشيئا اآلب بمس،ة:شخص  ا له 2)

 رررك  كرررا  ا نسرررا  عرررد ط ررر،د مررر  .كأغصرررا   ررر  الك،مرررا ا لهيرررا:م،كرررزسم الجديرررد3)
ا  اإلنا ئق را ًد   برار لر  مسريح  ك،مرا  لهيرا  برا برار ا نسرا  غصرن ا يحمرا أمر، 

.لمطايعا  ي س، ف بثم،ا الذي م  ًما يدي 

، أسرا  حيث يحسب الم م  نفسر  غير.الحب الاا ل بإلا اآلخ،ي :  مكانياتهم الجديدة4)
.أ  ي اذل م  أإلا  خوت   مشارك ا مسيح  مجد الحب الاا ل حت  الصميب

هم     يقرردمو  مررا سررو لمممكررت.يحاررو  الاشرر،يا  والعررالم ياغ ررهم: دورسررم  رر  العررالم5)
.مممكا النور والحب  ويقدخ العالم الش،ي، ما لمممكت  م  ظمما وبغض

لترر  الررذي يسررحاهم مرر  االرتارراك برراآلالخ اي،سررا لهررم الارراراعميط : مسرراندتهم ا لهيررا6)
  تررواإلههم  ليشررتموا  يهررا الحررب ، والنرراس  والمجررد والك،امررا كشرر،كا  لممسرريح  رر

.  آالم   والتمت  ب،ائحا عياما المصموب الذكيا



...أس،ار  صول الاارعميط 

✓) ..... (خطا ف

✓) ..... (م،كزنا الجديد

✓) ..... (دورنا    العالم

✓) ..... ( مكانياتنا الجديدة

✓) ..... (مساندة ف لنا



سف، أًمال ال،سا



..  كانت الادايا     مسطي  منذ ألف  ًاخ تق،ياا  •

أًررداد عميمررا معرردودة  رر  أحررد أركررا  العررالم ت مسررت مرر  الرر،ب يسرروع •
وسررر،ًا  مرررا .. ونالرررت عررروة ابًرررال  بحمرررول ألسرررنا الررر،وح الناريرررا 

ا انتش،ت النار مر  أورشرميم واليهوديرا  لر  كرا أرإلرا  العرالم و لر  كر
.  الناس

أي .. ار سف، أًمال ال،سا ي قدخ لنا تق،ي، شاسد ًيا  ًم  المهب والنر•
.  مي د وانتشار الكنيسا

سفر  عما  الرس 



الموضوعات الرئيسية  ي السفر

بدايات الكنيسة.1

كيددددف ت سسددددت الكنيسددددة ونُظمددددت
.. وُحلت مشاكلها 

الروح القدس.2
 خالاهدا لم تبد  الكنيسة  و تنمو بقوتها الذاتية  و ب

ومبادئهددا، لكددن التالميددذ امددتووا بددالروح الددذي حدد 
. عليهم  كان هو الُمرشد والقائد

نمو الكنيسة.3

مددع لمجت( القددوي)النمددو الددديناميكي 

ا المؤمنين مدن  ورشدليم إلدى سدوري

39و  ريقيددا ويسدديا و وروبددا،  ددي 
بلد وجزيرة وإاليم30مدينة، 

الشهادة.4

ف بطدددرس، يوحندددا،  يلدددبس، بدددولس، برنابدددا، ويال

شدددهدوا إليمدددانهم الجديدددد  دددي المسددديح .. غيدددرهم 

اع بالشددهادة الشخصددية، بددالكرازة والكلمددة، بالددد 

ادددددموا إيمددددانهم  ددددي جسددددارة ..  مددددام السددددلطات 
. وشجاعة للجميع من ك  مكان

المقاومة.5

كن هدذه بالسجن والمكائد والطرد والخداع والتشريد اضطهد اليهود واألمم المسيحيين، ول
. هللا يعم  خال   ي ضيقة. المقاومات كانت عامال  مساعدا  على انتشار المسيحية



...موقوًات سف، أًمال ال،سا 

بدايات الكنيسا( 1)

ال،وح القدس( 2)

نمو الكنيسا( 3)

الشهادة( 4)

المقاوما( 5)



سف، أًمال ال،ساممخص

تقديم تقرير دايق عن ميالد الكنيسة المسيحية ونموها الغرض األساسي

(طبيب  ممي)لواا الرسو   الكاتب

(وك  محبي هللا)ثَاُو ِيلُُس  ِلمن

م70–63 الزمن

المسيح وحياة الكنيسةحياة( 1: )الربط بين
األناجي  األربعة والرسائ  ( 2)

الهدف

اسطفانوس+  يلبس+  يعقوب+  يوحنا+  بطرس+  سيةالرئيالشخصيات

ليديا+  كرنيليوس+  لواا+  بولس+  برنابا+ 

لسترة• ابرص• يلبي• السامرة• نطاكية• األماكن الرئيسية ورشليم•

روما• ةايصري• كورنثوس• ثينا•  سس• يتسالونيك•

هو الجزء الثاني من كتابة لواا الرسو •

ة ، لددذلك اامددت الكنيسدد«يمددين»نهايتدده  جائيددة حيدد  ال توجددد كلمددة •

باسددتكما  الجددزء الثالدد  مددن خددال  خدددمتها وكرازتهددا وتاريخهددا مددا 
.«السنكسار»سجلته  ي كتاب 

المالمح الخاصة



مجال الك،ازة

َشرررِمي» ا  ِررر  أ ور  ِا َم َو ِررر  ك رررّاِ الديَه وِديقرررَوتَك ون ررروَ  ِلررر  ش ررره ود 
ِض  (8: 1أع)« َوالسقاِمَ،ِة َو ِلَ  أَعدَص  ابَرد

 ورشليم


(البك)القلب 

اليهودية


(كبيت)البيت 

السامرة


المجتمع

 اصى األرض


ك  العالم



:رتب ما يم ... مجال الك،ازة 

4أعص  ابرض
2اليهوديا
1أورشميم
3السام،ة



ً عا سف، أًمال ال،سا بالاشائ، ابربعا

سفر  عما  الرس  األربعةالبشائر

تُقدم بشارة الروح القدس• (بشارة)تقدم إنجي  المسيح •

الدتُقددددم المسددديحية نفسدددها ومدددي•
الكنيسة

تُقدم شخص المسيح•

ن  دي النداس الدذييقو  هللا ظهدر•
نخدمهم

تقو  هللا ظهر  ي الجسد•

صددددددعود حيدددددداة الكنيسددددددة بعددددددد•

المسيح

حيددداة المسددديح  دددي الجسدددد ابددد •

الصعود



نهاية 
سفر 
 عما  
الرس 

 ع 

27-28

 ع

21:15

26 :32

 ع

18 :23

21 :14

 ع

16 :1

18 :22

15 ع 
 ع 

13-14

68 67 63 60 57 53 50 49 48 م

الرحلة 

ية التبشير

األولى

الرحلة 

ية التبشير

الثانية

الرحلة 

ية التبشير

الثالثة

مجمع 

م ورشلي

القبض

عليه 

 ي 

م ورشلي

السجن 

األو   ي 

روما

الزيارة 

إلى 

ا سباني

السجن 

ي الثاني  

روما

استشهاده

ي تسالونيك

األولى

ي تسالونيك

الثانية

كورنثوس

األولى

كورنثوس

الثانية

غالطية

رومية

  سس

كولوسي

 ليمون

 يلبي

تيموثاوس

األولى

تيطس

تيموثاوس

الثانية

العبرانيين

ممخص رح ت ورسائا بولع ال،سول



ابول التاشي،ياال،سولبولعرحما



الثانياالتاشي،ياال،سولبولعرحما



الثالثاالتاشي،ياال،سولبولعرحما



رسائا بولع ال،سول



السمات العاما ل،سائا بولع ال،سول

ني    هر  أعردخ كتب رسائم  وع ،ئت    الكنيسا عاا كتابا ابناإليا بعش،ات السر1.
.وأائق مكتوبا ً  المسيح

،تاا بحسب2. طولهرا ال ت شكا رسائم  أكث، م  نصف أسفار العهد الجديد  وس  م 
.تاريخها  ورسائا الكنائع تساق رسائا ابشخا 

اتر   وعرد ي عتا، حدث ط،  دمشق سو مفتاح كرا شخصريت  وحياتر  و كر،ا وكتاب3.
(.  26و22و9)سجم  أ أا م،ات    سف، أًمال ال،سا 

رسررائم  حررز  مرر  شخصرريت   وعررد اسررتحو  ًميرر  روح الخرر   وتحرر،ر ًقررول4.
.وعموب وأرواح الناس إلميعا  

مررا أسررموب  ا نسرران  ر يرر  ولغترر  غنيررا بررال،وح وبالعمررا معررا   ممررا يجعمرر  ع5.
.الفمسفا وال سوت معا     امتزاج روح  أبيا وًميق

(  16: 4كو)كانت رسائم  تتاادلها كنائع كثي،ة 6.

عارادة إلمي  كنائع العالم اليروخ تترداول رسرائم  وسر  تحترا إلرز  أساسر   ر  ال7.
.  الميتورإليا



بح أخ خطأ؟

✓) ..... (ال،سائا ك تات عاا ابناإليا

✓) ..... (دت شكا ال،سائا أكث، م  نصف العهد الجدي

) ..... (ب زمن ت،تيب ال،سائا    الكتاب المقدس ت،تي

) ..... (كنائعكانت رسائا بولع ال،سول ال ت ق،أ    ال



ممخص رسائا بولع ال،سول

الرسائ  الرعوية
(  ما بعد األسر)

رسائ  األسر ةالرسائ  العقائدي
(ما اب  األسر)

الرسائ  الُمبكرة نوعية الرسائ 

1تيموثاوس . 11

تيطس. 12

العبرانيين. 13
2تيموثاوس . 14

 ليمون. 7

كولوسي. 8

  سس. 9
 يلبي. 10

1كورنثوس . 3

2كورنثوس .4

غالطية. 5
رومية. 6

1تسالونيكي1.

2تسالونيكي 2.

الرسائ 

26 15 51 8 عدد االصحاحات

م67–64

ما بعد السجن

م63–61

االسجن  ي روم

م58–53

الرحلة الثالثة

م60–50

الرحلة الثانية

زمن الكتابة

اإلنسان هدف الرعاية الكنيسة جسد المسيح مركز الحياةالمسيح محاور الفكر

األسرة1)

المر ة2)

الرعاة3)
المسيح مثالنا4)

الكنيسة المحلية1)

الكنيسة الجامعة2)

مفهوم الوحدة3)
دسالكنيسة والروح الق4)

المجئ الثاني1)

المسيحايامة2)

موت المسيح3)
تجسد المسيح4)

عناصر الفكر



ال،سالا ابول   ل  أسا تسالونيك ( 1)

 اسامها
(3–1)اإليمان  ي المسيح الرب 1)

(5–4)انتظار وتواع مجيء الرب 2)

الخالعةتسالونيكي، عاصمة مكدونية باليونان، اشتهرت بالتجارة والزنا ولمن ُكتبت؟

ة،  و  بعد  ن ترك تسالونيكي بفترة اصيرمن كورنثوس م 51حوالي الزمان والمكان
رسالة كتبها

الغرض منها
 دددي لتقويدددة  هددد  تسدددالونيكي المسددديحيين

.إيمانهم، وت كيد مجيء المسيح الثاني

السمة الرئيسية

عددن تسددلم الرسددو  تقريددرا  مددن تيموثدداوس

 هلهددددا لددددذا كتددددب لهددددم الرسددددو  ُمصددددححا  

المفدداهيم الخاطئددة عددن القيامددة والمجدديء 
. الثاني للمسيح



ال،سالا الثانيا  ل  أسا تسالونيك ( 2)

 اسامها
(2–1) رجاؤنا  ي مجيء المسيح 1)

(3)الحياة  ي ضوء مجيء المسيح 2)

تسالونيكيلمن ُكتبت؟

من كورنثوس–م، بعد كتابة الرسالة األولى بشهور 52–51حوالي الزمان والمكان

 يضا  

الغرض منها

لتوضددديح األمدددور الُمختلطدددة حدددو  مجددديء 

.المسيح الثاني

السمة الرئيسية

ولدى هذه الرسالة ُمتابعة  عقبت رسدالته األ

ألهدد  تسددالونيكي، واددد حدددد  يهددا األحدددا 

العديدددددة والتددددي سددددوف تسددددبق وتصدددداحب 
.المجيء الثاني للمسيح



:سد  رسالا تسالونيك  ابول 

✓) ..... (تقويا المسيحيي  ًم  ا قطهاد

✓) ..... (تأكيد مج   المسيح

: أكما

:سد  ال،سالا الثانيا

...............................................................
حتوقيح مفاسيم ال،سالا ابول  حول مج   المسي



ال،سالا  ل  أسا غ طيا( 3)

 اسامها

ُسددددلطة وسدددديادة اإلنجيدددد   ددددوق حر يددددة 1)
(4–1)الناموس 

(6-5)السلوك  ي حرية اإلنجي  2)

(والية  ي وسط يسيا الصغرى، تركيا حاليا  )غالطية لمن ُكتبت؟

م من كورنثوس،  ثناء الرحلة التبشيرية الثالثة57الزمان والمكان

الغرض منها

ا  يددعو لر ض  كر القائلين بدالتهود، و يضد

 دي المسيحيين إلدى اإليمدان والحريدة التدي

. المسيح

السمة الرئيسية

مدن لم تُرس  هذه الرسالة إلى اطاع ُمعدين

قدر  المؤمنين، ب  من الُمحتم   نهدا كاندت تُ 

ة بصددفة دوريددة  ددي كنددائس عديدددة بمنطقدد
.غالطية



ال،سالا ابول   ل  أسا كورنثوس( 4)

 اسامها

(6–1)الرسو  يُحدد مشاك  الكنيسة 

انقسامات  ي الكنيسة•

اضطرابات  ي الكنيسة•
–7)الرسو  يُجيب علدى  سدئلة الكنيسدة( 2

16)

تعليمات عن الزواج المسيحي•

تعليمات عن الحرية المسيحية•

تعليمات عن العبادة الجماعية•

تعليمات عن القيامة العامة •

مي  غرب  ثينا40( جنوب اليونان)كورنثوس، عاصمة  خائية لمن ُكتبت؟

سنوات3م من   سس  ي نهاية خدمته التي استغرات 56حوالي الزمان والمكان

الغرض منها

قدديم منااشة مشاك  كنيسة كورنثدوس، ولت

يددف الحلددو  المناسددبة، ولتعلدديم المددؤمنين ك

.يعيشون  ي مجتمع  اسد

السمة الرئيسية
.ررسالة اوية التعبير ومستقيمة الفك



ال،سالا الثانيا  ل  أسا كورنثوس( 5)

 اسامها

ليته بولس يشرح  عماله ويُدا ع عن رسو1)
(1–7)

–8)بددولس يُدددا ع عددن العطدداء المسدديحي 2)
9)

(13–10)بولس يُدا ع عن سلطته 3)

مي  غرب  ثينا40( جنوب اليونان)كورنثوس، عاصمة  خائية لمن ُكتبت؟

غ م، بعد شهور اليلة من األولى، كان ينوي زيارتها ولكنه انش57الزمان والمكان

الغرض منها

عدن لت كيد رسولية بولس الرسو  والد اع

مدين خدمته كرسدو ، و يضدا  لمقاومدة الُمعل

اطئ ، و يضدا  ابدو  خدالكذبة  ي كورنثدوس

كورنثوس

السمة الرئيسية

حددوي تُعتبددر بمثابددة خطدداب شخصددي اددوي ي
.سيرة ذاتية لكاتبه



:أكما
:غ،ض رسالا كورنثوس ابول 

:غ،ض رسالا كورنثوس الثانيا

...............................................................
حتوقيح مفاسيم ال،سالا ابول  حول مج   المسي

...............................................................

تأكيد رسوليا القديع بولع•

عاول خاطئ كورنثوس•



رسالا روميا( 6)

 اسامها

جزء عقيدي( = 11–1)بماذا تؤمن ( 1

خطية الجنس البشري•

مغفرة الخطية بذبيحة المسيح•

الحرية من ابضة الخطية•

«ماضي وحاضر ومستقب »إسرائي  •
جزء عملي( = 16–12)كيف تؤمن ( 2

المسئولية الشخصية•
مالحظات شخصية•

للمسيحيين  ي رومالمن ُكتبت؟

م من كورنثوس، عندما كان يستعد لزيارة  ورشليم57حوالي الزمان والمكان

الغرض منها

لتقددديم بددولس إلددى  هدد  رومددا وإعطدداء •

.عينة من خدمته اب   ن يص  إليهم

عمومية الخالص لجميع العالم•

السمة الرئيسية

نايدة كتب بدولس رسدالة ُمنظمدة، وكتبهدا بع

لشدك  تعبيرا  عدن إيمانده وبالتدالي ال ت خدذ ا

واتدا   ي نهاية الرسدالة اسدتغرق. التقليدي

طدددويال   دددي تحيدددة  شدددخاص عديددددين  دددي
.روما



:غ،ض رسالا روميا

تقديم بولع  ل  أسا روما•

ًموميا الخ    ل  إلمي  العالم•
...............................................................



ال،سالا  ل  أسا كولوس ( 7)

 اسامها

(2–1)ما  عله المسيح ألجلنا 1)

(4–3) ما يجب  ن يفعله المسيحيون 2)

كولوسي، ميناء صغير  ي تركيا الحالية اشتهرت بالتجارة لمن ُكتبت؟

م، من سجن بولس الرسو  األو   ي روما 61حوالي الزمان والمكان

الغرض منها

لمقاومدددددة األخطددددداء التدددددي  دددددي الكنيسدددددة 

وتوضدددديح  ن المددددؤمنين لهددددم كدددد  شدددديئ 

.يحتاجونه  ي المسيح

السمة الرئيسية

 س المسيح  ي ك  شيء له السيادة،  نه ر
(.الكنيسة)الجسد 



ال،سالا  ل  أسا أ سع( 8)

 اسامها
(3–1)وحدتنا  ي المسيح 1)
4( )ةالكنيس)عضويتنا  ي جسد المسيح 2)

–6)

كانت مقاطعة رومانية وميناء(  ي تركيا حاليا  )كنيسة   سس لمن ُكتبت؟

م من روما  ثناء سجنه هناك60حوالي عام الزمان والمكان

الغرض منها

ي لتقويدددة المدددؤمنين  دددي إيمدددانهم المسددديح

ها حيددد  يوضدددح طبيعدددة الكنيسدددة ورسدددالت

.باعتبارها جسد المسيح

السمة الرئيسية
يك  اله–الجسد )ادم صور عديدة للكنيسة 

–الفددردوس –اإلنسددان الجديددد –السددر –
، ومددن الُمحتمدد   ن هددذه الرسددالة (الجندددي

. اد وزعت على كثير من الكنائس األولى



ال،سالا  ل  أسا  يما ( 9)

 اسامها

(1) رح  ي الضيق 1)

(2) رح  ي الخدمة 2)

(3) رح  ي اإليمان 3)

(3) رح  ي العطاء 4)

 يلبي، مدينة تجارية  ي شرق  وروبالمن ُكتبت؟

م  ي  واخر سجن القديس بولس األو  بروما63الزمان والمكان

الغرض منها

شددددكر  هدددد   يلبددددي علددددى عطيددددتهم التددددي 

،  رسلوها للرسو  بولس وهو  دي السدجن

ر و يضددا  لتقويددة إيمددانهم بأظهددار  ن مصددد

.الفرح الحقيقي الوحيد هو يسوع

السمة الرئيسية

بالرغم من  نده كدان يكتدب مدن السدجن، إال

 ن روح الفدددرح تسدددود علدددى كددد  الرسدددالة 
. وسر هذا الفرح هو عالاته بالمسيح



ال،سالا  ل   ميمو ( 10)

 اسامها

(7–1)بولس يمدح  ليمون صديقه 1)

(25–8)بولس يتوس  ألج   نسيُمس 2)

 ليمون،  حد المؤمنين  ي كولوسي يمن على يد بولسلمن ُكتبت؟

م  ثناء سجن بولس الرسو  األو  بروما62الزمان والمكان

الغرض منها

رب إلاندداع  ليمددون لكددي يُسددامح عبددده الهددا

. نسيُمس و ن يقبله ك خ  ي اإليمان

السمة الرئيسية
.رسالة شخصية موجهة إلى صديق



:رتب غ،ض رسائا ابس،

كولوس 

أ سع

 يما 

 ميمو 

رسالا شخصيا

الف،ح

الكنيسا

المسيح



ال،سالا ابول   ل  تيموأاوس( 11)

 اسامها

(1)نصائح بخصوص اإليمان القويم 1)
(3–2)نصائح بخصوص إدارة الكنيسة 2)

(6–4)نصائح بخصوص خدمة الخدام 3)

تيموثاوس،  ارب التالميذ إلى الب بولسلمن ُكتبت؟

م من روما  و من مكدونية اب  سجنه األخير  ي روما63حوالي الزمان والمكان

الغرض منها

األسدقف تقديم التشجيع الكا ي لتيموثداوس

.الشاب مع إعطائه نصائح لخدمته

السمة الرئيسية

 رسدددد  بددددولس الرسددددو  تيموثدددداوس إلددددى 

ة كنيسدددة   سدددس لمواجهدددة التعددداليم الكاذبددد

كنده التي نش ت هناك، واد تمندى زيارتده ول

كتدددب لددده هدددذه الرسدددالة ُمقددددما  النصدددائح 
.العملية حو  خدمته



ال،سالا  ل  تيطع( 12)

 اسامها

(1)القيادة  ي الكنيسة 1)
(3–2)الحياة السليمة  ي المجتمع 2)

تيطس، إبن  خت والي كريت وكان  مميا  ويمن على يد بولسلمن ُكتبت؟

م، من الُمحتم   نه كتبها من مكدونية66حوالي الزمان والمكان

الغرض منها

لنصدددح تددديطس  دددي مسدددئولياته كمشدددرف

.وراعي على كنائس جزيرة كريت

السمة الرئيسية

تُشدددبه إلدددى حدددد بعيدددد رسدددالة تيموثددداوس

األولدددى بمدددا تتضدددمنه مدددن نصدددائح لرعددداة 
. وخدام الكنيسة



ال،سالا  ل  العا،انيي ( 13)

 اسامها

(:18: 10–1)سيادة المسيح 1)

المسيح  عظم من المالئكة

المسيح  عظم من موسى

المسيح  عظم من كهنوت العهد القديم

العهد الجديد  عظم من العهد الجديد 
(13–19: 10)سيادة اإليمان ( 2

يم حد جدود إبراه« عابر»نسبة إلى )للمسيحيين من  ص  عبراني لمن ُكتبت؟

م، من روما حي  كان بولس مسجونا  66حوالي الزمان والمكان

الغرض منها

ادته تقديم وتوضيح كفاية المسيح وسي

السمة الرئيسية
حيا  تُعتبر مفتاح  هم العهد القديم مسي



أعساخ رسالا العا،انيي : أكما

الم ئكا..................المسيح أًوم م 

أًوم م  العهد القديمالعهد الجديد..................

موس ................

كهنوت العهد القديم.................



ال،سالا الثانيا  ل  تيموأاوس( 14)

 اسامها

(2–1) ساسيات الخدمة المسيحية 1)

األزمنددة الصددعبة  مددام الخدمددة المسدديحية 2)
(3–4)

تيموثاوس لمن ُكتبت؟

ومام، اب  استشهاد بولس بشهور  ثناء سجنه الثاني بر67حوالي الزمان والمكان

الغرض منها

تقددددديم نصددددائح تشددددجيعية  خيددددرة لراعددددي

.كنيسة   سس القديس تيموثاوس

السمة الرئيسية

ألن هددذه كددان يخددر رسددائ  بددولس الرسددو  

التددددي كتبهددددا،  أنهددددا تكشددددف عددددن البدددده 

ليمة و ولويات  كره والعقائدد اإليمانيدة السد
.الفياضة ووات انحالله الذي حضر



رسائا الجامعا



رسائا الجامعا 

:سف،ا     شكا رسائا تعميميا( 21)   العهد الجديد 

منها كتاها بولع ال،سول14•

جامعررا أي ال" الكرراأوليكو "رسررائا إلامعررا ت مقاهررا الكنيسررا ب،سررائا 7•
(العاما)

:يمك  أ  ن،بط موقوًاتها ًم  النحو التال 

(1)

ليهوذا 
الرسو 

(1  )

ليعقوب 
الرسو 

(3)

ليوحنا 
الرسو 

(2)

لبطرس 
الرسو 

(14)

لبولس 
الرسو 

رسالة21

تحذير من 
االرتداد

السلوك 
الروحي

المحبة 
المسيحية

الرجاء 
األصي 

اإليمان 
الحقيقي

المسيحية 
العملية



:وبا

بولع

بط،س

يوحنا

يعقوب

ال،إلا 

تحذي، م  ا رتداد

ا يما 

المحاا

السموك ال،وح يهو ا

(7)......ًدد رسائا الجامعا



:تتسم رسائا الكاأوليكو  بالعموميا    كا ش    مث   1)

عي• عينا أو شخص م  عينا أو كنيسا م  . لم ت كتب  ل  إلماًا م 

. لم ت ناعش موقوًا  واحدا  با إلمعت موقوًات ًديدة إلدا  •

.ات سهاب    المعان  م   يجاز    العاار.. امتازت با سهاب م  ا يجاز ( 2

:سناك تشاب  بي  سذا ال،سائا وبع ها الاعض  خابا بي ( 3

بط،س ابول  ويعقوب•

بط،س الثانيا ويهو ا•

رسائا يوحنا الث ث•

سمات رسائا الكاأوليكو 



رسالا يعقوب( 1)

 اسامها

احتمدددا  الضددديقات والثبدددات  دددي1)

(1)اإليمان 

(2)اإليمان واألعما  2)

(3)اللسان 3)

(4)ر ض الشهوات 4)

وصدددددددددايا عمليدددددددددة لوغنيددددددددداء 5)

والمجددربين والمرضددى ولظددروف 

(5)مختلفة 

بدد  كتبهددا يعقددوب  خددو الددرب، لمسدديحو العددالم  ددي القددرن األو  االراس  والُمرس  إليه
خروج اليهود من  ورشليم 

هد ها

عددرض مبددادس السددلوك •

المسددديحي النابعدددة مدددن

إيماننا 

ر و يها نوع من التحدذي•
من االسترخاء الروحي

فةم بعد  ن تكونت الكنائس  ي بالد العالم المختل60حوالي الزمان والمكان

سماتها

رسالة اصديرة تخدتص•

ةبالسلوك ال بالعقيد

البساطة والعملية•

تدددزدحم بصددديغة األمدددر •

والنهي  ي التعليم

رسددددالة كنسددددية  يهددددا •

حدي  عن األسرار



رسالا بط،س ال،سول ابول ( 2)

 اسامها

الخالص وسط اآلالم بالرجاء  دي1)

(1)المسيح القائم من األموات 

عالاتندددا بالمسددديح و ثرهدددا علدددى2)

(2)حياتنا  ي المجتمع 

رة العالاات المسيحية داخد  األسد3)

(3)

(4)الضيق والقداسة 4)

(5)العالاات داخ  الكنيسة 5)

نطس بطرس الرسو  إلى المسيحيين الُمتغربين  ي شتات بالراس  والُمرس  إليه
ويسيا الصغرى

هد ها

اإلجابة على سؤا  هام •

:يواجه هؤالء ونحن

  كيددف يمكننددا  ن نحتمدد•

د بصبر و رح ألج  مج

هللا؟

 و كيددف نعدديح الحيدداة•

المقدسددددددددددددة وسددددددددددددط 
. الضيقات

م من روما مركز اإلضطهاد ومركز عبادة األصنام64عام الزمان والمكان

سماتها

 ي هذه الرسالة دعدوة •

للتسددددددددددددليم بددددددددددددروح 

.الخضوع

الطاعدددددة ليسدددددت هدددددي •

الخضدددددوع  قدددددط، بددددد  

اإلصددغاء الفددائق الددذي

.يهيئ للعم  والخدمة

يداة تذكر تفاصي  من ح•
المسيح



بح أخ خطأ؟
سد  رسالا بط،س ابول 

✓) ..... (كيف نحتما ال يق

✓) ..... (كيف نعيش الحياة المقدسا وسط ال يقات

) ..... (موًد مج   المسيح



رسالا بط،س ال،سول الثانيا( 3)

 اسامها

(1)الجهاد الروحي 1)

(2)الهراطقة 2)

(3)مجيء المسيح الثاني 3)

بطرس الرسو  إلى مسيحي يسيا الصغرىالراس  والُمرس  إليه

هد ها

متى: الرد على السؤا •
موعد مجيء المسيح؟

م، غالبا  من نفس مكان الرسالة األولى  66حوالي الزمان والمكان

سماتها

واضدح«  ن الوصية»•

جدددا   ددي هددذه الرسددالة 

لة  كثر من  دن الُمراسد

باعتبارهدددددددددا ُخطبدددددددددة 

وداع، وهدددي  دددي ذلدددك 

تُشددددبه خطدددداب بددددولس

الددوداعي ألهدد    سددس 
(20 ع)



قدما ً  رسائا  م 
القديع يوحنا الث ث

نمررا ال،سررالا ابولرر  تررأت  غفرر   مرر  ابسررما  بي•
.الثانيا والثالثا تأتيا  باسم الشيخ

تور ال،سائا تأت  بمفهروخ الروًك كشر،ح لمدسر•
يرات ا نجيم  القائم ًم  حوادث تاريخيا مر  آ

.وتعاليم

النوررر،ة التعميميرررا  ررر  ال،سرررائا عائمرررا ًمررر •
تجر   ظهار ناسوت المسيح بينما  ر  ا نجيرا ت

. ل   ظهار ال سوت

. وقوح موقوع الشفاًا    ال،سالا ابول•

كرر خ ال،سررالا مكشررو  وواقررح ال يحترراج  لرر •
(.ًم  ًكع ا نجيا)تفسي، 



رسالا يوحنا ال،سول ابول ( 4)

 اسامها

(2–1)هللا نور  ي عالم مظلم 1)

(4–3)هللا محبة  ي عالم بارد 2)

(5)هللا حياة  ي عالم يحتضر 3)

يوحنا الحبيب إلى البالد الُمحيطة ب  سس وللعالم كلهالراس  والُمرس  إليه

هد ها

هد ها رعوي مدن الدب •

الراعدددددي الدددددذي يُحدددددب 

رعيتددددددددده ويريدددددددددد  ن 
.يحفظها من الذئاب

م، بعد خراب  ورشليم90حوالي عام الزمان والمكان

سماتها

ت يشددرح لنددا السددلوكيا•

العملية  ي الوصايا

كتبهددا ليواجدده جماعددة •

ة ُمنشدددقة عدددن الكنيسددد

: يما يلي

إنكار التجسد1.

إشاعة الكراهية2.

سلوكيات الظلمة3.



رسالا يوحنا ال،سول الثانيا( 5)

 اسامها

(3–1)تحية رسولية 1)

احدددددددذر الهراطقدددددددة وتعددددددداليمهم 2)
(11–7)الكاذبة 

(13–12)كلمات ختامية 3)

« سيدة»وتعني « كيرية»يوحنا الحبيب إلى الراس  والُمرس  إليه

هد ها

التمسدددك بدددالحق الدددذي •

هدددو المسددديح موضدددوع 
الكرازة

ساب  نفيه إلى بطم( مركز بشارته)م من   سس 90بعد عام الزمان والمكان

سماتها

هددي الرسددالة الوحيدددة •

 ددددددي العهددددددد الجديددددددد 

الموجهدددة إلدددى سددديدة، 

 هددددي بمثابددددة خطدددداب 
. شخصي لك  إمر ة



رسالا يوحنا ال،سول الثالثا( 6)

 اسامها

جيد   بناء هللا يعيشون حسدب اإلن1)
(1–12)

–13)كلمددددات يوحنددددا األخيددددرة 2)
15)

الم كلهويمث  الخدام  ي الع« غايس»يوحنا الحبيب إلى تلميذه الراس  والُمرس  إليه

هد ها

التمسددددددددددك بددددددددددالحق، •
يو همية التقليد الكنس

ساب  نفيه إلى بطم( مركز بشارته)م من   سس 90بعد عام الزمان والمكان

سماتها

تتحددددد  عددددن إضددددا ة •

الغربدداء وتددذكر  مددرين

:هامين

وجددددددددددب إكددددددددددرام . 1

الضيف

خطدددددددددر القيدددددددددادة . 2
الُمتجبرة



سد  رسالا يوحنا ابول 

محاا ال،اً ......................

اسد  رسالا يوحنا الثاني

التمسك بالحق......................

اسد  رسالا يوحنا الثالث

 التمسك بالحق وأسميا التقميد الكنس......................



رسالا يهو ا( 7)

 اسامها

(2–1ع )اإل تتاحية 1)

تحددددددذير للمحا ظددددددة علددددددى اإليمددددددان 2)
(4–3ع )الُمستقيم 

: مثلة من المنحر ين3)

(5)الشعب اليهودي 

( 6)المالئكة 

(7)سدوم 

(13–8ع)صفات الُمعلمين الكذبة 1)

(19–14ع)نبوات عن الُمعلمين الكذبة 2)

(23–20ع) سس الحياة الروحية 3)

(25–24ع)ختام الرسالة 4)

يهوذا  خو يعقوب الرسو ، إبن  خت السيدة العذراءالراس  والُمرس  إليه

هد ها

تحدددذير المدددؤمنين مدددن •

دعدة ب)الُمعلمين الكذبة 

(.العار ين

الحدددد  علددددى التمسددددك •

باإليمددددددددان المسددددددددتقيم 
.والجهاد  ي سبيله

نم اب  خراب  ورشليم، إلى ك  الكنائس والمؤمني68حوالي عام الزمان والمكان

سماتها

يوجدددددد تشدددددابه شدددددديد •

بينهدددددا وبدددددين رسدددددالة 

بطددددددددددرس الرسددددددددددو  

.الثانية

رسددددالة مددددن إصددددحاح •

واحدددد تحدددوي مشددداهد 

ُمختدددددارة مدددددن العهدددددد 

اظ القدددديم، تصدددف ب لفددد

صدددلبة وحدددادة هدددؤالء 

.الُمعثرون ب نفسهم



سف، ال،ؤيا



ً  سف، ال،ؤيا

سررررو السررررف، الررررذي يتنرررراول موقرررروع نهايررررا ابيرررراخ •
واسررتع   شررخص الرر،ب يسرروع  رر  مجيئرر  الثرران 

.ليدي  العالم

  ت حرررردد العاررررارة ا  تتاحيررررا مرررر  السررررف، موقرررروًي•
:رئيسيي  يدور حولهما السف، المقدس

اارك: أوال   رؤيا لشخص ال،ب يسوع الم 

رؤيا لتعاليم ف لمكنيسا المقدسا: أانيا  



دسالسيد المسيح    الكتاب المق

البشائر و عما 
الرس 

بدايددددددددددة خدمتدددددددددده 

وكرازتددددده وصدددددلبه 

وموتددده ثدددم ايامتددده 
.وصعوده

المسيح الفادي
(الُمخلص)

العهد القديم

خدمدددددددة وبشدددددددارة 

بددد  المسددديح التدددي تن

بهددددا  نبيدددداء العهددددد 
.القديم

المسيح الُمنتظر
(األم )

سفر الرؤيا

اكتمدددددددا  بشدددددددارته 

وت كيددددددددد دعوتدددددددده 

وتحقيدددق مدددا وعدددد 
.به

المسيح الملك
(الديان)

الرسائ 

تفسدددددددير بشدددددددارته

اتية وتطبيقاتها الحي

عبدددددددددر األزمدددددددددان 
.واألجيا 

رالمسيح الُمختب
(الُمعاح)



ممخص أحداث سف، ال،ؤيا
اإلصحاحـــــت الرؤيا

الثال  الثاني األو  الكنيسددددددة ( 1)

: الرسائ  إلى•على األرض

ةالودكي- يالدلفيا –ساردس 

:الرسائ  إلى•

-برغددامس –سددميرنا –  سددس

ثياتيرا

السفر  كاتب•

الُمرس  إليهم•

ر المسدديح المجيددد بددين المندداي•

السبعة

السابع السادس الخامس الرابع األختدددددددددام ( 2)

َ 144•السبعة  لف 

كثيرجمع•

نصددددددددرة المفددددددددديين •

السمائية

األختام•

 بيض رس•

 رس  حمر•

 رس  سود•

 رس  خضر•

صدددددراع  دددددي نفدددددس •

الشهداء

السفر المختوم•

الخروف يفك ختومده•

ماء يتهل  سكان الس

الباب المفتوح•

العرح اإللهي•

اسيسا  24•

كائنات4•

تسبيح سماوي•

الحادي عشر العاشر التاسع الثامن األبدددددددواق ( 3)

اياس الهيك •السبعة

الوحح•

الشاهدان•

البوق السابع•

المالك القوي•

الروعود السبعة•

السفر الصغير•

5البوق •

6البوق •

السابعالختم •

سكوت  ي السماء•

4-1األبواق •



اإلصحاحـــــت الرؤيا

الرابع عشر الثال  عشر الثاني عشر المدددددددددددر ة( 4)

والتندددددددددددددددددددين 

والوحشان
  المفديون مع الحم  على جب•

رةصهيون يسبحون  ي نص

الوحح األو  من البحر•

الوحح الثاني من األرض•

المر ة•

سقوط التنين•

اضطهاد المر ة•

السادس عشر الخامس عشر الجامدددددات ( 5)

7-1الجامات •السبعة المالئكة يتهي ون لصب الجامات•

العشرون التاسع عشر الثامن عشر السابع عشر سددددددددددقوط ( 6)

بابددددد  والملدددددك 

األلفي
نالقبض على التني•

الملك األلفي•

األيام األخيرة•

عشددددددددددداء عدددددددددددرس •

الخروف

سقوط باب • دينونة الزانية•

الثاني والعشرون الحادي والعشرون الكنيسددددددة ( 7)

نهر الحياة وشجرة الحياة• ي السماء

شمس البر•

النصيب األبدي•

السماء الجديدة واألرض الجديدة•

 بوابهدددددددا و سدددددددوارها :  ورشدددددددليم المقدسدددددددة•

و ساساتها



(2-1: 6)المسيح الدجا  

(4–3: 6)حرب عظيمة 

(6–5: 6)مجاعة 

 وبئة ومجاعات وحروب 
(6 :7–8)

شدددهداء اإليمدددان  دددي نهايدددة 

(11–9: 6)األيام 

زلددددزا  عظدددديم وكددددوار  رهيددددة 
ة ودمار و حدا   لكية غير عادي

(6 :12–14)

سددددكوت  ددددي السددددماء، ثددددم 
خددددروج المالئكددددة بالسددددبعة 

(5–1: 8) بواق 

األختام السبعة

1

2

3

4

5

6

7

األبواق السبعة

(11-10:8)يدمر البحيرات واألنهار 

ر يهداجم البشد" جراد شيطاني"وباء من 

(11-1:9)ويعذبهم 

ينددددادي السددددبع مالئكددددة الددددذين يحملددددون 
(8-1:15؛ 19-15:11)السبعةجامات غضب هللا 

البشدر يطلق  جناد الشر التي ستقت  ثل 
(12:9-21)

جبدددد  متقددددد بالنددددار يضددددرب المحيطددددات 

(9-8: 8)ويدمر ك  الخالئق الحية بها 

(12: 8)ظالم الشمس والقمر 

نار وبرد يدمران ك  عشدب  خضدر علدى
(7: 8)األرض 

1

2

3

4

5

6

7

الجامات السبعة

دمام  خبيثة مؤلمة على الناس

موت المخلواات البحرية

تحو  األنهار إلى دم

احتراق الناس بنار الشمس

ظلمدددة و وجددداع عظيمدددة مدددن القدددروح 
والدمام  التي جلبتها الجامة األولى

زلزلددة عظيمددة وبددرد عظدديم يسددقط

على الناس

جفدداف نهددر الفددرات العظدديم وتجمددع ادددوات 
نالمسيح الدجا  للقتا   ي معركة هرمجدو

116 :2

216 :3

316 :4-7

416 :8-9

516 :10-11

616 :12-14

716 :15-21



بعض الطقوس والعقائد 
الت  وردت    العهد الجديد



بعض الطقوس الت  وردت    العهد الجديد
الشواهد الطقس

–5: 3تي / 26: 5 ف / 8–3: 3يو/ 16: 16مر 
7

سر المعمودية( 1)

20: 2يو1/ 17–14: 8 ع  سر الميرون( 2)

5:16يع / 9: 1يو 1/ 18: 18مت  سر التوبة واألعتراف( 3)

17–16: 10كو1/ 55: 6يو / 24–22: 14مر  سر اإل خارستيا( 4)

15–14: 5يع / 13: 6مر  مسحة المرضىسر( 5)

23–22: 5 ف / 6: 19مت  سر الزيجة( 6)

6-5: 6 ع  سر الكهنوت( 7)

19: 5 ف / 16: 3كو / 16: 14كو1/ 9: 10 ع  بالمزاميرالصالة( 8)

8–4: 13يو  اللقان( 9)

 ع / 37: 2لو–29: 9مر/ 14: 9، 16: 6، 4:2مت 

9 :30 ،13 :2 ،14 :23
األصوام( 10)



بعض العقائد الت  وردت    العهد الجديد

الشواهد العقيدة

7: 1يو2/ 22–21: 1كو/ 8-7: 2 ي/ 14: 1يو التجسد( 1)

:  1كو/ 2: 5 ف/ 7: 1 ف / 1:30كو1/ 12: 5رو/ 25: 3رو
7: 1يو1/ 20

الفداء ووراثة ( 2)
الخطية

-17: 1رؤ/ 3:16تي1/ 19–15: 1كو/ 6: 2 ي/ 1: 1يو

18
الهوت المسيح( 3)

5:7يو1/ 19: 28مت التثلي ( 4)

5: 3رؤ/ 21يه/ 29–28: 5يو األبدية( 5)

2: 20، 4، 6، 7رؤ الحكم األلفي( 6)

12: 2بط2/ 17–4:15تس1/ 33–31: 25مت
الثاني المجئ( 7)

واالختطاف

26: 15يو الروح القدس( 8)

2–1: 2يو1: كفاريةشفاعة

5: 12 ع/ 5–1: 2يو/ 6-3: 7لو/ 5: 2مر: شفاعة توسلية
الشفاعة( 9)



الشواهد العقيدة

48، 45، 43، 1:28لو إكرام العذراء( 10)

10-8: 12كو1/ 7–12:5رو المواهب واألسنة( 11)

13، 12يو3/ 12يو2/ 5: 1تي/ 34–1: 11كو1 التقليد( 12)

/  3: 10 ع/ 27، 26، 19، 1:11لو/ 53: 26مت
7: 1عب

المالئكة( 13)

40: 5يو/ 37: 23مت/ 6: 19مت االختيار( 14)

7: 13رؤ/ 5، 3:3رؤ/ 22: 2يو1/ 4، 2، 2تس2 المسيحضد( 15)

1: 3غ  / 26: 12يو األيقونات( 16)

14: 6غ / 1:23كو1 إكرام الصليب( 17)


