
الخالص في المفهوم األرثوذكسي



عقيدة الخالص
ييمذان يذلا ه–أساسذا  –اإليمان الذي  يذونا ا يليذل الب ذام المهذو   ذا •

.بمخلص

، ام األاليمبن   بع  طار الخالص يلا العهو الهويم من حيث  شأ يلا المه•
لا من ييمان الشعم العبرا لا، بأن ه قو خلصذهم مذن الهذالأ اأ ذل بذان يذ

. يا ُم مما  انوه بالخالص

اجي اسذذخا الالب ذذام المهذذو  وا مذذا  يحذذال الحذذوث ال ذذاريخلا يلذذ  حهيهذذ  •
اضذلا ، بحيذث أن نمذل ه يذلا الم(أُخَراي ، أ  ما ي صذل بالممذان اي ذلا)

ذال  انربا ذا  لعملذل يذلا المسذ هبل اِل الذي   ذم يذلا يذالخالص. يُع بر رمذما  ا
لممذان ال اريخ يحمل يلا طيا ل انذوا  اضذما ا  للخذالص الذي  يحذوث يذلا ا

.األخير

ِذام يذلا العهذو الهذويم الذيين• با ت  يه مهمذ  األ بيذاا العال
رأاا الخالص اي لا يذلا م  هذ  ال ذاريخ بعمذل جويذو يذلا

وة، ، حيث س أ لا يل  الاجاو بشذري  جويذالخله  االفواا
.ابال اللا سماات جويوة اأرض جويوة

.. يه  لا قضي  العهو الجويو أيضا  •



مجذلاا  يا ال اقع ال با  قو  حهق يعال  يلا مراحلذل األالذ  ب•

لا   بذذأ ، يالخليهذذ  الجويذذوة ال ذذالمسذذيي يسذذاي اقيذذام ب يسذذ ل

–ن ها األ بياا  لا اين قا م  م حهه  مع أ هذا ييذر ِذا رة 
.يال لعي لا اإليمان–يلا  يا الو ر 

، أ  ماال مذذذا مالذذذاا ي  ِذذذران الخذذذالص ال هذذذا لاالمفذذذويان•

 ي ذذ   ذذيا العذذالم بالعمذذل العِذذيم للخلهذذ  الجويذذوة االخذذالص

األخيذذر الُمممذذذع أن  ِهذذذر معذذذل السذذذماات الجويذذذوة ااألرض 

.  الجويوة مر ي  بالعيان



صح أم خطأ؟ 

لتملي  عمل هللا في الماضيي ُعتبرير راي او أل  يالو •

✓) ..... (في المسبقرل

(  دُدةخليقة ج)سبأتي إلى الوجود بشرُة جدُدة •

✓) ..... (لبالبالي سموات جدُدة لأرض جدُدة



َُّ فَب ِّشعوا اْلكعبعَب ألَنَّكعْم تَظعنُّوَن أَ  (39: 5ُو)ةو نَّ لَكعْم فِّيَها َحيَاةو أَبَدِّ

ف خذر ، يهالل مع اه أ ل ال يبفلا أن  وراس  بلم  ه اصي  يلهي •

اج هذاو باق  اا الب م، االهرااة ييهذا، ي مذا يلذمم أن  فذ ه ييهذا ب

.لل م ع بالخالص االحياة األبوي 

: الياجه ا الهوي  بطر  الرسال يللا  ذيه الشذهاوة الحيذ  ييهذ•

ذذلاَ " يِذذ ُ، َا ال ْ ذذَو َا اْلَبلالَمذذ ُ ال ِبَاال َسذذ  ا يالنال أَثْبَذذُت، الِ الذذلا  َْفعَلُذذاَن حَ َانال

ذذَرا   ُم ال  ، ياللَذذاْ  َبَْهذذ ُْم ياللَْيَهذذا، َبَمذذا ياللَذذ  سال ذذم  لال ِْ ذذع  ُم   أَْن يذذر  يالذذلا َمْاضال

ذذ ذذَر ال َِهذذاُر، َايَْطلَذذَع َبْاَبذذُم الص  يَن  ذذَيا ْبيال يالذذلا قُلُذذابالُبْم، َنذذالال يَْ فَجال مال

ذير  َخذاص   ُبِل  ُبُِاةال اْلبال َذامال لَيْ أَِن : أَِاال   ذْن  َْفسال لُ لَذْم  َذأْتال ألَ ِذ. َسذْت مال

، بَذلْ  ذي َ ال يالْ َسذان  يُسذ ُبُِاةٌ قَذط  بالَمشال اَن َمُسذاقاليَن  ََبلِذَم أُ َذاُ  هال اْلهالو ال
احال اْلهُُو ال  َن الر  (21–19: 1بط2." )مال



ص  هذذال بالصذذو  أن الفهذذم اللفِذذلا للذذ 

يبف  بمذا يذلا حالذ  ماسذ  الذي  أصذور

بذن يؤبل اللحم الِا ر ال. قا ان الفصي

خذذرا  )ي ذذرأ مذذا يخ فذذلا واخذذل العِذذم 

يذذذ يا ريذذذم أحذذذو يذذذلا ال خذذذاي (. 9:12

ن ذو المخ فلا لل ص، ل  ربل يبحث ن ذل

  ياأ الي  يبشف نذن األسذرار المخ فيذ

يال أ  ذذا يجذذم أن ال. لمذذن  ذذم يسذذ حهان

ص  عط  اال طبذاي نلذ  أ  ذا سذ  رأ الذ 

وان اخ بار ا محيص، اساف ال  همذل

، الذذي  يحفم ذذا نلذذ  أن  فذذ  ه أمذذر ، 

.الب م

(ال يسلاالهوي  يريغاريا  )

م أرسل المسيي اليهاو يل  الب ذ

ل لي  للهذرااة العاويذ  لهذا، لب ذ

يغ ذذذا أرسذذذلهم ليبحثا ذذذا بحث ذذذا بل

ا، أل ذذذل لذذذم يهذذذل اقذذذرأا ا م صذذذفح 

، "ا اْلُب ُذمَ يَ  الُشا: "الب م بل قال

لهذذيا يذذأمر م أن ي عمهذذاا ييهذذا،

ألن األقذذذذاال ال ذذذذلا قيلذذذذت ن ذذذذل 

مبذ هم  ح ا  يل  ا  مام  ببيذر  لي

أن يجذذذواا الفاا ذذذو الماضذذذان  

..يلا أنماقها

(الهوي  ياح ا الي بلا الفم)



اتنى الخالص( 1)
خطورة اسبخدام ( 2)

اآلُة الواحدة

ال خالص إال بدم ( 3)
الجانب )المسيح 

(اإللهي للخالص

شرلط اسبحقاق( 4)
الجانب )الدم  

(اإلنساني للخالص

أهمية األعمال ( 5)
في اوضوع الخالص

الجهاد لالنتمة( 6)

الثقة لضمان ( 7)
الملكوت

بدعة الخالص ( 8)
في لحظة لخطورتها

الخالص هو ( 9)
قصة التمر كل 



"الخالص"اتنى ( 1)



/ نيذمبذوان أ  )بذامال  خلق ه اإل سان •

الب ذذل لذذم يصذذل يلذذ  حيذذث، (بمذذال  سذذبلا

(.  قبل السهاط)بان ه يريوه أن يصل

ن ُاضذذع يذذلا شذذرب  مذذع ه، ابذذان نليذذل أ•

قذ  ي ما يلا  يه الشرب  ايها    ذيه العال

 ذذيا مذذا لذذم يحصذذل . مذذع ه ح ذذ  البمذذال

.  نليل

 حذذن اليذذام ال  عذذاو يلذذ  الفذذروا  حيذذث •

بان آوم، بل  ي م يل  الملبات السذماا 

. الي  أنو ه المسيي بومل نل  الصليم

الفبذذذذر البرا سذذذذ ا  لا يذذذذؤمن، مذذذذن جهذذذذ  •
أخذذذرأ، أن آوم ُخلذذذق بذذذامال  ايذذذلا شذذذرب  

بذر ي مذا لذم يسذ طيع  ذيا الف. بامل  مع ه
ين بذان آوم بذامال  : أن يجيم نلذ   سذاؤل

؟انل  شرب  بامل  مع ه يبيف سهط

خلق اإلنسان



صح أم خطأ؟ 

✓) ..... (خلق هللا اإلنسان بال عيب لفي شركة اع هللا•

) ..... (بتد الفداء نتود ثانية إلى الفردلس•



سقوط اإلنسان

سذذهط اإل سذذان أل ذذل أراو أن يصذذير مثذذل ه•
.بوان ه

ياة خسر اإل سان الشرب  مع ه، مصور الح•
. االحري  الحه  امصور الغبط  األبوي 

ا لهذو ار بذذم آوم احذااا ا  حذذارا  أل همذا قطعذذ•
بم بسذ فسيهما نن ه مصور الحيذاة، لهذيا 

خطي  همذذذذذا وخذذذذذل المذذذذذات نلذذذذذ  الطبيعذذذذذ  
. البشري 

ا لم يخلذق ه المذات أا الشذر أا الخطي ذ  أ•
الفسذذذاو، خطي ذذذ  آوم احذذذااا سذذذمحت لهذذذيه 

يع  صارت طفيليات نل  الطب.بلها بالاجاو
بهذذذيا أنلذذذن ه بعذذذو سذذذذهاط آوم . البشذذذري 

أل ذذذأ  ذذذرام ايلذذذ  : "  يجذذذ   ذذذيا السذذذهاط
(. 19: 3 أ " )ال رام  عاو



لكن، لماذا كان عقاب الخطية هو الموت؟

:ألن الخطي   حمل المات يلا طبيع ها

ي ذار هيالخطي  ِلم  او   اماويذ  جسذوي ، أمذا،الخطي  اه يلا طريلا   هيض•

.أ  أن الخاطئ اه ال يج معاناال هيضان ال يج معان .اقواس  اراحا ي 

اسذلطا ل، نذوم ان بذار لسذياوة هالخطي  بان بار ا  عو   نل  اصايا ه يهذلا  حمذل •

ل ا ذذيا الببريذذاا يفصذذ،ا ذذيا يحذذا  يذذلا واخلذذل ببريذذاا اإل سذذان ا عاليذذل نلذذ  ه

.اإل سان نن ه مصور حيا ل يصير اإل سان يلا مات

ا • .ييما أنطاه من اصايانوم يوراأ محب  ه حمل الخطي  أيض 

بسذذذبم مسذذذ اا ا الراحذذذا لانذذذوم اس سذذذاي  اصذذذايا ه للحيذذذاة بهذذذا حمذذذل الخطيذذذ  •

لهذا، احايلأ   يجذ  االب فذاا بمسذ اأ الحيذاة العاويذ  االجسذوي  ااالر يذالسماا ،

.انوم ال طلع أا الطماح يل  حياة الراح البام   يلا الاصي 

ذذا • أمذذا نذذوم قبذذال اصذذايا ه أل هذذا   مربذذم جميعهذذا حذذال المحبذذ ، حمذذل الخطيذذ  أيض 

.ا مربم حال اليات إلشبانها ا ضخيمها بغير حواوالخطي  يهلا أ ا ي 

وين نلذ  ، يذا  ال يهبذل العصذاة االم مذرالخطي   هام بجمل ها يذلا العصذيانين با ت •

.اصاياه يلا ملبا ل السماا 



:أكمل
لماذا كان عقاب الخطية هو الموت؟

نقيضان.............الخطية لهللا•

ُفصل  عن هللا اصدر حيات ........................................كررُاء اإلنسان•

لىلالدخول إ( المعحرة)رفض لصاُا هللا •
األنانية............

الخطية هي•
....................
على الكوت هللاعصيان لتمرد



سماح هللا بالموت

لا ه خلذذق آوم لبذذلا يبذذان خالذذوا  ابذذامال  يذذ•

الحريذذ  االمحبذذ  مثذذل ه، ا ذذلا صذذارة ال 

. يمب ها أن  اجو يال بالشرب  اال عم 

.. ليا  لي   ا سبم المات أا نل  ييال  •

ن ه سمي بالمات بعمل رحم  ح   ال يبا•
:اإل سان خالوا  يلا الخطي  

: يمٌ  يا بالحهيه  يحساٌن نِ

ين اإل سذذذذان ييذذذذر مضذذذذطر 

للبهذذذذاا يذذذذلا الخطي ذذذذ  يلذذذذ 

.األبو

(طابلاالهوي  ثي اييلا  األ )



صح أم خطأ؟ 

لب  ِّ • ✓) ..... (هللا ليس هو سرب الموت أل عِّ

حبييى ال ُكييون )هللا سييمح بييالموت كتمييل رحميية •

✓) ..... ((اإلنسان خالداو في الشر

ل  لال • ) ..... (ه  ا مصور المات انال



الحاجة إلى الخالص

: لا  ا ج السهاط با ت 

ا فصال اإل سان نن ه•

طروه من الفروا •

نباوي ل إلبلي •

اقانل  حت سلطان الخطي •

خضذذذانل لحبذذذم المذذذات األبذذذو ، يبذذذان •
مصذذذيره المح ذذذام يلذذذ  الهاايذذذ  مبذذذان 

.الِلم  اا  ِار العيام

 ذذيه الصذذارة الُمحم ذذ  ال ذذلا اصذذل يليهذذا 
اإل سذذان،  شذذير بهذذاة يلذذ  مذذوأ اح ياجذذل
ذذذع يليذذذ ل لمذذذن ي هذذذيه ايخلصذذذل م هذذذا ايُرجال

ا يا ما  طلق نليل حاج صار ل األال ،
.الخالصاإل سان يل 



: أكمل

:نبائج سقوط اإلنسان

انفصال  عن هللا( 1).................................

....................................
طرده ان الفردلس( 2)

عرودُب  إلبليس( 3)..................................

لقوع  تحت سلطان الخطية( 4)................................................

خضوع  لحكم الموت األبدي( 5).................................................



"الخالص"افهوم 

"ي هاي"أا "  جاة اسالم  من الخطر"لغايا   ع لا " الخالص"•

االبلمذذ   حمذذل .   هذذيه أا  حميذذلأن  خلذذص شذذخص مذذا يع ذذلا أن 
خوم ايذلا بعذض األحيذان يسذ . أا الصذح  أا الحفذِاإل  صارمعا لا 

الب ذذذام المهذذذو  بلمذذذ  مخلِذذذص أا خذذذالص لذشذذذارة يلذذذ  اإل هذذذاي 
(.19:1ييلبلا )الجسو  المؤقت، مثل ي هاي بال  من السجن 

المفهام الراحلا للخالص•

، يع ذوما قذال بذال اإل هذاي الراحذلا ااألبذو " خذالص" ع لا بلمذ  
ي حذوث للسجان يلا ييلبلا مايا يجم أن يفعل لبلا يخلص، ي  ل بذان

الهذذو (. 31-30:16أنمذذال الرسذذل )نذذن مصذذير السذذِجان األبذذو  
-24:19م ذذ  )سذذااأ المسذذيي الخذذالص بذذوخال ملبذذات السذذماات

25.)



. اوي الخالص يع لا ال حرير االع ق من العب•

سلط الي   المس عبالو الر يسلا   ا  ا المات•
لا نل  جميع البشر، االي  أصذبي السذالح يذ

الذذذي  يشذذذ بلا بذذذل أمذذذام ه نلذذذ يبلذذذي يذذذو
.ج   البشر بسبم خطايا م ا عويا هم

ف يسذايبلذي ي يا سهط  يا السالح مذن يذو•
اح   بسذذر شذذاب ل اي عذذوم سذذلطا ل نلذذ  أرا

البشذذر ال ذذلا بذذان ي لهفهذذا بعذذو خراجهذذا مذذن
أجسذذذاو ا ليلهذذذلا بهذذذا يذذذلا الهاايذذذ  االجحذذذيم 

.السفللا

يا يلذ  العذالم ا مذم  ذجاا السيو المسيياقو •
ل الخالص ب باو ل المات بما ل  يابذ  نذن بذ

. البشر

الخالص يلا المفهام المسيحلا



: أكمل

"الخالص"اتاني كلمة 

اإلنقاذ( 1)...................

...................
النجاة( 2)

البحرُر( 3)....................

الرلحي لاألبدي

لالسالاة ان الخطر

ةلالتبق ان الترودُ



خطورة اسبخدام اآلُة الواحدة( 2)



خطورة اسبخدام اآلُة الواحدة

، لي   ا مجرو آي  أا آيذاتالب ام الُمهو •

معي ذذ    مشذذ  يذذلا الب ذذام راحاي مذذا  ذذا 

.بلل

بما يلا أ  ماضاي-يلا ماضاي الخالص •

البو من االح را  الشويو مذن خطذارة -آخر

.اس خوام آي  ااحوة من الب ام المهو 

، طريهذ  خاط ذ  اخطذرطريه  ايي  الااحذوة •

يذ ن أ ذاأ أحذو ب يذذ  مذن اييذات، مهمذا با ذذت 

ع البو أن  ضأ ل : صريح  اااضح ، يهل لل

أمام ذذذا جميذذذع ال صذذذاص ال ذذذلا   علذذذق بهذذذيا 

.. ، ثم   فا م معاالماضاي



:اآلُة الواحدة ال تتطي الصورة الكاالة، ألن

ث لبذل مجذذال البذذالم الال ذق بذذل، ي  حذذو•

ا نما ي اسم حالذ  شذخص ُمعذين ابمذ

، يعذذذذالج أمراضذذذذل الواخليذذذذ  األصذذذذلي 

بحذذذويث السذذذيو المسذذذيي مذذذع الشذذذام 
(23–16: 19مت)الغ لا 

قذذذو  بذذذان اييذذذ  مجذذذرو يرشذذذاو يلذذذ  •

ل الخطاة األال  للوالل  نل  العمل بلذ

مثذذذل قذذذال : الذذذي  يبذذذوأ ب لذذذأ الخطذذذاة

بذذذال  الرسذذذال لسذذذجان ييلبذذذلا نذذذن 

، اقذذال سذذمعان (31: 16أي)اإليمذذان 
–28: 2لذا)الشيخ نن خالص الرم 

31 .)



..نانحن ال نسبغل اآلُة الواحدة لصالح

:من أمثل  يلأ

َن اْلَمْاتال يال  َْحُن  َْعلَُم أَ ِ َا قَوال اْ  َ "• لَ  اْلَحيَاةال، هَْل َا مال

ْخذذَاةَ  ذذم  اإلال ال يمبذذن أن ( 14: 3يذذا1" )ألَ ِ َذذا  ُحال

  خذذي  ذذيه اييذذ  ولذذيال  نلذذ  أن المحبذذ  احذذو ا 

ا هلذذل مذذن المذذات يلذذ  باييذذ  لخذذالص اإل سذذان

.الحياة

اِل اْلَاَصذذذايالْن أََرْوَت أَْن  َذذذْوُخَل اْلَحيَذذذ"• " يَااةَ يَذذذاْحفَ

 ل مجذرو حفذِ الاصذايا احذوه ، (17: 19مت)

بذال شذأ! ، بوان ييمذان ابذوان معماويذ ؟يبف 

أمذذا اييذذ  يذذ فهم آخذذر ي فذذق مذذع المالبسذذات. ال
.ال لا أحاطت بها



  نلي ذذا أن   ذذيبر باسذذ مرار  ذذيه اييذذ•

.ليميلا طريق  عري ا نل  اإليمان الس

يل بحذذذذث يين نذذذذن مفهذذذذام الخذذذذالص •

،الب ذذذذام، ال بحريذذذذلبذذذذراحُمه ذذذذاوين

محذذاالين أن  جمذذع يذذلا صذذعيو ااحذذو 

ال صذذذذذاص الم عذذذذذووة ال ذذذذذلا    ذذذذذاال 

ل ل طرقل من جميع  ااحيذالماضاي،

ال مذذذن ماايذذذ  ااحذذذوة يهذذذط، اال مذذذن 

.مالبس  معي   يهط

، ثيذذرالبحذذث يذذلا  ااضذذع بنلي ذذا أيضذذا  •

ألن االن ذذذذذواو بالذذذذذيات يذذذذذلا األمذذذذذار 

. الال ا ي ، قاو بثيرين يل  الهرطه

احال  األَِن اْلَحْرفَ . الَ اْلَحْرفال بَلال الر  ِن الر  ..  َح يُْحياللا يَْه ُُل َالبال
(3:6با2)



:أكمل اآلُة لالشاهد

الَ 
............

بلفِّ اْلَحرْ 
.........
ل حالرُّ

(3: 6كو2)................الشاهد

ألَنَّ 
...........

...........نَّ  َللكِّ َُْقبعلع فاْلَحرْ 
لحَ  الرُّ

.يُعْحيِّ 

:أكمل

ىنحباج في بحث أي اوضوع عقيدي إل
..................
رتواضع كثي



ال خالص إال بدم المسيح( 3)

(الجانب اإللهي للخالص)



الجانب اإللهي للخالص

بذذوأ الجا ذذم اإللهذذلا للخذذالص م ذذي األمل بمشذذارة •

..الثالاث الهوا 

 مت المرحل  األال  م ذل يذلا  ذيا العذالم الحاضذر•

صذلبلا ذوبير  جسذو البلمذ يذلا باش راأ الثالاث

ا صذذعاوه يلذذ  السذذمااقيام ذذل، االبف ذذار ما ذذل ا

ماا ذم الذراح يياضذ ، ااجلاسل نن يمين أبيل

.نل  المؤم ين يلا الب يس الهو 

 بذ  مجا يذ  ُمهومذ  مذن الثذالاث  يا الجا ذم  ذا •

الهذذذوا  للبشذذذري  جمعذذذاا مذذذن آوم ايلذذذ  آخذذذر 

، ابذذذوا ها مذذذا بذذذان ممب ذذذا  لذ سذذذان أن الذذذو ار
. يخلص نل  اإلطال  مهما با ت أنمالل



:أكمل

بدأ الجانب اإللهي للخالص
............
.الثالاث الهوا بمشورة

:األفتال اإللهية للخالص

تجسد الكلمة( 1)........................
................

 صلر( 2)

قيااب ( 4).................الكفارياوت  ( 3)............................

صتوده إلى السماء لجلوس  عن ُمين أبي ( 5)...............................................................

إفاضة اواهب الرلح القدس على المؤانين( 6)...............................................................

هذه هي هرة 
...........
.من الثالاث الهوا اجانية



لذذ  طبيع  ذذا المريضذذ  اح اجذذت ي

ا  ي سذذذا  ا السذذذاقط اح ذذذ. شذذذاف  

مذذل عمذذ  َمذذن يهذذو  . يلذذ  َمذذن يها 

.الحياة اح ا  يل  ما ي حياة

(ال يصلاالهوي  يريغاريا  )

من  ا بذال بذوا اال جسذو 

 جسذذو مذذن أجذذل خالصذذ ا 

.مثللبلا بالمثل يخل ص ال

(الهوي  ياح ا الومشهلا)



، اَ ُ الِذذيال  ُ ذذَا َي الذذلاا يالذذلا الِرحْ • ذذْن أَْجذذلال َمَحبِ َمذذ ال  الذذلال مال

ايَذذذا ، َا َْحذذذُن أَْمذذذَااٌت بالاْلَخطَ اْلَبثاليذذذَرةال الِ الذذذلا أََحبِ َذذذا بالَهذذذا

ذذييال  َاأَقَاَم َذذا  ال أَْ ذذ ُْم ُمَخلُِصذذانَ بالال  الْعَمذذأَْحيَا َذذا َمذذَع اْلَمسال

ذذذَمعَذذذلُ، َاأَْجلََسذذذ َا َمعَذذذلُ يالذذذلا الِسذذذ يِاتال يالذذذلا اْلَمسال ييال َمااال

َر ياللا الو ُ ارال اي هال ِْ يُ لال اْلفَا الَق،  اليَ ال يال َ   الْعَم ال يَُساَي، لال

ذذييال  ل  الْعَمذذ ال ألَ ُِبذذْم بالا.  يَُسذذايَ بالذذالل ْطفال َنلَْي َذذا يالذذلا اْلَمسال

ذذَأ لَذذ ، َايلال يَمذذانال ذذْ ُبمْ ُمَخلُِصذذاَن، بالاإلال يِذذ ُ ُ ذذَا َنطال . ْيَ  مال

ْن أَْنَمال َبْيالَ يَفْ . هال  َر أََحوٌ لَْيَ  مال (9–4: 2أف).  َخال

ينَ • رال ذذذذَوااال الِذذذذيال  باليَ َمِجا  ذذذذا بال الْعَم الذذذذُم َبَذذذذر ال ُسذذذذاَي لال بالاْلفال

ذذذييال، يَمذذذانال بالوَ الِذذذيال  قَِوَمذذذلُ هُ َبفِذذذاْلَمسال ، اَرة  بالاإلال ذذذلال مال

ذْن أَْجذلال الِصذفْ  ، مال هال َهارال بالذر ال ِْ الالفَ ال يال َنذنال اْلَخَطايَذا الِسذإلال

هال يال . بال الْمَهالال هال  َهارال بالر ال ِْ ، لال إلال ذرال يَُبذاَن لا الِمَمانال اْلَحاضال

ذَن اإلال  َر َمذْن ُ ذَا مال ا َايُبَذر ال –24: 3را). يَمذانال باليَُسذايَ بَارًّ

26)

و  عم  الخالص المجا ي  يلا الب ام المه



ا، بَذذْل ْه ََضذذ  أَْنَمالال َذذالَ بالمُ َوْنذذَاة  ُمهَِوَسذذ  ، •

يَْت لَ َذا ْعَم ال الِ اللا أُنْ بالُمْه ََض  اْلهَْصوال َاال  ال  طال

ييال يَُسذايَ  ، َل األَْممال َذ ال األَمَ قَْبذياللا اْلَمسال لاليِذ ال

 ُِ ذذذذَرتال ايَن بال هال ِْ ُ ذذذذ َ َايال َِمذذذذا أ ا ُهذذذذارال ُمَخل الصال

ييال، الِيال  أَ  أَ َذاَر ْبَطَل اْلَمذْاَت اَ يَُساَي اْلَمسال

ذ يذلال اْلَحيَاةَ َااْلُخلُذاَو بالَااسال ْ جال : 1 ذلا2). َط ال اإلال

9–10)

ذذذذْن • َهذذذذَر لُْطذذذذُف مُ َالبال َِ ذذذذيَن  ذذذذ َا هال حال َخل الصال

ْل َا َ َايالْحَسا ُلُ الَ بالأَْنَمال يال  ا  َْحُن، لا بالر  َنمال
لال بالغُْسذذذذَخلَِصذذذذ َابَذذذذْل بالُمْه ََضذذذذ  َرْحَم الذذذذلال 

ذذذيالَوال الثِذذذا اللا َا َْجوال  احال اْلهُذذذُو ال اْلمال ، يذذذوال الذذذر 

ذييال ْي َذا باليَُسذاَي الْ الِذيال  َسذَببَلُ بالغال  ذ  َنلَ  َمسال

ذيُر بَِرْر َذا بال الْعمَ َح ِ  يالَيا  َ . ُمَخل الصال َا ،  َصال  الذلال

يِذ ال َاَرثَ   َحَسَم َرَجااال اْلحَ  4: 3 ذلا. )يَذاةال األَبَوال

–7)



ارك  دم المسيح في قضية الخالص

: ال ييمذذذذذان اال أنمذذذذذال بذذذذذوان  ذذذذذيا الذذذذذوم•

األنمذالا،  ا ييمان بوم المسيياإليمانين

وم  ذذذلا أنمذذذال مؤسسذذذ  نلذذذ  اسذذذ حهاقات

. المسيي

ال ياجذذذو خذذذالص يال بذذذوم المسذذذيي، جميذذذع •

األنمال الصالح  مهمذا سذمت، مهمذا نلذت، 

مهمذذا بملذذذت، ال يمبذذذن أن  خلذذذص اإل سذذذان 

.وم المسييبوان

األبذذذذذرار الذذذذذيين أرضذذذذذاا الذذذذذرم بأنمذذذذذالهم •

ضذا العهو الهويم، ا  ِراا  م أيالصالح  يلا

السذذذيو يلذذذ  أن أخذذذرجهم م ذذذلالجحذذذيميذذذلا
.بعو صلبلالمسيي



صح أم خطأ؟ 

) ..... (األبرار ُخلصون بأعمالهم الصالحة•

) ..... (ُوجد خالص بدلن دم المسيح•

اإلُميييييان بيييييدم المسييييييح لاألعميييييال الصييييييالحة •

✓) ..... (ُبحقق خالص اإلنسانلامارسة األسرار بهم 



  ي  لا اي خذر أل  ذلا أخلذص، الذي

ا أل  ذذلا بذذال خطايذذا، بذذل ألن الخطايذذ

لا ي  ذذذلا ال أي خذذذر أل ذذذ. قذذذو ُيفذذذرت

 ذذذايع أا ألن أحذذذو ا مذذذا  ذذذايع لذذذلا، 

اي مذذذا ألن المسذذذيي  ذذذا شذذذفيعلا 

أمذذذذذذذذام ايم، ألن وم ( محذذذذذذذذاملا)

.المسيي سفأ من أجللا

(أمبراسيا الهوي  )

م ين بان لويأ قضي  معراض  أما

ا، قذذذاض  ايلممذذذأ أن  هذذذيم محامي ذذذ

ل اقذذو قبذذل المحذذاملا قضذذي أ، ي  ذذ

. طان ليشفع يلا قضي أ قذور اسذ 

ي ن سمعت قبذل المرايعذ  أ ذل  ذا

الذذي  يحبذذم بذذم يبذذان يرحذذأ أ ذذل 

يبان الهاضذلا ياأ الذي  بذان م ذي

..محاميأ

(أيسطي ا الهوي  )



شرلط اسبحقاق دم المسيح ( 4)
(الجانب اإلنساني للخالص)



مةقرول النت.. اسبحقاق دم المسيح 
وم المسذذذيي ماجذذذاو، مسذذذ عو أن يخلذذذص، •

ِم هُ  َبذَيا أََحذ: "اباف للخالص للعالم بلل

يذَو، لالَبذلْا الَ يَ اْلعَالََم َح ِ  بَذَيَل اْب َذلُ  ذَأ اْلَاحال ْهلال

، بَذذذْل  َ  ُن بالذذذلال ُبذذذاُن لَذذذلُ اْلَحيَذذذاةُ ُبذذذل  َمذذذْن يُذذذْؤمال

يِ ُ  (16: 3يا" )األَبَوال

 ذل خلذصيهل حِ  العالم بلذل بذالغفران؟ •

ل  ُبذذ)العذذالم بلذذل بهذذيا البذذيل، أم خلذذص يهذذط 

ُن باللال  ؟(َمْن يُْؤمال

اسذذذذ فاو  ا مذذذذن  ذذذذيه ال عمذذذذ  مشذذذذراط ييا  •

ن بهبالها، ببذل مذا يسذ لممل  ذيا الهبذال مذ

.خطاات

م  يا الهبال ببل خطاا ل العملي   ا الجا •
. اإل سا لا للخالص



نذذن اخ ذذار ه الاجذذاو لذ سذذان ُمفضذذال  ييذذاه•
..العوم

ُم م عذا  أصبي اإل سان با  ا  ناقال  لبن بعو أن •
ل ، اأسذذاا اسذذ خوامها باخ يذذار سذذذبيبالحريذذ 

بيذم المات بال مرو االخطي ، بيل ه يب ل الح
.يواا نن اإل سان لبلا يرو لل بهج  الخالص

امع أ ل  يذأ الخذالص بهبذ  مجا يذ ، لب ذل ال •
 حم يفرضل نل  اإل سان، أل ل ال يشاا أن يهذ

.حري  يراو ل

ض البو لذ سان من وار ييجابلا يهام بل بمح•
ال ُم ممذا  بايذ  الخطذاات الالممذ  لهبذيخ ياره
.  الخالص

“ أه الي  خلهأ بوا أ، ال يخل صأ بوا"
(أيسطي ا الهوي  )



خطوات اإلنسان في طرُق الخالص

اإليمان
األسرار 

الب سي  الالمم  
للخالص

األنمال 
الصالح 



: أكمل

:خطوات اإلنسان في طرُق الخالص

اإلُمان( 1)....................

........................................................
األسرار الكنسية الالزاة للخالص( 2)

األعمال الصالحة( 3)..................................



اإليمذذذذذذان شذذذذذذرط أساسذذذذذذلا السذذذذذذ حها  وم •
نذذذن السذذذيو المسذذذيي، ا بذذذيا قذذذالالمسذذذيي
َبلْا الَ يَْهلالَأ ُبل  : " فسل ُن بالذلال لال ، بَذْل  َمذْن يُذْؤمال

يِ  (16: 3يا" ) ُ  َُباُن لَلُ اْلَحيَاةُ األَبَوال

وم  ِهذذذر أ ميذذذذ   ذذذذيا الشذذذذرط السذذذذ حها •
 فذذذذذ  يذذذذذلاالب ذذذذذامالمسذذذذذيي، مذذذذذن قذذذذذال

: مذذذن يذذذم السذذذيو المسذذذيي  فسذذذلاإلصذذذحاح
ُن باللال الَ يُوَ " ُن قَذْو اُن، َاالِيال  الَ يُْؤمال اَلِيال  يُْؤمال

ْن بال  يَن، ألَ ِذلُ لَذْم يُذْؤمال " يذوال اْسذمال اْبذنال هال اْلَاحال وال
(18: 3يا)

رب ذذذذا يسذذذذاي المسذذذذيي أ ذذذذل بذذذذوان اضذذذذي•
 يا ال يمبن أن يبذان خذالص اإليمانشرط

ا أَ  الذذلا أَ َذذا ُ ذذَا يالْن لَذذْم  ُْؤمال ُذذا: "بهالذذل لليهذذاو
(24: 8اي" ) َُما ُاَن ياللا َخَطايَاُبمْ 

اإليمان. 1



الب ذل. وم المسيي ماجاو، قاور أن يخلذص•

.ال يمبن أن يخلصأ بوا أ

يجذذذذذذم أن  هذذذذذذوم شذذذذذذرط اإليمذذذذذذان، لبذذذذذذلا •

.  بوم المسيي خلص

ي ذذذذل الشذذذذرط األال، الب ذذذذل لذذذذي  الشذذذذرط •

. الاحيو، ي ل الخطاة ال لا  ؤ لأ للمعماوي



صح أم خطأ؟ 

) ..... (اإلُمان هو الشرط الوحيد للخالص•

✓) ..... (اإلُمان هو الشرط األلل للخالص•

✓) ..... (اإلُمان ُؤهل اإلنسان للمتمودُة•



اا هو اإلُمان؟

. يذرةبلم  اإليمان بلم  ااسع  جو ا جو ا،  ذوخل ييهذا أمذار بث
يَمذذانال قَذذْو  َبَِررْ "قذذو قذذال أ  ذذا بذذال  الرسذذالاين بذذان "  َذذا بالاإلال

يمايا يهصو بهيا اإليمان قو  برر ا بل؟( 1: 5را )

:ييمان حلا( 1)

يا األمذر ا . اإليمان الالمم للخالص ال بُو أن يبان ييما  ا حي ا
: يي قذذالاضذذحل نلذذ  أبمذذل اجذذل الهذذوي  يعهذذام الرسذذال

يَماَن بالُوانال أَْنَمال َمي التٌ " ابذرر  ذيا المع ذ  ( 20: 2يع" )اإلال
يَمذاُن أَيْ َبَما أَِن اْلَجَسذَو بالذُواَن ُراح  مَ : "قا ال   ذا ي الذٌت،  َبذَيا اإلال ض 

(.26: 2يع" )بالُوانال أَْنَمال َمي التٌ 



ييمان نامل بالمحب ( 2)

ذذييال يَُسذذاَي الَ ا: "قذذال بذذال  الرسذذال• َاالَ ْلخال َذذاُن يَْ فَذذُع َشذذْي  اأَ ِذذلُ يالذذلا اْلَمسال
ُل بالاْلَمَحبِ ال  يَماُن اْلعَامال العامذل )يمايا  ع   صذف  ( 6: 5يل " )اْلغُْرلَ ُ، بَلال اإلال

ما  لا  يه المحب ، ابيف  بان؟( بالمحب 

بذال  الرسذال، مسذ وال  نليهذا بجمهذرة مذن األنمذال  يه المحب  شرحها•
ذذوُ الْ . اْلَمَحبِذذ ُ  َ َذذأَ ِ  َا َْريُذذقُ : "، يي قذذالالصذذالح  بِذذ ُ الَ اْلَمحَ . َمَحبِذذ ُ الَ  َْحسال

ذذَها، َاالَ  َحْ  َ َفَذذاَخُر، َاالَ  َْ ذذ َفالُخ، َاالَ  ُهَذذب الُي، َاالَ  ُِذذن    َْطلُذذُم َمذذا لال َْفسال  َذذو ، َاالَ  َ
ثْمال بَذْل  َْفذَرُح بالذاالس ؤَ  ،، َاالَ  َْفَرُح بالاإلال ذُل ُبذِل َشذلْاا  ، َا َْح َمال ال ُ  ُبذِل ْلَحق  َا َُصذو ال

، َا َْصبالُر َنلَ  ، َا َْرُجا ُبِل َشلْاا  (.7-4: 13با1" )ُبل ال َشلْاا  َشلْاا 

ي يا بذان اإليمذان  ذا  ذيا اإليمذان العامذل بالمحبذ ، يا ذل سيشذمل اال شذأ•
.   يه الصفات بلها، ابلها أنمال

  ا  بوا المسيحي  يذلا جا ر ذا، أ هذا ليسذت مجذرو آيذ ، اي مذا  ذلا راح •
أن الحذذرف يه ذذل البذذن الذذراح الب ذذامحه ذذا بمذذا قذذال( 63: 6يذذا)احيذذاة
رح اأما الذراح ييشذ. الحرف يهال لأ أن   اأ شي ا اسمل اإليمان.. يحي 

.لأ ب ل اإليمان اا ل يشمل األنمال الصالح  بلها



ييمان  هلا ُمس هيم( 3)

يَمذذانال اْلُمَسذذلِمال َمذذِرة  لال "• ذذينَ اإلال يسال ( 3ليذذ" )ْلهالو ال

حهذل يلالي  ال ي غير بعو يلذأ اال يجذم أن

حذذيف أا يضذذاي  أا  غييذذر مذذن يذذام سذذلمل 

السذذيو المسذذيي للرسذذل اح ذذ   ذذيا اليذذام،

ْ ذذَوهُ  َْغياليذذ"يذذا   ذذل  َوَاَران  لَذذْيَ  نال اِل " ٌر َاالَ 

(17: 1يع)

ييمان راسخ ال ي منمي( 4)

لا يجم أن يبان جميع المؤم ين راسخين ي•

يلذ  أساسيات اإليمان المسيحلا ح   ي مذاا

هال الِصذخْ "مرحل  ال ضذا   َرةال أَْب ذلا َنلَذ   ذيال

يَن يالذ"، ا (18: 16مت" )َب اليَس اللا خال لا َراسال

يَمانال  ( 9: 5بط1" )اإلال



: أكمل

:صفات اإلُمان

إُمان حي( 1)........................

......................................
إُمان عاال بالمحرة( 2)

إُمان نقي اعسبقيم( 3)...................................

إُمان راسخ ال ُب ع ع( 4)..........................................



للخالصالالمم الب سي األسرار.2



المعماوي ( 1

: ل يهاويمذذا السذذيو المسذذيي مذذن قذذالأ ميذذ  المعماويذذ  ِهذذر•
ذْن يَذْاُ  الَ يَْهذيالْن َبذاَن أََحذوٌ : أَقُذاُل لَذأَ اْلَحقِ اْلَحِق " ُر أَْن الَ يُالَذُو مال وال

(. 3: 3يا" )يََرأ َملَُباَت هال 

 يهاويمذذا اقذذو شذذرح مع ذذ   ذذيه الذذاالوة، يأجذذام نلذذ  سذذؤال •
ذذَن اْلَمذذااال يالْن َبذذانَ : أَقُذذاُل لَذذأَ اْلَحذذقِ اْلَحذذِق : "بهالذذل أََحذذٌو الَ يُالَذذُو مال

ُر أَْن يَْوُخَل َملَُباَت هال  احال الَ يَْهوال (.5: 3يا" )َاالر 

ن آي  صريح   ع ذ  أ ذل بذوان المعماويذ  ال يهذور اإل سذان أا يه •
ابهذذيا يبذذان الخذذالص نذذن . يذذوخل الملبذذات، اال يهذذور أن يعاي ذذل

.اإليمانطريق المعماوي  ال لا يمهو لها

اْن ََمذَو َمذْن آَمذَن اَ "يلا صراح  ااضاح السيو المسييا بيا قال•
ْن يَُونْ  ( 16: 16مر " )َخلََص، َاَمْن لَْم يُْؤمال



: قذذال لهذذمل شذذر ملبا ذذل نلذذ  األرض الميذذيهن ذذوما أرسذذل بذذيا أيضذذا •
يذذذَع األَُمذذذمال " ذذذيُاا َجمال ذذذُواُ مْ يَذذذاْيَ بُاا َا َْلمال احال َاَنم ال  بالاْسذذذمال ايم َااالْبذذذنال َاالذذذر 

يذذَع َمذذا. اْلهُذذُو ال  ُِذذاا َجمال ُمذذاُ ْم أَْن يَْحفَ ، 19: 28مذذت " )أَْاَصذذْي ُُبْم بالذذلال َاَنل ال
ة، ا يه ايي   ول نل  أن الخالص يلممل اإليمان الذي  يذأ لا بال لمذي( 20

االمعماويذذ   ذذول نلذذ  أن الخذذالص يلممذذل اإليمذذان الذذي  يذذأ لا بال لمذذية، 
.يااالمعماوي  ال لا  لا البام المباشر، ااألنمال الصالح  بحفِ الاصا

لذذا با ذذت المعماويذذ  ييذذر الممذذ  للخذذالص، لبذذان يبفذذ  أن يهذذال الذذرم •
..بوان يبر للمعماوي ( اي باا ابشراا باإليمان: )ل المييه

يشذذذرح بيذذذف أن الهذذذوي  بذذذال  الرسذذذال•
الخالص يبان بالمعماوي ، ابيف أ ها  لا 

َِ : بهاللالميالو الثا لا  يَن  ْن حال َهَر لُْطُف َالبال
ذذذ َا هال َايالْحَسذذذا ُلُ الَ   بالأَْنَمذذذال يالذذذلا بالذذذر  ُمَخل الصال
ْل َاَ ا  َْحُن، بَْل بالُمْه َ   َا َخلَِصذَض  َرْحَم الذلال َنمال

ذذذذذيالَوال الثِذذذذذا اللا احال َا َ بالغُْسذذذذذلال اْلمال يذذذذذوال الذذذذذر  ْجوال
(.5، 4: 3 لا " )اْلهُُو ال 



:أكمل اآلُات

وا لفَاْذَهرع 
............

...........جميع األمـــم، ااذعلتَْلمِّ  ُوا ُ مْ َنم ال

(20-19: 28ات).......................الشاهد

ـــمال بالاْســــ

....................................
...........ااحال اْلهُُو ال ايم َااالْبنال َاالر   ُِ وهعمْ َعل ِّمع  يأَْن يَْحفَ عَ اا َجمال

.....................
لال  ُُبْم بال َما أَْاَصيْ 

ْقبََضى رَ  َصنَاَخلَّ ْحَمبِّ ِّ بَْل بِّمع
...........................

ا اللايالَوال الثِ بالغُْسلال اْلمال 

........................ا
يوال الر   (5-4: 3تي)....................الشاهد احال اْلهُوُ  َْجوال



:لصل

خلَّصنا•

إذهروا•

بل بمقبضى رحمب 

لتلمذلا جميع األام لعمدلهم

بغسل الميالد الثاني

لعص خع

ال بأعمييال فييي بيير •

عملناها نحن

ان آان لاعبمد•



لماذا المتمودُة الزاة للخالص؟ 

للماذا ال ُمكن ألحد أن ُخلص بدلنها؟

لَا َمْاتٌ : "الب اميهال• يِ ال  ال ( 23: 6را " )أُْجَرةَ اْلَخطال

ر ايسذ م.. يين البُو مذن المذات، االبذو أن طريذق الخذالص يبذوأ بذالمات•
:اآخر مرحل  للخالص  أ   بالمات.. الخالص بالمات

ن الصذليم، حيذث ويذع ثمذ، مذات المسذيي نلذ بوأ الخذالص بذالمات❖
ا الخطي  ، ا حن بوأ ا أن  حصل نل   ذيا الخذالص بذالمات، يي م  ذ

(..4: 6را)مع المسيي اوي ا معل بالمعماوي  

11: 6را)، مات أنمال الجسو اشذهاا ل ايس مر الخالص بالمات❖
: 8را)، مات نن العذالم االمذاوة اطلبا هذا المحاربذ  للذراح (12–

13..)

يطالمذذا أ ذذت . ، أ  ح ذذ  يمذذات الجسذذو يعذذالايذذ م الخذذالص بذذالمات❖
ا يذلا الخذالص، ا صذل ي لذ   ميت أنمال الجسو، يأ ت ما  ذمال سذا ر 

.يل  العالم ايخرااإل  هال هاي  الطريق ن و المات، 



سر المسح  الُمهوس  ( 2

(الميران)

ذْو ُبذل  اَ " ذْ ُبْم َنلَذ  ُابُذاا َاْليَْع َمال ذو  مال اْسذمال احال

ذذذييال لالغُْفذذذَرا بَلُذذذاا يَ َهْ نال اْلَخَطايَذذذا، يَُسذذاَي اْلَمسال

احال اْلهُُو ال   الر 
يِ َ (38: 2أي" )َنطال

ما  لا نطي  الراح الهو   يه؟•

ا ل  لا المم  يلا حيا  ا للخالص؟ •

اما أ مي ها؟ •

ا ل يمبن أن  خلص بوا ها؟•



ال ُمكن إطالقوا أن نخلص بدلن 

...عطية الرلح القدس

حيا  ذذذذا الراحيذذذذ  بلهذذذذا  ذذذذلا نبذذذذارة نذذذذن •

. ايي لعمل الراح الهو اس جاب  يراو  ا

لذ   أخي نطي  الراح الهو ، يباطين ب ا ال•

ال ذذلا ال عمذذ ا البذذ   ذذلا حيا  ذذا نذذن  ذذيه

سذذذذذر المسذذذذذيح  المهوسذذذذذ ، أخذذذذذي ا ا مذذذذذن

راحذذذأ : ) صذذذرا باسذذذ مرار ا هذذذاللذذذيلأ

.ايال  لب ا( الهوا  ال   منل م ا

ن ذا حيا  ا الراحي  ال  ع مو مطلها نلذ  يرا•

شذذذذذذرب  الذذذذذذراح البشذذذذذذرأ، اي مذذذذذذا  ذذذذذذلا

الشذذذذرح يذذذذلا الهسذذذذم الخذذذذاص بالجهذذذذاو )الهذذذذو 

.(اال عم 



يي ييا أَْنييبعْم فَلَكعييْم َاْسييَحة  اِّ ييَلأَاَّ وَن كعييلَّ َن اْلقعييدُّلسِّ َلتَْتلَمع
ا أَْنبعْم فَاْلَمْسحَ .. َشْيء   وهَ َلأَاَّ ْن ع ثَابِّبَية  ةع الَّبِّي أََخْذتعمع ا اِّ

ْل َكَمييا ْن ُعتَل َِّمكعييْم أََحييد ، بَييفِّيييكعْم، َلالَ َحاَجييةَ بِّكعييْم إِّلَييى أَ 
هِّ اْلَمْسييَحةع َعيْ  كعييْم هييذِّ ، لَ تعتَل ِّمع ييَي نعَهييا َعييْن كعييل ِّ َشييْيء  هِّ

(27، 20: 2ُو1)" َحق  

يسذذذير يذذذلا طريذذذق الخذذذالص ال يمبذذذن ألحذذذو أن•

يين البُذذو مذذن .. بذذوان نمذذل الذذراح الهذذو  معذذل

.المسح 

بعطيذذذ  الذذذراح الهذذذو  للمذذذؤمن، الرسذذذلا ذذذ م•

ابذذا اا ي الا هذذا يذذلا بذذاوو األمذذر باضذذع أيذذو 

مذذان قصذ  يي)الميذذران الرسذل، قبذذل أن يُسذ خوم

اقصذذذ  ييمذذذان / 17–14: 8السذذذامرة يذذذلا أي

(. 3–2: 19أ ل أيس  أي

ل،  شذ رأ مذع المسذيي يذلا ما ذبالمعماويذ ي  ا•

 حيذذذا الحيذذذاة ابذذذالراح الهذذذو ا  ذذذال الب ذذذاة،

. االال ه  ب ا بب ين ابال األمرين المم لخالص



صح أم خطأ؟ 

دلن ال ُمكن ألحد أن ُسير في طرُق الخالص ب•

✓) ..... (عمل الرلح القدس

فييي المتمودُيية نشييبرل ايييع المسيييح فييي اوتييي  •

✓) ..... (لننال الرنوة

نييا بسيير المسييحة المقييدس نحيييا الحييياة الالئقيية ب•

✓) ..... (كألالد هللا

) ..... (حياتنا الرلحية تتبمد على اجهودنا الرشري•



:أكمل اآلُة

اا اَ  ُابُ 
............

وْ  َ ْليَعْ  ْ بُ مال و  مال ..................ْم َنلَ  اْسمال ُبل  َااحال ييال َمسال يَُساَي الْ 

(38: 2أع)...............الشاهد

احال ا...........................لُاا يَا، يَ َْهبَ لالغُْفَرانال اْلَخَطا  الر 
يِ َ ْلهُُو ال َنطال



(ال  اال)سر اإليخارس يا ( 3

ْ َسانال َا َْشَربُ يالْن لَْم  َأُْبلُاا جَ : أَقُاُل لَُبمْ اْلَحقِ اْلَحِق " اا َوَملُ، يَلَْيَ  َسَو اْبنال اإلال

يِ ٌ َمْن يَأُْبُل َجَسوال  َايَشْ . لَُبْم َحيَاةٌ ياليُبمْ  لا يَلَلُ َحيَاةٌ أَبَوال ، َاأَ َا أُقاليُملُ ياللا َرُم َومال

ذ ، ألَِن َجَسذوال  َمأَْبذٌل َحذٌق َاَومال يذرال َسذوال  َمذْن يَأُْبذْل جَ . لا َمْشذَرٌم َحذقٌ اْليَْامال األَخال

لا يَثْبُْت ياللِا َاأَ َا ياليلال  ، َاأَ َذا َحذَبَمذ. َايَْشَرْم َومال لاا بالذايمال، ا أَْرَسذلَ اللا ايُم اْلَحذلا 

ذَن الِسذَمااال  َيا ُ ذَا اْلُخْبذ. يََمْن يَأُْبْل اللا يَُهَا يَْحيَا باللا ْيَ  َبَمذا لَذ. ُم الِذيال   َذَمَل مال

" بَوال ُخْبَم يَ ال ِلُ يَْحيَا ياللَ  األَ َمْن يَأُْبْل  َيا الْ . أََبَل آبَاُؤُبُم اْلَمِن َاَما ُاا
(58–53: 6يا)

جسذو م عله  بال  اال مذنالحياة األبوي من قال السيو المسيي  يا  رأ•

.. ، بحيث أن الي  ال ي  اال ال  بان لل حياة، أ  يهلأالرم

أ سأل بعو  يا نن لمام ال  اال للخالص؟•



ا ، ا ذيا  ذالمعماوي  قو خلصذ  ا مذن الخطي ذ  األصذلي •
. الخالص األال الي   ل اه

هين قذذذو صذذذير  ا أب ذذذاا   اجعل  ذذذا مسذذذ حاالمعماويذذذ •
.  ل اال اس حهاقات الوم

ا ذذا ، ا ح ذذا  أن  ُمحذذ  خطايلب  ذذا  خطذذئ يذذلا بذذل يذذام•
ذل  أَْ فُ يال ِلُ لَْيَ  لَ َذا خَ : يالْن قُْل َا"بالوم  يِذ ٌ  ُضال َسذ َا َالَذْيَ  طال

( 8: 1يا 1" )اْلَحق  يالي َا

، يذذلا حاجذذ  يلذذ  جسذذو المسذذيي المذذيباح ن ذذا حذذن ييا  •
 ح ذذذا  يلذذذ  اليبيحذذذ  المهوسذذذ  بفذذذارة لخطايا ذذذا، امذذذا 

او سذذاأ ام ذذذوسذذذر اإليخارسذذ يااليبيحذذ  المهوسذذ  يذذلا
.  ليبيح  المسيي

بفعذذل يذذلا الجلجثذذ الب يسذذ  حذذلسذذر اإليخارسذذ يايذذلا•
لبذذلا مذذا  ذذ عم بجسذذو مخلصذذها الهذذوا  الذذراح الهذذو  

اومذذذذل البذذذذريم المبذذذذذيالين ن هذذذذا، ي  ذذذذيا  األنمذذذذذال 
.الخالصي  ال لا ألبيها السماا 

شرح أ مي  سر اإليخارس يا من ال احي  الال ا ي 



اإلفخارسبيا في عمل الخالص

ال  اال  ا نهو مع ه( 3)

أل ذل يذلا بذل مذرة  ذأبلان" يبر قال الرم الي   رووه يلا الهذوا  اإللهذلا 
مذذن  ذذيا الخبذذم، ا شذذربان مذذن  ذذيه البذذأ ،  بشذذران بمذذا  ، ا ع ريذذان

(. 26: 11با 1)" بهيام لا، ا يبرا  لا يل  أن أجلاا

! ل  حن يلا بل   اال  وخل يلا نهو مع الرم أن  يبره يل  أن يجلاا؟

يفران الخطايا ايما   اليات االشهاات( 1)

ذذ: "بمذذا  هذذال يذذلا الهذذوا  ا، يُعطذذ  ن  ذذا خالص 

ل ايفرا  ذذذا للخطايذذذا، احيذذذاة أبويذذذ  لمذذذن ي  ذذذاا

(.7: 1يا1/ 22: 9نم)، مثل قال الب ام يلا "م ل

(الحياة األبوي )الثبات يلا المسيي ( 2)

لا يَثْبُذْت يالذلاِ َمْن يَأُْبْل َجَسوال  َايَْشرَ "  َاأَ َذا ْم َومال

–56: 6يذذا)."  يَْحيَذذا بالذذلايََمذذْن يَذذأُْبْل اللا يَُهذذاَ .. ياليذذلال 

57)



: أكمل

:عمل اإلفخارسبيا في الخالص

غعفران الخطاُا( 1)..............................

.........................................
إااتة الذات لالشهوات( 2)

(الحياة األبدُة)الثرات في المسيح ( 3)..........................................................

الدخول في عهد اع هللا( 4)..........................................



سر ال اب  ااإلن راف( 4

بيذذذف  ذذذيا ين آم ذذذت .. بذذذوان ال ابذذذ  ال يبذذذان خذذذالص•
ا عموت ا بررت؟

 عذذم قذذو  عمذذوت، ا جذذات مذذن الخطي ذذ  األصذذلي ، البذذن•
ن مذذايا نذذن الخطايذذا الفعليذذ  ال ذذلا  ر ببهذذا بذذل يذذام، أيذذ

 هرم م ها؟ ابيف  هرم م ها؟

وأ؟ يجعال أ ال  خطئ بعو ما أباإليمان االمعماوي  ل•

: قُْل َذايالنْ "يهذرر بأ ذل ياح ذا الرسذال ايا. بال بال شأ•
ذل   يِذ ٌ  ُضال 1)" ق  يالي َذا أَْ فَُسذ َا َالَذْيَ  اْلَحذيال ِلُ لَْيَ  لَ َا َخطال

ا يال " ايلأ أل ل ، (8: 1يذا ذٌو َاُ ذاَ لَذْيَ  أََحذٌو َصذالالح  الِ َااحال
ثاليذذذذَرة   َْعثُذذذذُر أَ ِ َذذذا يالذذذذلا أَْشذذذيَاَا بَ "ا ،(17: 19مذذذت )" هُ 

يعُ َذذا الذذي  أحذذو بذذال خطي ذذ  الذذا با ذذت ( 2: 3يذذع)" َجمال
ا نلذ  األرض بمذا  صذل  يذلا  ذا ااحذو  ي أاشذحيا ل يام 

.. الراقوين

ا ؟ بيذف يخلذص م هذ..الخطايا بلهايمايا  هال نن  يه•
؟..؟ ألي  بال اب ..اإل سان



ْن  يهط  ال يَُساَي ال يَ َخْ .. آمال ْن بالالِرم  !!! الأَ لَُص أَْ َت َاأَْ ُل بَيْ آمال

. يه اييات   علق ييما مض  قبل المعماوي •

 ذا ييهذال ن هذا الهذوي  ياحخطايا ذا بعذو المعماويذ أما نذن •

ٌل، َح ِ يالنال اْن ََرْي َا بالَخَطايَا َا يَهُ : "الرسال يٌن َاَناوال يَْغفالذَر َا أَمال

ْن ُبل ال يال  َر َا مال (.9: 1يا 1" )ثْم  لَ َا َخَطايَا َا َايَُطه ال

هالذر  الَ يَْ َجُي، َاَمْن يُ َمْن يَْب ُُم َخَطايَاهُ : بيلأ يهال ن ها الب ام•

(.. 13: 28أم " )بالَها َايَ ُْرُبَها يُْرَحمُ 

مذذذن أجذذذل  ذذذيا اضذذذعت ل ذذذا الب يسذذذ  المهوسذذذ  سذذذر ال ابذذذ  •

..ااإلن راف



ال  هذذذذذال أ ذذذذذل بال ابذذذذذ  احذذذذذو ا يخلذذذذذص •

ا ذوة اإل سان، يال اب  بوان وم المسيي ال ي

ان ال اب   جعذل اإل سذالبن  هال أن .م ها

يي مسذذ حه ا ألن يغ سذذل ا طهذذر بذذوم المسذذ

.ييخلص

رم مثذل ب ذم نِذيم، الب  ذا  ه ذوم المسيي•

يا لذم أمذا ي. يليل بال اب ، ا أخي م ل ي غ  لا

ما  سذذذ عمل ال ابذذذ ، يذذذان الب ذذذم يبهذذذ  ب ذذذ

ِ ا بهيم ل، ا بهذ   حذن بعيذو ين ن ذل، مح ف

.يهراا  هلأ جان ا



صح أم خطأ؟ 

يميا ابتلقية ف" آان فقط بالرب ُسيوع فيبخلص"•

✓) ..... (قرل المتمودُة

✓) ..... (قد نخطئ بتد نوالنا سر المتمودُة لالميرلن•

) ..... (البوبة كافية لحدها لخالصنا ان الموت•



أ مي  ال اب 

لَذذْم يالنْ : "السذذيو المسذذيي لذذل المجذذوياضذذحها قذذالأ ميذذ  ال ابذذ •

يعُُبْم َبيلالَأ  َْهلالُبانَ  (.3: 13لا )" َ ُابُاا يََجمال

أ،  يه ايي   ول نل  أن ال اب  اسيل  للخالص   جلا مذن الهذال•

.ا ول أيضا نل  أ ل بوان ال اب  يهلأ اإل سان الخاطئ

مذن باسذيل  للخذالصالرسذل االهويسذين ذيه ال ابذ  ي ذاوأ بهذا•

يعَ : "للخطاةالهالأ الُمعو  ان  ال ِا ال ياللا ُبذل ال َمَبذيَا ُ ايَن يَأُْمُر َجمال

ي ا َنْن أَْممال َ ال الْ  (30: 17أي" )َجْهلال أَْن يَ ُابُاا، ُم َغَاضال

ذا أن يعملذاا• لاليَن "الي  أن ي اباا يهط، اي ما ي بع يلأ أيض  َنذامال

(20: 26أي" )أَْنَماال   َلاليُق بالال ِْابَ ال 



:أكمل اآلُات

عوبعوا يعُُبْم بَ ..............................إِّْن لَْم تَب لالُبانيلالَأ  َهْ يََجمال
................الشاهد

(3: 13لو)

يَع ال رع َجمِّ .............َكان  نَّاسِّ فِّي كعل ِّ اَ فَاهللع اآلَن َُأْاع
بعواأَْن َُبعو

بَغَاضِّ  .................نْ يوا عَ اع
نَةِّ  (30: 17أع)....................الشاهدلِّ اْلَجهْ أَْزاِّ

لِّ  ْابَ ال ال ِ  َلاليُق بال أَْنَماال  ..........ينَ َعااِّ
(20: 26أع)....................الشاهد



...البوبة لاإلعبراف

سذذذذر يذذذذلا الب يسذذذذ  يُسذذذذم  أيضذذذذاسذذذذر ال ابذذذذ •
ا ذذا  ح ذذا  أن  ذذأ لا ا هذذر بخطاي، يذذ حن اإلن ذذراف

.ي ُغفر ل االبا نلبلا  أخي ن ها حال  من

الب يسذذذ  المهوسذذذ  سذذذر االن ذذذراف م ذذذي مارسذذذت•
ينَ َباَن َبثاليرُ : " الرسل، يفلا أيامالبوا ذَن الِذيال اَن مال

يَن َاُمْخبال  مْ آَم ُاا يَأْ ُاَن ُمهالر ال يَن بالأَْيعَالالهال : 19أي " )رال
18)،

ياح ذذذذا نذذذذنالب ذذذذاماح ذذذذ  قبذذذذل الرسذذذذل يهذذذذال•
ْ ذذلُ يالذذلا األُ : "المعمذذوان يال َااْن ََمذذُواا مال ، ُمْع َذذرال يَن ْرُون ال
(.6: 3مت " )بالَخَطايَاُ مْ 

لمسيي السيو ايلا طريق الخالص من قالل س فالو•
اَح اْلهُذذُو َ ..: "ل الميذذيه َمذذْن َيفَذذْر ُْم . اْقبَلُذذاا الذذر 

ذَبتْ َسذْب ُْم َخَطايَذاهُ أُمْ َخَطايَاهُ  ُْغفَذُر لَذلُ، َاَمذْن أَمْ  " سال
(.23، 22: 20يا)



:لصل

اكان كثيرلن ان الذُن آانو•

لاعبمدلا ان  في األردن•

تعغفر ل 

تبرفين بخطاُاهم اع

خررُ قرُن لاع ن ُأتون اع

بأفتالهم
ان غفرتم لهم خطاُاه•



األنمال الصالح . 3

..أنمال اإل سان أما صالح  اأما شريرة•

.. األنمال الشريرة  هلأ اإل سان ا فهوه خالصل•

، نذذوم اجاو ذذا يذذول األنمذذال الصذذالح   ذذلا الالممذذ  للخذذالص•
. اإليمان ميت اأ ل ال ثمرة للنل  أن

ن بوان ييمذان ابذوااألنمال الصالح  احو ا ال  بف  للخالص •
.وم المسييمعماوي  ابوان اس حهاقات

، ابر ذذان نلذذ  اجذذاوه، ثمذذرة اإليمذذاناألنمذذال الصذذالح   ذذلا •
..ابها  بمل اإليمان

طلم ه  يه األنمال الصالح  اأمر بها، احوو نهابذات نلذ  •
..من يهملها

.س بان الوي ا   يلا اليام األخير بحسم األنمال•



ال ُييييبم الخييييالص بسييييرب 
األعميال الصييالحة، للكنيي  

..ال ُبم بدلنها 

الخذذذذذذالص ال يبذذذذذذان يال بذذذذذذوم •

المسذذيي احذذوه، البذذن األنمذذال 

. ؤ ل الس حها   يا الوم

يلمم ذذذا أن  اجذذذل اال  بذذذاه يلذذذ  •

أنمذذال أمذذر  ذذام جذذو ا ا ذذا أن 

اإل سذذان الصذذالح   ح ذذا  يلذذ 

، يهذذو قذذال ال عمذذ مذذؤامرة مذذن

لا الَ بالذذُوا ال : "المسذذيي لذذل المجذذو

ُراَن أَْن  َفْ  يذذا)"عَلُذذاا َشذذْي  ا َْهذذوال

15 :5 )

أنمال ذذذا الصذذذالح   ذذذلا   يجذذذ  •

الشذذذذ راأ يراو  ذذذذا مذذذذع نمذذذذل 
.الراح الهو  يي ا



صح أم خطأ؟ 

) ..... (األعمال الصالحة تكفي للخالص•

✓) ..... (األعمال الصالحة ثمرة اإلُمان•

✓) ..... (األعمال الصالحة الزاة للخالص•
ال ال ُبم الخيالص بسيرب األعميال الصيالحة لكين•

✓) ..... (ُبم بدلنها

✓) ..... ( األعمال الصالحة تحباج إلى اتونة هللا لنتمب•
األعميييال الصيييالحة هيييي نبيجييية اشيييبرال اليييرلح •

✓) ..... (القدس لإرادة اإلنسان



ذ َا هال َايالْحَسذا ُلُ • ََِهذَر لُْطذُف ُمَخل الصال ذيَن  ْن حال ْل َاَ ذا  َْحذلبال ُن، بَذْل ، الَ بالأَْنَمذال يالذلا بالذر  َنمال
يالَوال بالُمْه ََض  َرْحَم اللال  احال اْلهُُو ال َخلَِص َا بالغُْسلال اْلمال يوال الر  (5–4: 3 لا(الثِا اللا َا َْجوال

ذذأَ • ، َايلال يَمذذانال ذذْ ُبمْ ألَ ُِبذذْم بالال  الْعَمذذ ال ُمَخلُِصذذاَن، بالاإلال يِذذ ُ هال .  لَذذْيَ  مال ذذْن لَذذ. ُ ذذَا َنطال ْيَ  مال
َر أََحوٌ  (9–8: 2أف. )أَْنَمال َبْيالَ يَْف َخال

:اللرو نل   يا األمر،  ضع سؤالين

لمايا ربم الرسال نل  ماضاي اإليمان؟(1)

أ   اي من األنمال  ا المهصاو يلا  يه اييات؟(2)

ااذا عن نصوص الكباب المقدس البي تقلل ان قيمة األعمال؟



أ ااي األنمال( 2

:  اأ س   أ ااي من األنمال

ال ذذلا  ذذلا مجذذرو ال ذذاما  أنمذذال1)
.ممارسات طهسي 

، أ  اإليمذذذان(بذذذوان)أنمذذذال قبذذذل 2)
.األنمال الصالح  ال لا لألمم

، ال يشذذ رأ هأنمذذال بشذذري  يهذذط3)
.ييها

.يلا األسرارالراح الهو نمل4)

شذذذذرب  مذذذذع أنمذذذذال صذذذذالح   ذذذذلا 5)
.الراح الهو 

، اطريهذذذذذذذذ  أنمذذذذذذذذال ه احذذذذذذذذوه6)
.اس حهاق ا لها



لمايا ربم الرسال نل  ماضاي اإليمان؟( 1

م ربم الرسال يلا البالم مع يير المؤم ين من اليهذاو ااألمذم، أا يذلا البذال
:ن هم، ح    ِهر أ مي  الفواا بوم المسيي

.. من  ؤالا مهما با ت أنمالهمبوان اإليمان ال يمبن أن يخلص أحو •

يي  ذذذلا  غييذذذر الذذذوين، يذذذ ن قبلا ذذذا اإليمذذذان  ذذذا ال هطذذذ  الصذذذعب األن •
ل سذذذيهبلان بذذذل مذذذا بعذذذو ا بالمعماويذذذ  اال ابذذذ  اال  ذذذاال، يالذذذي  يهبذذذ

..المسيي سيهبل بل  عاليمل

:الي  أنمالهماإليمانلهيا مع اليهاو ااألمم ربم الرسال نل •

.بوان ييمانال اما يمن جه  اليهاو،  اجم أنمال❑

.امن جه  األمم،  اجم أنمالهم الصالح  بوان ييمان❑

أمذذذا األنمذذذال الصذذذالح  ييا أضذذذيفت يلذذذ  اإليمذذذان، ي  هذذذا  بذذذان الممذذذ  •
..امهبال  بان بار ا ثمرا لذيمان



األعمال المرفوضة 

لاألعمال الالزاة

مذذذذا  ذذذذلا أ ذذذذااي األنمذذذذال ال ذذذذلا •

الب ام؟ يريضها

امذذذا  ذذذلا األ ذذذااي الالممذذذ  مذذذذن •

األنمال اال ذلا بذوا ها ال  خلذص،

يَمذذذذذذاَن بالذذذذذذُوانال أَنْ "يي أن  َمذذذذذذال اإلال

( 20: 2يع" )َمي التٌ 



األنمال المرياض . أ
أنمال ال اما  ال لا لليهاو( 1)

ن العهو الهويم، يِ ذاأ مي  يلاألنمال ال اما با ت•

. أ هم ي برران بها

 ذذذذوخل ييهذذذذا الممارسذذذذات الطهسذذذذي  ال ذذذذلا يفرضذذذذها •

الخ ذذذان، احفذذذِ السذذذبت، االمااسذذذم مثذذذل: ال ذذذاما 

ااألنياو اأاا ل الشهار، امذا ييهذا مذن  هذومات، امذا 

يخذذذ ص بال جاسذذذات اال طهيذذذر، يذذذلا األبذذذل االشذذذرم 

، االلم  ايير يلأ، مما  ف  الرسذال االن مذاو نليذل

.مؤبو ا أن اإل سان ال ي برر بل

أِهذذر الرسذذال أن أنمذذال ال ذذاما  قذذو بطلذذت، أل هذذا •

با ت مجرو رمم ل عم العهو الجويو أا با ت مجرو ِذل 

ٌو ْم َنلَذْيُبْم أََحذياَلَ يَْحبُ : "اقال يلا يلأ. للخيرات الع يوة

َه ال نال  ْن جال ذالَل أَْا َسذبْ ياللا أَْبل أَْا ُشْرم ، أَْا مال ، يذو  أَْا  ال ت 
ل  األُُمارال اْلعَ اليَوةال  اِل لَا  (17–16: 2با" )الِ اللا  ال

العهو الهويم، أِهر الرم أن أنمذال ال ذاما ح   يلا•

 ذذيه، ين با ذذت خاليذذ  مذذن الذذراح،  صذذبي بذذال قيمذذ  
(15–13: 1يه)



األنمال بوان ييمان( 2)

، بأنمذذذذال األ هيذذذذاا مذذذذن األمميذذذذين، األنمذذذذال الصذذذذالح  قبذذذذل اإليمذذذذان•

.اييرهبر يليا مثل

 ذا ، يذال بريربوان ييمذان ال  بذرر اإل سذاني ها أنمال صالح ، الب ها •

 َذا ياليذلال الِذيال  لَ "وم المسيي، الذي  حمذل خطايا ذا، امذات ن ذا بالوم يهط،

لال ُيْفَراُن اْلَخَطايَا (.14: 1با" )اْلفالَواُا، بالَومال

ال  هصذذو  ذذيا ال ذذاي مطله ذذا، يذذلا حذذويث ا نذذن األنمذذال يبل ذذا مؤم ذذان•

.وم المسييبالفواا االبفارة اأ مي 



األنمال البشري  احو ا( 3)

األنمذذذذال ال ذذذذلا يعملهذذذذا البشذذذذر، بذذذذوان •

  شذرباش راأ ه معهم يلا العمل، وان

..الراح الهو 

العمذذذذل البشذذذذرأ الم فصذذذذل نذذذذن ه، ال •

..يخلص اإل سان

العمذذل الذذي  يعملذذل اإل سذذان احذذوه، وان •

  مصذيره أن يذؤال يلذأن يوخل ه ييذل، 

المجو الباطل، اال مبايذأة لذل، اال نالقذ 

.لل بالخالص



األنمال األخرأ. م

نمل الراح الهو  يلا األسرار( 1)

مذذا  ذذلا األم البذذا ن، اي ليسذذت أنمذذاال  بشذذري  يهذذام بهذذاأسذذرار الب يسذذ  السذذبع 
، الذذي  ال يعذذوا أن فسذذل نلذذ  يذذو البذذا نأنمذذال سذذري  يهذذام بهذذا الذذراح الهذذو 

ا لألسرار .يبان خاوم 

ن االوة جويذوة، يصذيراالمعماويذ يلذو المذؤم ين يذلاالراح الهو   ذا الذي  •
احال "بها مالاوين  َن اْلَمااال َاالر  ( 5: 3يا" )مال

ِمذا أَ (: "الميذران)سذر المسذح  المهوسذ يهو  المؤمن ايثب ل يذلاا ا الي  •
َن اْلهُو ا ال  (20: 2يا 1" )أَْ  ُْم يَلَُبْم َمْسَح ٌ مال

، يحذذال الخبذذم االخمذذر يلذذ  جسذذو الذذرم اومذذل يذذلا سذذر اإليخارسذذ يا ذذا الذذي  •
: 26مذت" )وال  ذيَا ُ ذَا َجَسذ. ُخذيُاا ُبلُذاا: "االسيو الرم  فسل  ا الي  يهال

(22: 14مر/ 26

ْقذذلُ الِذذيال  َجَمعَذذلُ هُ "يجعذذل االث ذذين ااحذذوا يذذلا سذذر الميجذذ  ذذا الذذي  •  الَ يُفَر ال
(9: 10مر" )يالْ َسانٌ 

ا بذذيا يذذلا بذذاقلا األسذذرار المهوسذذ ، الذذراح الهذذو   ذذا العامذذل ييهذذا، ا ذذا •
.المعط  بل بربا ها ا عمها

مذذل الذذيين ي بذذران أسذذرار الب يسذذ  ايانلي هذذا يذذلا الخذذالص، ي مذذا ي بذذران ن•
.الراح الهو   فسل، الي  ي مم األسرار



أنمال شرب  الراح الهو ( 2)

 ذا العامذل ( 5: 15يا)ال شأ أ  ا بوان ه، أ  هور أن  عمل شي  ا •

. يي ا، ا ا العامل ب ا، ا ا العامل مع ا

ْحذُن  َ : "نن  فسل انن مميلل يلا الخومذ  أبلذا الهوي  بال قال•

الَنال َمذذَع هال  ذذ: "اأيضذذا  ( 9: 3بذذا 1" )َنذذامال ُل يالذذيُبْم أَْن أَِن هَ ُ ذذَا اْلعَامال

ْن أَْجلال اْلَمَسِرةال  يُواا َاأَْن  َْعَملُاا مال (.13: 2ي " ) ُرال

امذذاوام ه  ذذا العامذذل يي ذذا، يين ياألنمذذال الصذذالح  ال ذذلا يهذذام بهذذا•

المذؤمن ليسذذت مجذرو أنمذذال بشذري ، اي مذذا  ذلا شذذرب  الذراح الذذي  

.ييل، الي  يحربل للعمل ايش رأ معل

 هذره، االعمل الي  يش رأ ييل مع ا راح ه، ال يجام إل سذان أن يح•

.أا ي جا ل قيم ل يلا ماضاي الخالص

.محارب  األنمال الصالح   لا نوم يهم لهيه األنمال•



أنمال ه احوه( 3)

، لذذذم الفذذذواا  ذذذا نمذذذل ه احذذذوه•
   ش رأ  حن ييل، االخذالص الذي
. م بالفواا،  ا نمل ه احوه

ا نمذذل ه شذذلاا، ااسذذ حهاق لبذذن •
.لعمل ه شلاا آخر

لذذل قذذوم ه بالفذذواا بفذذارة للعذذالم ب•
يهذذل ا  فذذع بهذذا بذذل ( 2: 2يذذا 1)

االخذذذذالص . بذذذذال، طبع ذذذذا!العذذذذالم؟
الي  قومل الرم للعالم،  ا خلص

يين مذذايا .. بذذل جميذذع ال ذذا ؟ بذذال
ذذا  ذذيَا يالْن أَْ َمْل َذذا: " سذذ فيو َخالَص 
ْهَواُرهُ؟ (.3: 2نم " )مال

ييا ، بيف   ال الخالص الي  وبره ه احوه؟•

  الذذذل باإليمذذذان، ابالمعماويذذذ  االمسذذذح  المهوسذذذ  اال ابذذذ  ااإلن ذذذراف 
.  اال  اال، اأنمال اإليمان



: أكمل
قد :سان األعمال البي ُرفضها الكباب المع
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األعمال بدلن اإلُمان( 2)

قد :سان األعمال البي ُعشير إليها الكباب المع

عمل الرلح القدس في األسرار( 1)......................................................
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أهمية األعمال في اوضوع الخالص( 5)



األنمال ثمار المم  لذيمان. 1

. ح الحلا ال بو أن يثمر، ا ا يثمر أنماال  صالاإليمان•

، ا ذ  األنمال وليل نلذ  اجذاو اإليمذان احياي ذل يه •

ا حيذاة ثمار لعمل الراح الهو  يي ا، اثمار المم  لأيض 

.ال اب  ال لا  حيا ا

يهل يطلم ه  يه األنمال؟ أا يطلم  يه الثمار؟ •

: عم يطلبها، ايشوو يلا يلأ•

ا  ُْهَطذذُع َا ُلْ ُبذذل  َشذذَجَرة  الَ  َْصذذ َُع ثََمذذر  ❖ هَذذ  يالذذلا ا َجي الذذو 

(8: 3لا)ال ِارال 

ْ بُ ❖ َمُل أَثَْماَرهُ ْم َايُْعَط  ألُِم    َعْ يالِن َملَُباَت هال يُْ َمُي مال
(43: 21مت)

عُذذاا ياللَذذ  هال ❖ لاليَن أَْنَمذذاال   َ أَْن يَ ُابُذذاا َايَْرجال لاليذذُق  َنذذامال

(20: 26أي)بالال ِْابَ ال 

ذْن اَل أََحٌو يالِن لَلُ ياليمَ َما اْلَمْ فَعَ ُ يَا يالْخَا اللا يالْن قَ ❖ ا  ا َالبال

ُر ا يَماُن أَْن يَُخل الصَ لَْيَ  لَلُ أَْنَماٌل، َ ْل يَْهوال : 2يع)لُ؟ إلال

14)



األنمال بر ان نل  اجاو اإليمان االاالوة من ه. 2

:األنمال  ول نل  اجاو اإليمان

يذذذذَأ أَرال الذذذذلا ياليَما َذذذذَأ بالذذذذُوانال أَْنمَ • ذذذذَأ، َاأَ َذذذذا أُرال الال
(18: 2يع)بالأَْنَمالاللا ياليَما اللا 

يُا َُهمْ • ْم  َْعرال ْن ثالَمارال ال (16: 7مت)مال

:األنمال بر ان نل  الاالوة من ه

ْمذذ ُْم أَ ِذذلُ بَذذارا ُ ذذاَ •  َمذذْن ، يَذذاْنلَُماا أَِن ُبذذلِ يالْن َنلال
(29: 2يا1)لُ يَْص َُع اْلبالِر َمْالُاٌو مال ْ 

ُراَن • َِا ال (10: 3يا1)بالهَيا أَْاالَُو هال 

ماوامت األنمال يين بهيه األ مي ، يل  يبر نل 
ُف أَْن يَْعمَ : "الواام أن َمُل، َل َحَس  ا َاالَ يَعْ َمْن يَْعرال

يِ ٌ لَلُ  (17: 4يع" )يَيلالَأ َخطال



أ مي  السلاأ باألنمال الصالح . 3

َب   َمعَذذذذذلُ يالِن لَ َذذذذذا َشذذذذذ: يالْن قُْل َذذذذذا• رال

ِ ْلَم ال  ُم َالَْسذ َ َاَسلَْب َا ياللا ال ا ،  َْبيال

ذنْ .  َْعَمُل اْلَحقِ  يالْن َسذلَْب َا يالذلا َالبال

، يَلَ َذذا ال  ذذارال َبَمذذا ُ ذذَا يالذذلا ال  ذذ ارال

ذذذ َا َمذذذَع بَ  َب ٌ بَْعضال ، َاَوُم َشذذذرال ْعذذذض 

ييال اْب الذلال  ذْن يَُساَي اْلَمسال ُر َذا مال  يَُطه ال

يِ    (7–6: 1يا1). ُبل ال َخطال

.الشرب  اال طهير: يين سلاب ا يلا ال ار لل   يج ان،  ما•

. ضسلاب ا يلا ال ار، يجعل ل ا شذرب  مذع الذرم امذع بعضذ ا الذبع✓

.يعطل شرب  ا مع هبعب  سلاب ا يلا الِلم ، يأ ل

.سلاب ا يلا ال ار يجعل ا مس حهين أن   طهر بوم المسيي✓



:أكمل

األعمال•
........
اإليمانثمرة

األنمال•
..........
نل  اجاو اإليمانبر ان

األنمال  ؤو  يل •
................................................
ضالشرب  مع الرم امع بعض ا البع

...................................ا ؤو  يل  يياس حها  ال طهير بوم المس



الجهاد لالنتمة( 6)



و  الجهاد لالنتمة اتا

ال يمبذذن لذ سذذان أن يخلذذص بجهذذاوه•

، يهذذذو قذذذال السذذذيو المسذذذيي لذذذل احذذذوه

رُ : "المجو لُذاا اَن أَْن  َْفعَ بالُوا اللا الَ  َْهذوال

، يين يذذذذذيرانأ (5: 15يذذذذذا")َشذذذذذْي  ا

-بوان معا   مذن ه-البشر  احوه 

ال يمبذذن أن يخلصذذذأ، مهمذذذا جا ذذذوت 

.امهما  عبت

ذذذذا ال عمذذذذ  احذذذذو ا ال  شذذذذاا أن • اأيض 

،  خلصذذأ بذذوان اسذذ جاب  يراو ذذأ لهذذا

. يالجهاو  ا مف اح خما ن ال عم 



ُشوع لاوسى: اثال

ت بان يشذاي بذن  ذان يهذاو الجذيه ايحذارم نمذاليق، ايذلا  فذ  الاقذ•

: 17ر خذ.. )يهف نل  رأ  ال لذ  رايع ذا يويذل بالصذالةماس  ال بلابان

11)

يهذذل ا  صذذر الشذذعم نذذن طريذذق جذذيه يشذذاي المحذذارم، أم نذذن طريذذق •

صالة ماس ؟ 

ألن يشذاي احذوه ،يخطئ من يربم نل  ااحو من األمرين ايهمل ايخذر•

مذا بذان ممب  ذا أن -أ  بذوان معا ذ  مذن ه-حارم بوان صذالة ماسذ  

نلذ  اصالة ماس  احو ا لم يبن مع ا ا مطله ا  شجيع الجذيه. ي  صر

! أن ي راخ  أمام العوا مع مو ا نل  صالة ماس 

حذرم، الجهاو االصالة مع ا با ا سا رين ج ب ا يل  ج م،  يا يجا و يذلا ال•

.االث ان م الممان. اايخر يريع يويل بالصالة



و  أاثلة أعخرى للجهاد لالنتمة اتا

ل لبن ه أيلق نلي( جهاو)ل اح نمل ما اس طان:يلأ  اح•
(.16: 7 أ)يلم ي سرم الماا للفلأ (  عم )

يهذيا بذل مذا اسذ طاناا جمعذل، ا ( جهذاو)=الخم  خبذمات •
. ف 5000أشبع الرم ( بال عم )

قذذاورا نلذذ  (  عمذذ )ألذذم يبذذن الذذرم الذي  أقامذذل :يقامذ  لعذذامر•
.البشرجهاوريع الحجر البن بان  يا  ا

ل َحذاِ (بال عم )ا( جهاو)مأل األجران : حايل الماا يل  خمر•
.الرم الماا يل  خمر

لذا الجهذاو بذوان ال عمذ  لطلذم الذرم:أس ار يلا بطن سذمب •
الا ، من بطر  أن يصطاو سمبا بثيرا ليبيعل ايويع الجمي

.ال عم  بوان جهاو بايي  ألحضر الرم أس ارا من السماا



شركة الرلح القدس

ييال، َاَمحَ   َرب ال َا يَُساَي اْلَمسال
احال ا الْعَم ُ َب ُ الر  ْلهُُو ال َمذَع بِ ُ هال، َاَشرال

ُبمْ  يعال (14: 13با2. )َجمال

شرب  الراح الهو ؟ما مع   نبارة•

الذذذذذذراح :شذذذذذذرب  بذذذذذذين اث ذذذذذذين يعمذذذذذذالن سذذذذذذاي اي هذذذذذذا ❖

جيأ، يالراح الهو  يهور أن ي هيأ اي . ااإل سانالهو 

الب ذذل ال يشذذاا أن يفعذذل  ذذيا بمفذذروه، اي مذذا يريذذوأ أن 

... ش رأ معل يلا  وبير حيا أ

ن ، ألليست يذلا سياسذ  ه أن يريمذأ نلذ  نمذل الخيذر❖

العمذذذل الذذذي  ال يراوة لذذذأ ييذذذل ال يجذذذام مطله ذذذا أن  بايذذذأ 

..نليل

ل ال الراح الهو  يس طيع أن يجعذل الخذاطئ ي ذام، الب ذ❖

..يشاا أن يفعل  يا ما لم   حو يراوة  يا الخاطئ معل



صح أم خطأ؟ 

✓) ..... (الجهاد هو دلر اإلنسان تجاه النتمة•

شيييركة اليييرلح القيييدس هيييي شيييركة بيييين اليييرلح •

) ..... (لاإلبنالقدس لاآلب 

شركة الرلح القدس هي اشبرال إرادة اإلنسان •

✓) ..... (اع رلح هللا



الثقة لضمان الملكوت( 7)



الثه  يلا ه يير محواوة

وار يبمه. يلا الااقع، لي  لهيا الرجاا حواو•
مذذذا  بذذذان مذذذراحم ه،  بذذذيا يبذذذان الرجذذذاا 
ييهذذذا، اماوامذذذت مذذذراحم ه ييذذذر محذذذواوة، 
ذذذا الرجذذذاا يذذذلا مذذذراحم ه ييذذذر   بذذذيا أيض 

.محواو

ار الرجاا  ا يحوأ الفضذا ل الذثالث الببذين •
(.13: 13با 1)

ق أحذوا ما ي علذ: ثه  الرجاا  أ لا من أمرين•
.با ، االثا لا باإل سان  فسل

اإليمذذانيُب ذذ  نلذذ -مذذن جهذذ  ه-الرجذذاا •
ة بصذذذفات ه، امعامال ذذذل السذذذابه ، ابفذذذار

.ومل، اصو  ماانيوه

يهذذل الماايذذ  األخذذرأ يهذذلا اإل سذذان يا ذذل، •
هذ   ِرة اإل سان يل  يا ل يمبن أن  جلم الث

بأ ل ضامن للملبات؟

ما  لا حواو . 1

؟الرجاا يلا مراحم ه



..  عدم ثقة بإرادتنا الخاصة 

  أ ا ااثق بوم المسيي، ثهذ  ال حذواو لهذا، الب ذ•
ربمذا ال أثق ب فسلا، ال أثق بحري  يراو لا، ال لا

ابعذذوما بذذوأت بذذالراح، ربمذذا .  ميذذل يلذذ  الشذذر
(.3: 3يل )أبمل بالجسو 

بم أن اليين يفهوان الخالص، يفهوا ل لي  بسذ•
ه نذذذاجم نذذذن أن يخلصذذذهم، اي مذذذا بسذذذبم أن 

..الحرة قو ا حريت  حا الشرأراو هم

ذا بما يخطئ اإل سان ييا يهو الرجاا، يخطئ أي• ض 
ييا ان مذذذو نلذذذ  رجذذذاا بذذذايم مب ذذذ  نلذذذ  بذذذره 

ايخطئ بيلأ ييا بذان يذلا ان مذاوه نلذ .اليا لا
فعل وم المسيي، ي س  اج هاوه ااح راسل، اال ي

..وم المسييما يجعلل مس حه ا لفانلي 

يخطذذئ مذذن يِذذن أ ذذل ال صذذل  لذذل بالخطيذذ  نلذذ  •
لا اإلطال ، اأ ل قو  جذوو اقذو  هذو  اأصذبي يذ

.حياة أخرأ ال يمبن ييها أن يخطئ



هل خلصت أم لم تخلص؟

يذ  ، الخطيذ  الجوالمعماويذ  مذن الخطيذ  األصذلي خلصت يذلا عم، •
ل ايانليذذ  بفار ذذبذذوم المسذذييالماراثذذ ،  لذذت  ذذيا الخذذالص األال

. ايوا ل

مال أ  ذا مذا  ذ. الخالص ال ها لا، ي  الل بعو أن  خلع  يا الجسوأما •
أج ذاو الشذر.. امصارن  ا ليست مع وم الحذم، بذل مذع)يلا حرم، 
اسذذ  ال الخذذالص ن ذذوما  غلذذم ا   صذذر (. 12: 6أف ( )الراحيذذ 

  ذا اطالما  حن يلا الجسو، ال  س طيع أن  هذال أ.. يلا  يه الحرم
.ا  صر ا اخلص ا

و م يذذذلا يذذذام مذذذيالللهويسذذذينال  عيذذذويالب يسذذذ  المهوسذذذ لذذذيلأ•
الجسذذو ، اال يذذلا يذذام ا ضذذمامهم يلذذ  الب يسذذ ، اي مذذا يذذلا يذذام 

ُِذُراا ياللَذ: "الب ذام ياح هم، أا اس شهاو م، نمال بهذال    الَهايَذ ال اْ 
مْ  ْم يَ ََمثِلُاا بال اليَما الهال يَر الهال (.7: 13نم " )سال



صح أم خطأ؟ 

✓) ..... (لنا ثقة غير احدلدة في اراحم هللا•

✓) ..... (ُجب أن ننبر  إلى أنفسنا كل حين•

فيييال نفقيييد )الرجييياء ُجيييب أن ُكيييون فيييي  تيييوازن •

✓) ..... ((الرجاء، لال نبكل على برنا الذاتي فنبهالن



الذذيين ي بلمذذان نذذن ضذذمان الملبذذات، 

:بال  الرساليع موان نل  أقاال

ْخذاَ • الال ياللَذ  ةُ ثالهَذ ٌ بالالذو خُ يَ الْي لَ َا أَي َها اإلال

: 10نذذذم)َي بالذذذَومال يَُسذذذا« األَْقذذذَوا ال »

19)

لُ ْ ذذُت، َاُمذذاقالٌن أَ ِذذأَ ِ الذذلا َنذذالالٌم بالَمذذْن آمَ •

َِ َاوال  ٌر أَْن يَْحفَ اْليَذْامال يعَ اللا ياللَ  يلالذأَ قَاوال

(12: 1 لا2)

ذذذلا• ذذذَع لال ا قَذذذْو ُاضال يذذذر  يالْبلاليذذذُل اْلبالذذذر ال َاأَخال

(8: 4 لا2)

اييذذر يلذذأ مذذن ال صذذاص المهوسذذ  •

لين ال ذذلا يع مذذو نليهذذا البثيذذران قذذا 

!!(يهين بال )أ هم يعيشان يلا 

؟ ل يحق للمؤمن أن يع بر  فسل ضام ا للملبات. 2



 نذن يهوم ل ا الهوي  ياح ا الرسذال شذرحا  

:شراط الثه  اأسبابها اأساسها

بِذاُا، يالنْ أَي َهذا األَحال "شرط راح  الضذمير 1)

ذْن  َْحذلَْم  َلُْم َا قُلُابُ َذا، يَ  " اال هال لَ َذا ثالهَذ ٌ مال
(21: 3يا1)

أَي َهذذا َااينَ "شذذرط الثبذذات يذذلا المسذذيي 2)

، حَ  ذذذذرَ األَْاالَُو، اثْبُ ُذذذذاا ياليذذذذلال هال ِْ ُ  ِذذذذ  ياليَا أ

ْ ذذذلُ يالذذذلايَُبذذذاُن لَ َذذذا ثالهَذذذ ٌ، َاالَ  َ  ْخَجذذذُل مال

ي اللال  اْنلَُماا  ِلُ بَارا ُ ذَا، يَذيالْن َنلالْم ُْم أَ . َمجال

ْ ذذذأَِن ُبذذذِل َمذذذْن يَْصذذذ َُع ا . لُ ْلبالذذذِر َمْالُذذذاٌو مال
(29–28: 2يا1)

 ٌ، َاَمذنْ اَ ُ َمَحبِذ"شرط المحب  الباملذ  3)

، هُ يَثْبُذذذْت يالذذذلا هال اَ يَثْبُذذذْت يالذذذلا اْلَمَحبِذذذ ال

(16: 4يا1)" ياليلال 

 ؟نل  أ  أسا   ُب    يه الثه: أاال  



: أكمل

:شرلط الثقة لضمان الملكوت

راحة الضمير( 1)....................................

....................................
الثرات في المسيح( 2)

المحرة الكاالة( 3)....................................



يهين بال  ايبليلل: ثا يا  

يذ ن بذان ،ا  سبها يل  أ فسذ االهويسينال يجام مطله ا أن  أخي حال •
..بال  ماق ا ، يلي  مع اه أ أ بيلأ

يي قذال قبلهذايذلا أااخذر أيامذلقال الهوي  بال   ذيه العبذارات ا ذا •
يب ا، اَ : "مباشذذرة ذذلا قَذذْو َحَضذذرَ يَذذ ال  اللا أَ َذذا ايَن أُْسذذَبُم َسذذبال الَلال " َاْقذذُت اْ حال

، اأيضذذا بعذذو أن جا ذذو الجهذذاو الحسذذن، اأبمذذل السذذعلا، (6: 4 ذذلا 2)
(.7: 4  2( )اإليماناحفِ

أن -بال سذذب  يلذذ  ي سذذان بذذار قذذوي  يذذلا أااخذذر أيامذذل-ال مذذا ع مطله ذذا •
، بمذا يعطيل الرم ثه  ارجاا، أا أن يجعلل يرأ اإلبليل الي  ي  ِذره

.يييران أباليلهم قبل سفأ وما هم من أجل المسالشهواابان بعض

 نلذ  با ت حري  يراوة الهوي  بال  م فه  ا فاق ا بامال  مذع قذورة ه•
رٌ "حفِ اويع ل، ليلأ بان َ "ُماقالٌن أَ ِلُ قَاوال

ذع، الذذم يهذذل أ ذل قذذو أخذي اإلبليذذلبمذا • بليذذل ، ياإلقذذال ين اإلبليذل قذذو ُاضال
.ماضاي يأخيه البار يلا يلأ اليام



بدعة الخالص في لحظة لخطورتها( 8)



بون  الخالص يلا لحِ . 1

ِهذذذرت  ذذذيه البونذذذ  يذذذلا بوايذذذ  •

الهذذذرن السذذذاو  نشذذذر للمذذذيالو، 

.بهياوة مار ن لاثر

أ بذذذذذذذذر مؤسسذذذذذذذذا ا البه ذذذذذذذذات •

اسذذذذلط ل ا ذذذذاواا بأ ذذذذل ال ياجذذذذو 

سذذذاأ بذذذا ن ااحذذذو يذذذلا السذذذماا 

.يساي المسييانل  األرض  ا

بال ذذذذاللا، قذذذذاماا ب لغذذذذاا بذذذذل مذذذذا •

اضعل رجذال البه ذات بسذلطا هم

اقذذالاا ي هذذم يع مذذوان. البه ذذا لا

ال قذذذاا ين : نلذذذ  اإل جيذذذل احذذذوه

ب سذذذذذذي ، اال قذذذذذذرارات مجذذذذذذامع 

مهوسذذذ ، اال  هاليذذذو ب سذذذي ، اال

..أقاال آباا



انكار الكنيسة لالشفاعة 

ال يلا ، االب يس  ليست اسيط  يلا  اال الخالص•

أيذذ  نالقذذ  بذذين المذذؤمن ايلهذذل، اان بذذرت  ذذيه 

اال العالق  مجرو نالق  يروي ، اال وخل للب يسذ 

..!للبه ات ييها

، ألغت يلا نهيو ها بل اساط  أخذرأ يذلا السذماا•

بأ ذل الذيين ا  هلذاا، انلمذااأ  شفان  الهويسين 

ال يذذذذر  بيذذذذ هم ابذذذذين  ذذذذؤالا الهويسذذذذين، يبذذذذل 

ر المذذؤم ين قويسذذان حسذذم  سذذمي هم يذذلا العصذذ

.الرساللا

عذيراا اال للاال للمال بذ ال ياجو يبرام للهويسين•

. ب   بأسما همالب ا  الم  عو

عذذو  طذذار األمذذر يلذذ  ي بذذار  علذذيم الب يسذذ ، يلذذم ي•

ر يفسذاأصبي لبل أحذو الحذق يذلا أنملمما ألحو، 

. ، بال ضابط من سلط  ب سيبما يشااالب ام



ا هسام أببر للب يس 

ا للعهل البشرأ• مذن بذل ِن بعض العهال يين أن  يا األمر بان  حرير 
..سلط  ب سي ، ليفبر بما يشاا

،  قيذام نشذرات المذيا م البرا سذ ا  ي( الحريذ )بان من   يج   ذيه •
ل  فذذ  خلفذذاا لذذاثر لذذم يل ممذذاا ببذذل  عليمذذل، ااجذذو مذذن  ذذا أشذذو م ذذ

ا لل عليم الب سلا، مثل خرجهم من اآخرين، يهو أاماي جلبلفني بار 
لخضاي الخضاي للب يس  ارؤسا ها، يلما بان يس طيع أن يلممهم با

.لل البل  عليمل

ا  ي  أصذبحت الب يسذ  اللاثريذ  مجذرو ااحذوة مذن الب ذا   البرا سذذ •
.الم عووة،  خ لف نن بعضها يلا الفبر

لذذذل، ، ا هبذذذل مذذذا  هببذذذوأت العهال يذذذ  يذذذلا الب يسذذذ    ذذذاقه بذذذل شذذذلاا•
ر؟ أخيت   اقه أاال مذا  ذا  عريذف السذ. ا ريض ما يعن لها ريضل

. يل  أن ا  هت يل  ي بار األسرارثم ما نوو األسرار؟ 

امذذاوام البه ذذات  ذذا الذذي  يمذذار  خومذذ  األسذذرار، اال به ذذات يذذلا •
! البرا س ا  ي ، اين ما مع   اجاو األسرار ما لمامها؟



 ذذيا الفذذر  الفبذذر  لذذي  مجذذرو ال ذذات  جريذذو  •
يرا   طال ح ذ  أاجذل ال هذاأ ِر ، البن  لا 

.المسيحي 

أصذذحام  ذذيه البونذذ  ي بذذا ان ب ذذاالهم الخذذالص •
مثذذل  ذذيا ال يهذذري صذذوره مثذذل مذذرة ايلذذ  األبذذو، 

.العشار

، الذذذم  ين جذذذا ر سذذذهاط اإل سذذذان  ذذذا الببريذذذاا•
. (محب ذل ليا ذل)مرض اإل سان الراحلا  ا أثر ذل 

عا  اأن يح   يُشف  اإل سان بجم أن يبان م ااضذ
ْلَمَسذ" يع  ق الفهر الراحذلا  احال ُطذابَ  لال ينال بالذالر  ، ابال

اْلهَْلمال، ُطابَ  لالألَْ هاليَااال .. ألَِن لَُهْم َملَُباَت الِسَماَااتال 
(..8، 3: 5مت)" ألَ ُِهْم يُعَايال ُاَن هَ 

هذذم ييا  ملبذذات السذذمااات لذذي  للذذيين قذذو أُنلذذن أ •
، بذذذذل ألال ذذذذأ الفهذذذذراا بذذذذالراح "ييذذذذر مذذذذي بين"

.ااأل هياا الهلم

خطارة بون  الخالص يلا لحِ . 2



:خطر أفكار بدعة الخالص في لحظة

ال الخذذالص باإليمذذان احذذوه، ابال ذذاللا •

ياجذذذذو أ ميذذذذ  لألنمذذذذال اال للجهذذذذاو 

.الراحلا

، ال وار للب يسذذذ  يذذذلا حيذذذاة الُمخل ذذذص•

..ابال اللا ال وانلا لممارس  األسرار

 بلم ا نن أ ميذ  األنمذال االجهذاو الراحذلا ااألسذرار الالممذ  

للخذذالص بذذرو نلذذ   ذذيه البونذذ ، ااين سذذ هام بعذذرض بعذذض 

..األيبار بأبثر  فصيل االرو نليها 



الخالص باإلُمان لحده

أخذذذذي البرا سذذذذ ا ت يشذذذذذوان جذذذذوا نلذذذذذ  •

ماضذذاي اإليمذذان، اأصذذبحاا يذذرووان يذذلا 

بمذا لذا ( آمذن يذ خلص)نبارة اج مانا هم 

با ذذذت  ذذذيه  ذذذلا اييذذذ  الاحيذذذوة الم علهذذذ  

اا بذل ربذم!!بالخالص يلا الب ذام المهذو 

ن آمذ: )نل  اإليمان، ح   أصبحاا يهالان

(.ي خلص.. يهط

بن ااإليمان شعار يلا الهلم، يران أ ل يم•

سذان أن ي م يلا لحِذ ، ابال ذاللا يمبذن لذ 

ي ، أن يخلص يذلا لحِذ ، طبع ذا بذوان ب سذ

!!اال أسرار، اال معماوي ، اال به ات



فكرة البأكد المغروط ان الخالص

" ييذر مذي م"ن بال سب  للبرا س ا  لا يع لا أن  ُعلَ " مخل صا  "أن  بان •

. من قبل ه

من خطاياأ  يا يع لا أن ه ن وما ي ِر يليأ ي  ل يرأ بِر المسيي بوال  •

. احال أ الساقط  الخاط  

برام ذل بفواا المسيي البويل نل  الصليم أرض  المسذيي نوالذ  ايم ا•

را  "يهذف أمذام ه " المخلِذص"األن الشذخص . اأطفأ يضبل ، أ  "مبذر 

لملبذات بري ا  من بل  هم الخطي   ضوه، ي  ل باس طان ل أن يوخل يل  ا

.اي م ع بالحياة األبوي 

خصذيا ، من جه  أخرأ ي ن الي  ي بر المسيي اال يهبلل ربا  امخلصا  ش•

مسيي بل حال  ن وما ي ِر ه يليل، ي  ل ال يرأ بِر ال. يبه  يلا خطي  ل
. يا اإل سان الخاط   لهيا يُله   يا اإل سان يلا الجحيم



المؤانون لالمخبارلن

او  أ   يبرة الخذالص يذلا لحِذ  مذن االن هذ•
بأن المؤمن يخلص لحِذ  ييما ذل اال يمبذن
أن يهلأ بعو يلأ، ااالن هاو بذأن المذؤمن ال

ابلمذ ( مذؤم ين)يهلأ،  ا خلط بين بلمذ  
!، بما لا با  ا بلم  ااحوة(مخ ارين)

، بل المخ ارين مؤم ينا حن  هال ين بان •
، أل ذل الالبن لذي  بذل المذؤم ين مخ ذارين

..يجام أن ير و المؤمن ايهلأ

  ذذا ال يبذذان المذذؤمن قذذو خلذذص يذذلا لحِذذ  •
ييما ذذذل، اي مذذذا يخلذذذص ييا ثبذذذت يذذذلا حيذذذاة 

يهذذا لذذي  يذذلا حالذذ  .اإليمذذان طذذال نمذذره
قذذذو  مذذذر نليذذذل أاقذذذات . ااحذذذوة باسذذذ مرار

.ضعف أا ي ذار، أا أاقذات سذهاط اا هيذار
يالنال يَمذذانال يَْحيَذذا، اَ أَِمذذا اْلبَذذار  يَبالاإلال : "اقذذو ير ذذو

( 38: 10نم" )لااْر َِو الَ  َُسِر باللال  َْفسال 



صح أم خطأ؟ 

خبارُن اؤانين• ✓) ..... (كل المع

خبارُن• ✓) ..... (ليس كل المؤانين اع

✓) ..... (ُمكن أن ُرتد المؤان لُهلك•

:أكمل اآلُة

ا الْ  ..................ارُّ رَ أَاَّ
يمَ  ....................وِ ْر َ ، َايالنال ااانال يَْحيَ يَبالاإلال لالال  َْفسال الَ  َُسِر بال 

الشاهد
..................

(38: 10عب)



هل اخبار هللا؟
ا  ذذل مع ذذاه أن ه اخ ذذار أ اسذذن ذذو المع هذذوين بذذل؟ ( االخ يذذار)مذذا مع ذذ  

ا الهم ال عيم؟ اما يضذلهم يذلا يلذأ؟ ااخ ذار أ اس ذا ل يبا ذاا ليبا اا أبرار 
ا الهم !الجحيم؟ اما ي بهم يلا يلأ؟أشرار 

ذا لألشذرار، احاالخ يار بهيا المع  ، يع   1) اشذا محابذاة لألبذرار اِلم 
بل يلا بل (. )9: 6أف ( )لي  ن وه محاباة)يا  .   أن يبان  بيا
: انن  يا المع   قيل( 35: 10أي ( )مهبال ن وه.. أم  الي  ي هيل

(13: 10را ( )بل من يونا باسم الرم يخلص)

ريذ  يريو أن جميع ال ا  يخلصان، ايلذ  مع)ا ا ه يحم الجميع 2)
(.4: 2   1( )الحق يهبلان

ح   ين بان ه قو حبم نل  خاطئ بالمات، ارجع  يا الخاطئ نن3)
ا ، يذذال يمذذات الخذذاطئ بذذل يحيذذيرجذذع ه نذذن حبمذذلخطي  ذذل ا ذذام، 

(.3يان/ 8–7: 18ير/ 16–14: 33خر)

المذذذذايا يين الب ذذذذم يلمذذذذايا يين الاصذذذذايا؟ين بذذذذان   ذذذذاأ اخ يذذذذار، 4)
ااإل يارات؟المهوس ، ااأل بياا االرسل

؟الشيطانيلمايا يين ي عمين بان   اأ اخ يار، 5)

؟ امذذا نالقذذ   ذذيا يمذذا مع ذذ  الثذذاام االعهذذامين بذذان   ذذاأ اخ يذذار، 6)
بعول ه ابمحب ل ابصالحل؟

.ال ي فق مع حري  اإلراوةمبوأ االخ يار  يا، 7)



االخبيار في ُد اإلنسان

ن ب مبان اإل سان أن يبان من المخ ارين، أا ال يبان، ي ن صار مذ
ايير المخ ارين، يمع    يا ا ل بسلابل لم يرو أن يبان مخ  ..ار 

يذُواا.. ة  أََرْوتُ َبذْم َمذرِ ! .. يَا أُاُرَشذلاليُم، يَذا أُاُرَشذلاليمُ • َاَيا ُ ذ! َالَذْم  ُرال
(38–37: 23مت. )بَْي ُُبْم يُ َْرُأ لَُبْم َخَراب ا

يُواَن أَْن  َأْ ُاا يالللَِا لال َُبانَ • (40: 5يا) لَُبْم َحيَاةٌ َاالَ  ُرال

لَا الِوْي ُا َذ ُ • هال  ال ، َاأََحذمِ يالِن ال  ذاَر قَذْو َجذ: َا يال ال ِذاُ  اَا ياللَذ  اْلعَذالَمال
، ألَِن أَْنمَ  َن ال  ارال ِ ْلَم َ أَْبثََر مال يَرة  ال ر ال (19: 3يا. )الَُهْم َبا َْت شال

ْل َصذيالْن أََراَو أََحٌو أَْن يَأْ اللَا َاَرا اللا يَْليُ • ْر  َْفَسلُ َايَْحمال لاليبَلُ َايَ ْبَْع الذلا ْ بال
(40: 16مت)

َن اْلَجَسذوال يَ • هال يَمال احال ْحُصذُو يََسذاو ا، َاَمذْن يَذْمرَ َمْن يَْمَرُي لالَجَسوال ُي لاللذر 
يِ    احال يَْحُصُو َحيَاة  أَبَوال َن الر  مال

(8: 6يل).يَ



يَْعهُذذذاَم أَْحبَْبذذذتُ "ييا بذذذان االخ يذذذار يذذذلا يذذذو اإل سذذذان، مذذذايا  ع ذذذلا 

يُساَ َاأَْبغَْضُت  ؟(13: 9را" )نال

ليذل ، يهذا بذان يعلذم مذايا سذيبان ن يا االخ يار مب لا نلذ  نلذم ه السذابق•
اما يذا امسذ )ببامل يراو ذل نيسايعهام ببامل يراو ل، ابيف سيبان  ( بيح 

هر ذذا ايح نذذو بذذل سذذيبيعها بأبلذذ بالبباريذذ الذذن يبذذال ( 16: 12نذذم )
( 34: 25 أ )

. رنل  نمل الخييعهاميل  طريق الهالأ، الم يريمنيساه لم يويع •

الهذذذذوي  بذذذذال   ذذذذيا االخ يذذذذار المب ذذذذ  نلذذذذ  سذذذذابق نلذذذذم ه، ياضذذذذحل•
يَن َسبََق يَعََريَُهْم َسبََق يَ : "بهاللالرسال يا  يعرف ( 29: 8را" )عَيِ َُهمْ الِيال

مذذذا سذذذاف  عملذذذل خال هذذذل يذذذلا المسذذذ هبل ببامذذذل يراو هذذذا، ابيذذذف سذذذ بان 
اب ذذاا  نلذذ   ذذذيا، يخ ذذار الشذذخص الم اسذذم للعمذذذل. شخصذذي ها اسذذلابها

.الم اسم

الشذيطان  فسذل، : ، أمثلذ   اأ أشخاص آخران مذ حهم ه ماا ذم ا لبذاا•
. ايهايا اإلسخرياطلا

 يذذار مبذذوأ الفذذرص ييا بذذان ُم احذذا  للبذذل، االذذبعض أ يحذذت لهذذم الفرصذذ  ااالخ•
.اأ لباا أ فسهم



صح أم خطأ؟ 

✓) ..... (اخبيار الخالص هو في ُد اإلنسان لإرادت •

لول اخبيييار هللا هييو بنيياءو علييى علميي ِّ السييابق لسيي•

✓) ..... (اإلنسان

خبارُن بناءو على• ) ..... (إرادت نؤان بأن هللا اخبار المع



الخالص هو قصة التمر كل ( 9)



..أ ت يلا حرم . 1

امذا ومذذت يذلا حذذرم، .. ي هذا حذذرم قا مذ  وا مذذ ،  سذ مر معذذأ طذال الحيذذاة
!بيف  علن   يج ها قبل ا  ها ها؟

يِذذ ال أَْج َذذاوال الِشذذر ال الر  .. ، بَذذْل َمذذَع يَذذ الِن ُمَصذذاَرَن َ َا لَْيَسذذْت َمذذَع َوم  َالَْحذذم  • احال
(12: 6أف)

بَ • َل لال الََح هال اْلَبامال لُاا سال ْن أَْجلال يلالَأ اْحمال ُماا يالذمال ُراا أَْن  ُهَذااال لا اْليَذْامال لْا  َْهذوال
ُماا ُبِل َشلْاا   ، َابَْعَو أَْن  ُ َم ال يرال ر ال (13: 6أف).  أَْن  َثْبُ ُااالش ال

ذذيَ  َخْصذذَمُبْم بَ . اُْصذذُحاا َااْسذذَهُراا• ، يَُجذذاُل ُمْل َمال ألَِن يالْبلال ذذا َمذذْن أََسذذو  َما الذذر  س 
يَن ياللا اإلال . يَْب َلالعُلُ ُ اَ  خال ُماهُ، َراسال (9–8: 5بط1)يَمانال يَهَااال

، الذذذيلأ ا  يج هذذذا  ذذذلا ال ذذذلا  هذذذرر خالصذذذبم. الحذذذرم مامالذذذت مسذذذ مرة
ل يلذ  سذبع مذرات يذلا رسذا ل..( مذن يغلذم)يبذرر نبذارة السيو المسييي ن

يهذل  حسذم  فسذأ مذن الغذالبين، ( 3، 2رؤ )ال لا يلا آسياالب ا   السبع
.ا  ِر يين ح      هلا  يه الحرم! االحرم مامالت مس مرة؟



لا ما أبثذر صذلاا  ا الياميذ  ال ذ•
 صذذذذذذذليها بذذذذذذذذالممامير طلب ذذذذذذذذا 

ُهذِم،اَللِ : "ا هذال ييهذاللخالص 
َأ َخل الْص اللا ، (1: 54مم" )بالاْسمال

ْر الذذذذذذلا " ايَذذذذذذَطه ال . يَذذذذذذأَْطُهرَ ابالالم 
ذذذذْل اللا يَذذذذأَْبيَضِ  ذذذذنَ اْيسال  أَْبثَذذذذَر مال

ياللَذذذذ  " ، (7: 51مذذذذم" )الذذذذثِْلجال 
ذذذذُع َنذذذذوُ  ال  َنلَذذذذلِا؟َم َذذذذ  يَْر َفال " ا 

(2: 13مم)

يماوامت الحرم الراحيذ  ال ذلا•
 هوو خالص ا،  لا طال الحيذاة
بلهذذذا يين يهذذذيا الخذذذالص  ذذذا 

.قص  الحياة بلها
لاييييييييا أكثيييييييير صييييييييلوات 

و للخال :صالقدُسين طلرا



(20: 11را! )الَ  َْس َْببالْر بَْل َخفْ . 2

يِذ ال  ِلُ يالْن َبذاَن هُ لَذْم يُْشذفالْق َنلَذأَ "• يَلَعَلِذلُ الَ   األَْيَصذانال الِطباليعال
ا ِصذَراَم ُ أَِمذا ال: ُف هال َاَصذَراَم ُلُ يَُهَاَيا لُْطذ! يُْشفالُق َنلَْيَأ أَْيض 

يَن َسذذهَُطاا، َاأَِمذا الل ْطذذ ، ُف يَلَذَأ، يالْن ثَبَذذِت يالذلا ايَعَلَذ  الِذيال لل ْطذذفال
ا َس ُْهَطعُ  (22–21: 11را" )َايالالِ يَأَْ َت أَْيض 

!يين   اأ اح مال أ أ ال  ثبت، احي  ي  هطع•

ل يلذذيلأ ال  سذذ ببر ا ِذذن أ ذذأ قذذو خلصذذت اا  هذذ  األمذذر، بذذ•
أمذذذا الم ببذذذران . الم ضذذذعان يسذذذلبان بهذذذيه المخايذذذ . خذذذف

. ألبذوييف خران باطال بأ هم خلصاا، اضم اا الخذالص يلذ  ا
ل ابال ذذاللا يذذما. ابهذذيا االي خذذار  ذذمال المخايذذ  مذذن قلذذابهم

.طانييسهالببرياابسبمال عم الحرص، ا  خل  ن هم



األراضذذذذذلا الم خفضذذذذذ   م لذذذذذئ، ااألراضذذذذذلا 

. المر فع   جف  

بذذذان يين ين . ال عمذذذ   ذذذلا مطذذذر يلمذذذايا   عج 

مذذذذ  بذذذذان ه يهذذذذاام الم بب ذذذذرين، ايعطذذذذلا  ع

؟ (6: 4يع)للم ااضعين 

يع ذذذذذلا " بخذذذذذاف  ارنذذذذذوة: "لذذذذذيلأ الهذذذذذال

: 11را )" ال  سذذذذ ببر بذذذذل خذذذذفْ . "ب ااضذذذع  

!  جفْ خْف ح    م لئ، ال  س ببر ل ال  (.20

(أيسطي ا الهوي  )

ذذذذم  أ ذذذذل ياأ اإل سذذذذان الذذذذي   م 

..  خالصل بخاف  ارنوة  

أ ل ياأ الذي  يسذير ببذل حذرص  

اسذذذط يخذذذاا اشذذذباأ اشذذذهاات 

 ذذيا العذذالم، ايطلذذم  عمذذ  الذذرم 

ذذذذ  برحم ذذذذل أن  انا ذذذذل، اي رج 

.يخلص بال عم 

(الببيرمهاريا الهوي  )

. فسذأيين اح ذر  ل . أ ت قو آم ت، اقمت بأنمال ياضل ، اقو ار هيت يل  يا 

بثذذر أل ذل مذا أ. بذن يذلا خذاف حيثمذا  هذذف، الذ بن لذأ العذين الحذيرة، لذذ ال  سذهط

(12: 6أف )أمار الشر الراحي  ال لا  عمل نل  اإلحاط  بأ 

(الهوي  ياح ا الي بلا الفم)



يُراا َمَماَن ُيْربَ الُبْم بالخَ . 3 (17: 1بط1)ْاف  سال

:لخالصيا.. طال موة يرب  ا نل  األرض، يرايه ا الحرص ييها طلب ا للخالص•

.االس مراري  ح   ال هاي لي   ا مجرو البوا، ي ما •

بذذوأ يهذو  . اسذذ مرارأ يذلا الحيذاةلذي   ذا ا  هالذأ مذن المذذات يلذ  الحيذاة، ي مذا •
(.3: 3يل )األيبياا الغالطيانبالراح ا بمل بالجسو، بما يعل

ذا، ي مذا الخذالص  ذا أن • ، واسذ  سذ مر يذلا الهلي  الخالص يلا أن  صذير قويس 
.ح    سلم اويع أ بسالم ا   هل يل  الرم



(22: 10مت)هَيا يَْخلُُص الِيال  يَْصبالُر ياللَ  اْلُمْ  ََه  يَ . 4

مذذاوام ماضذذاي الخذذالص  ذذا قصذذ  العمذذر بلذذل، يين نلي ذذا أن •

امذذا ..  جا ذذو باسذذ مرار، ا صذذبر نلذذ  حذذرام العذذوا ا جما ذذل

"..َه ياللَ  اْلُمْ  َ : "  لا حواو  يا الصبر؟ يهال السيو الرم

نبذذذارة الصذذذبر يلذذذ  الم  هذذذ  لبذذذلا يخلذذذص اإل سذذذان،  ع ذذذ  أن•

الصذذبر لذذي  لذذل مذذوأ ا ع ذذ  أن . الخذذالص ال يذذ م يذذلا لحِذذ 

وث أل ل يحذ(  هاي  سير هم)أ  يل  محواو، اي ما يل  الم  ه ، 

اال  سذ طيع أن ( 12: 24مذت )أحيا ا أن  بذرو محبذ  البثيذرين 

، (4: 2رؤ ) حصذذذذ  نذذذذوو الذذذذيين ي ربذذذذان محبذذذذ هم األالذذذذ  

..ايح اجان يل   اب 



خالص يلا اليام األخير. 5

ه  ا الي  يعلن الخالص، أل ذل •

ي َ الذذي  يَ : " الذذويان العذذاول ذذُ  يَحال ْجلال

هال  ال َمْجذذذوال ذذذلا  ذذذُع ..َنلَذذذ  ُبْرسال َايَْج َمال

يذذذُع الش ذذذعُامال  ، يَيَُمي الذذذُم أََماَمذذذلُ َجمال

ذذْن بَْعذذض   .. ثُذذِم يَهُذذالُ ..بَْعَضذذُهْم مال

لا أَ  ( أا.. )بالذذذذلا َعَذذذذالَْاا يَذذذذا ُمبَذذذذاَربال

ذذذذ ..." ينُ اْيَ بُذذذذاا َن  الذذذذلا يَذذذذا َمالَنال
(46–31: 25مت)

يَن بالهُِاةال هال َمْحُراُساَن، بال • ، لالَخالَص  ُمْسذ َعَو   أَْ  ُُم الِيال أَْن يُْعلَذَن يالذلا  اليَمان 

يرال  (5: 1بط1)الِمَمانال األَخال

اُح لالَبلْا  َ : "اإلنالن سيبان يلا يام الرم، يلا اليام األخير• ْخلَُص الر 
ال يَُسايَ  (5: 5با1" )ياللا يَْامال الِرم 



:أكمل اآلُات

َصاَرَعبَنَا لَْيَسْت َاَع دَ  ، بَْل َاعَ اع يِ أَْج َاوال الِشر ال ...........................م  َللَْحم  احال  ال  الر 

..................الشاهد
(12: 6أف)

(20: 11رل)..................الشاهدفْ بَْل خَ رْ ْببال  َْس َ ...........ال

يُراا َمَماَن يُ  (17: 1بط1)..................الشاهدف  بالَخاْ ..........مْ ْربَ البُ سال

(22: 10ات)..................الشاهدصُ يَْخلُ ..........هَيااْلُمْ  ََه  يَ الِيال  يَْصبالُر ياللَ 

ْسبَتَد    اع

يرِّ  َاانِّ األَخِّ (5: 1بط1)................الشاهد.أَْن ُعْتلََن في ال َّ

يَن بالهُِاةال  ،هال َمْحُراُساَن، بال أَْ  ُُم الِيال ...........ص  لالَخالَ  اليَمان 



( أيسطي االهوي  " )ال خالص خار  الب يس . "6

لمذذايا لذذي    ذذاأ 

خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالص 

الب يس ؟ خار 

يمبذذن أن  فهذذم •

يلذذأ مذذن خذذالل 

: شبيهين



الرأس لالجسد: البشري  األلل

، الب يسذذذذذذذذ  ذذذذذذذذا رأ السذذذذذذذذيو المسذذذذذذذذيي•

..جسوهالب يس ا

ين ال  جذذو   ذذاأ ث ا يذذ  بذذيذذلا ييما  ذذا األرثايبسذذلا •

لبذذن   ذذاأ احذذوة بذذين الذذرأ لب يسذذ ، ااالمسذذيي 

أ ال يمبن أن أيبذر ييذأ بشذخص نلذ  أ ذ. االجسو

، اأ عامذذذل مذذذع الذذذرأ  ثذذذم (رأ  اجسذذذو)يث ذذذين 

ن أ عامذذل مذذع الجسذذو، بال ذذاللا اال حذذاو البيذذا لا بذذي

يجعل ذذذذذذذلا ن ذذذذذذذوما أ بلذذذذذذذم الب يسذذذذذذذ المسذذذذذذذيي ا

 بلم بأ لا أ بلم نن المسيي، ان وما أالب يس نن

.الب يس نن المسيي بأ لا أ بلم نن

  ، أالب يسذ  يا يحوث بذوان خلذط بذين المسذيي ا•

بذذالريم مذذن أن الذذرأ  االجسذذو بيذذان ااحذذو، لبذذن 

الذذذرأ  :الذذذرأ  رأ  االجسذذذو جسذذذو وان خلذذذط

.، يلي    اأ أ  َخْلطموبر االجسو ُم فالي



رلسالترُس لالت: البشري  الثاني

..لنراسالب يس نري  االسيو المسيي•

ا• ال يذذ،يذذلا سذذر الميجذذ  يصذذير اإلث ذذين ااحذذو 
، لذذذذيلأ الطذذذذال  يذذذذلا يمبذذذذن الفصذذذذل بي همذذذذا

يع ذذذوما  فصذذذل! قطذذذع الذذذرأ = المسذذذيحي  
.الرجل نن امرأ ل مع اه أ أ  هطع الرأ 

خلذط يالبيان صذار بيا  ذا ااحذو ا البذن  ذيا ال ي•
يذذال يمبذذن أن أ عامذذل مذذع .الرجذذل مذذع امرأ ذذل

الماج  نل  أ ها الرجل أا أ عامل مع الرجذل 
ا ! نلذذ  أ ذذل المذذرأة بحجذذ  أ همذذا صذذارا ااحذذو 
يهمذذا بالفعذذل صذذارا ااحذذو ا البذذن الرجذذل رجذذل

.االمرأة امرأة

ااحذذذذذذذذذو الب يسذذذذذذذذذ  االمسذذذذذذذذذيي:بالمثذذذذذذذذذل•
ر  ذذلا البشذذالب يسذذ  ذذا ه االمسذذييالبذذن

.الم حو با 



!المسيح لالكنيسة كيان لاحد".. فلك نوح"

هال بالأََحو  لَْي َ "• ،(12: 4أي)" َخذالَصُ الْ (المسيي)َيْيرال

ا االث ذذين م حذذوين مع ذذالب يسذذ ، اال خذذالص خذذار 

.ااالث ين مع ا يجعلا ا  صل لملبات السماات

، المسذذذييصذذذرت يذذذلاالب يسذذذ  ذذذوما   عامذذذل مذذذعن•

.الب يس صرت يلاالمسييان وما   عامل مع

ذالب يسذ ا ذا" يلأ  اح"• ن ، ألالمسذيي، ا ذا أيض 

و بان لل بام ااحيلأ  اح من ضمن مااصفا ل أ ل 

. الذذي  يُذذ يسذذييالميذذلا الج ذذم يشذذارة يلذذ  ج ذذم

اصذذذارالب يسذذ يالذذي  وخذذل يذذذلا الفلذذأ صذذار يذذذلا

.  مفهامااالث ين يبمالن بعضهما يلا ال. المسيييلا

ن ، الذذن أسذذ طيع أالمسذذيييذذال ياجذذو خذذالص بذذوان•

.  يس الب أصل للمسيي يال من خالل



المراجع

ا البابذذ)الخذذالص يذذلا المفهذذام األرثايبسذذلا •
(ش اوة الثالث

البابذذا شذذ اوة )بونذذ  الخذذالص يذذلا لحِذذ  •
(الثالث

(يميل ما ر يسحق. و)مراحل الخالص •

را ذم مذن بريذ  الهذوي )الخذالص الثمذين •
(مهاريا 

حلمذذذذلا )نهيذذذذوة خذذذذالص ييذذذذر المذذذذؤم ين •
(الهمص يعهام

(الهمص صليم حبيم)سؤال اجاام •

الهمذذذذص وااو )أرثايبسذذذذلا ال يذذذذه ييذذذذل •
(لمعلا

نذذذذذذو ان . و/  حريذذذذذذر)سذذذذذذأل  لا يأجب ذذذذذذأ •
(طرابلسلا

(األ با رايا يل)مهال االي هاو •


