
  آالم يسوع المسيح

 دراسة كتابية لكل أسرة

 القاضي العادل واألب المحب: الدرس األول

 ..اقرأ بصوت مسموع

ماذا لو اقتضى القانون . تخيلوا أنني أعمل قاضًيا، ولكي أصبح قاضًيا علّي أن أتعهد أمامكم بتطبيق القانون في كل األحوال
 أن أفعل شيًئا بخالف رغبتي؟

ماذا ستقول إذا . المثال، دعنا نقول أن القانون يتطلب مني أن أحكم على أي أحد بالسجن إذا تاجر بالمخدراتعلى سبيل 
حكمت على إنسان بالسجن ألنه باع مخدرات إلى أحد التالميذ في الصف الثالث االبتدائي؟ هل ستقول أنني فعلت الشيء 

ا؟ أو كان هو أيًضا في الصف الثالث االبتدائي؟ هل ما تعهدت الصحيح؟ ماذا لو كان الشخص الذي يبيع المخدرات مراهقً 
به يتطلب مني إرسال كل هؤالء إلى السجن؟ لَمْن القرار هنا؟ اآلن، ماذا لو اتضح أن الشخص الذي كان يبيع المخدرات هو 

 ابني أو أخي أو والدي؟

تعلق األمر بأحد أفراد عائلتي حكمت عليه  ماذا ستقول لو أرسلت اآلخرين إلى السجن بسبب هذه الجريمة، لكن حينما
 بالبراءة؟ أال أكون في هذه الحالة قاضًيا فاسًدا؟

لقد أحب (.. اقرأ األصحاحات األولى من سفر التكوين)هذا هو الموقف الذي خاضه اهلل عندما تمرد اإلنسان في جنة عدن 
 .ى أن يختارا إطاعته بكامل إرادتهمااهلل آدم وحواء محبة عظيمة، وأراد أن يقبلهما كصديقين له، وتمن

نما اختارا أن يأكال من شجرة معرفة الخير والشر حتى يصيرا مثل اهلل وفي األغلب هذه الخيانة . ومع ذلك، لم يختارا ذلك، وا 
لقد . هومع ذلك، رأى اهلل أن عليه أن يلتزم بالقانون حتى يكون قاضًيا عاداًل، وال يناقض طبيعت. قد جرحت قلب اهلل بشدة

واآلن كان على اهلل أن يختار . أخبر اهلل آدم وحواء أن عصيانهم سينتج عنه موتهما وانفصالهما عنه، وها هما قد عصيا اهلل
 هل يمكن أن يكون خالًقا محًبا وقاضًيا عاداًل في ذات الوقت؟.. بين اختيارين كالهما صعب

لذا أرسل يسوع، ابنه الوحيد، . يوافق محبته أن يفني الجنس البشري لقد أحب اهلل البشر، وال. لهذا السبب كان تجسد المسيح
لقد دفع يسوع ثمن .. وهذا الحب العظيم الذي يفوق التصور أرضى العدل اإللهي، وأشبع محبته لنا. ليموت نيابة عن اإلنسان

 .ار نحن ذلك بكامل إرادتناولكن البد أن نخت. خطايانا حتى نستطيع اآلن أن نصبح في عالقة حب مع اهلل كما أراد هو

 .األروع من ذلك أن يسوع قام من الموت، وهو اآلن في السماء ُيعد مكاًنا لكل َمْن اختار أن يحبه

 :اقرأ الفصول الكتابية التالية
 (11: 1رومية )لنفتح الكتاب المقدس ونقرأ مًعا 

 (7: 1رسالة يوحنا األولى )ونقرأ أيًضا 

 :ناقش اآلتي
 لخطية؟كيف يرى اهلل ا -1

 لخطايا َمْن سفك المسيح دمه؟ -2



 :اشرح هذه الكلمات
 .ُيدعى أيًضا إبليس، لوسيفر، الشرير: الشيطان
 .األخبار السارة عن يسوع المسيح: اإلنجيل
ويتضمن الحصول على غفران خطايانا، واالنضمام إلى عائلة اهلل، ونوال . عطية اهلل لكل َمْن يؤمن بيسوع المسيح: الخالص
 .ألبديةالحياة ا
 .اختيار أن نسلك وفًقا إلرادتنا بداًل من إرادة اهلل: الخطية
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