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�̧ Îc@táÄzn‰‹œ
كلمة من مؤلف دليلك الدراسي

غالبًا ما نبالغ بالتفكير عما ينبغي أن نمتنع عنه كمؤمنين، بينما يتلخص 
هدف الحياة الصحيحة بكلمات يسوع: 

كونوا قديسني ألني أنا قدوس. (1 بطرس 16:1)
الحياة  في  المناسبة  األفعال  إظهار  يعني  اإليجابي  السلوك  فمفهوم 
اليومية، والتي تبيِّن أننا نسير على مثال حياة يسوع وتعاليمه. فالوعود 
الشبع  لنا  توفر  والمطاليب،  األوامــر  عن  عوضًا  اإليجابية  والوصايا 

واالبتهاج عوضًا عن اإلحباط.

المسيح في سبيل  التعاون مع  يسوع هو مثالنا، ونحن مسؤولون عن 
بعث الحياة اإليجابية التي تنتج من حبنا إياه.

تساعدك هذه الدروس على اكتشاف المبادئ التي وضعت لكي تكون 
قد  المبادئ  هذه  أنَّ  تدرك  كي  تساعدك  كما  قدوس.  هو  أنه  كما  قديسًا 
وضعت لمصلحتك أنت. إن اهللا يهتم بحقيقة ما أنت عليه بالفعل أكثر من 

اهتمامه بما عليك أن تمتنع عن عمله كمؤمن.

هذا الكتاب
"أخالقيات الكتاب المقدس" كتـيِّب عملي يمكنك أن تحمله معك وأن 

تخصص وقتًا يوميًا لدراسته.
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أخالقيات الكتاب املقدس6

العك على الصفحتين األولى والثانية من كل درس، فهذا  تأكد من اطِّ
إلى  الدرس قسمًا بعد آخر منتبهًا  الدرس. ثم ادرس  لمادة  أفكارك  يهيئ 
مالحظات  دفتر  على  اكتب  للكتابة،  كافيًا  فراغًا  تجد  لم  وإن  التمارين. 
تستطيع أن تستخدمه للمراجعة أيضًا. إن كنت تشترك في هذه الدروس 

مع مجموعة، فننصحك باتباع إرشادات قائد المجموعة.

ستالحظ أننا وضعنا أهدافًا في بداية كل درس، والمقصود باألهداف 
هو مساعدتك على معرفة ما ينبغي أن تتوقعه من الدرس. فبينما تدرس، 

اجعل هذه األهداف نصب عينيك، فتتمتع بدراسة أفضل. 

هذا الكتاب
معك  تحمله  أن  يمكنك  عملي  كتيِّب  المقدس"  الكتاب  "أخالقيات 
وتدرسه في الوقت الذي يناسبك. حاول أن تخصص وقتًا يوميًا للدراسة.

العك على الصفحتين األولى والثانية من كل درس، فهذا  تأكد من اطِّ
إلى  الدرس قسمًا بعد آخر منتبهًا  الدرس. ثم ادرس  لمادة  أفكارك  يهيئ 
مالحظات  دفتر  على  اكتب  للكتابة،  كافيًا  فراغًا  تجد  لم  وإن  التمارين. 
تستطيع أن تستخدمه للمراجعة أيضًا. إن كنت تشترك في هذه الدروس 

مع مجموعة، فننصحك باتباع إرشادات قائد المجموعة.

ستالحظ أننا وضعنا أهدافًا في بداية كل درس، والمقصود باألهداف 
هو مساعدتك على معرفة ما ينبغي أن تتوقعه من الدرس. فبينما تدرس، 

اجعل هذه األهداف نصب عينيك، فتتمتع بدراسة أفضل.

تقرير الطالب
إن كنت تدرس وتريد أن تحصل على شهادة، أو على ملصقة تضيفها 
على شهادة هي عندك أصًال، فستجد في نهاية الكتاب ملحقًا يسمى "تقرير 



الطالب: أوراق اإلجابة." استخدم تقرير الطالب حسب اإلرشادات المبينة 
في نهاية الدرس 4 ونهاية الدرس 8.

أوراق  إرسال  بخصوص  الطالب  تقرير  في  المعطاة  التعليمات  اتبع 
اإلجابة إلى جامعة ICI. تجد العنوان مختومًا على الصفحة الثانية من هذا 
الكتاب. إن فعلت ذلك، تحصل على شهادة جذَّابة، أو على ملصقة تضيفها 

على شهادة هي عندك أصًال.

كلمة عن المؤلفين
عرفا  وقد  كفريق،  معًا  يعمالن  وزوجته  زوج  مايلز  وســارة  جون 
لنا  يقدما  لكي  والتعليم،  اإلرسالي  العمل  مجال  في  الغنية  خبرتهما  من 
الفرنسية، وهو  اللغة  الكتاب. يحمل جون مايلز شهادة دكتوراة في  هذا 
الواليات  في  إيلينوي  ويتون،  كلية  في  الفرنسية  اللغة  دائرة  مدير  اآلن 
في  ماجستير  شهادة  فتحمل  مايلز  سارة  زوجته  أمَّا  األمريكية.  المتحدة 
في  األحياء  تعليم  في  اآلن  وتعمل  األحياء،  علم  في  وأخرى  الالهوت 
كلية ويتون، باإلضافة إلى عملها في الجامعة كمرشدة مهنية. خدم جون 
وسارة كمعلمين مرسلين في زائير، أفريقيا، ما بين عام 1965 و 1968 

وكالهما خادمان مرسومان

أنت اآلن مستعد للبدء في الدرس 1، فليباركك اهللا.
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