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 َصالة 9

 

 
ساً مجموعتك وبرنامج التدريب على التلمذة للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 02)عبادة وتسبيح  2

 كامل أخالقيا  هللا 

 
 هللا كامل أخالقيَّاً )أدبيَّاً( الفكرة الرئيسيَّة:

 

 . 01-01: 01؛ تثنية 01-01: 02تثنية اقرأ 

 

 . هللا ال يُحابي أحدا   -9

 

(. فهو  ا يُميِّ  شعباً أو 01: 01  ا يُااب  اغأننيا  وأصااب النوو.. كما أن   ا يتايَّ  للمااكي  ) اويي  هللا

-43، 01: 02جنااً ع  اآلخر، بل يرتبط بالناس م  كل الشعوب والثقافات والطبقات ا اجتماعية )أعمال 

41 .) 

 

 . يَْرتَشيهللا ال  -2

 

يقول بأنَّ اغأشخاص الذي  يعبدون اغأصنام أو اآللهة الت  ه  ِم  ُصنع أيدي تاذيراً  001نقرأ ف  الم مور 

البشر سيُصباون ف  نهاية المطاف مثل آلهتهم ال ائوة. فأصنامهم فاسدة غأنها تقبل الرشاوى وتااب  بي  

م يقبلون الناس. وعابدو اغأصنام واغأشخاص الذي  يصنعون آلهتهم بأيديهم يُصباون فاسدي  هُم أيضاً غأنه

ا إلهنا الاّ  الاقيقّ  فال يقبل رشوة أبداً! فال أحد ياتطيع أن يكاب رضا هللا ع   الرشاوى م  الناس. أمَّ

طريق تقديم بعض المال إلحدى الكنائس أو ع  طريق القيام ببعض الطقوس الدينية كل يوم. وما ِم  أحٍد 

بعض اغأعمال الصالاة أو بأي طريقة أخرى ياتطيع أن يكاب هللا الا  إلى َصوِّ  ع  طريق القيام ب

تتعارض مع طبيعة هللا. فببااطة ُمتناهية، إلهنا الاّ   ا يَرتش ! لهذا،  ا يمكم لإلناان أن يتالعب مع هللا 

 ! لشروط  هو، بل وفقاً لشروطهم هُمالا ! فإلهنا الا  يرتبط بالناس ليس وفقا 

 

 . هللا يُدافع عن المساكين -3

 

رون ف  العالم بمبدأ "البقا  لألصلح"، أو "القوي على حق دائماً"، أو "أنا فقط وليونى العالم!" لهذا يؤم  الكثي

فإنهم ياتغلون ويضطهدون اليتامى، واغأرامل، والُمانِّي ، والوتيات العازبات، والغربا  بينهم. ولألسف 

منا اليوم. فاغأننيا  ي دادون ننًى يوماً بعد الشديد أنَّ عمالة اغأطوال وعبودية اغأطوال ف  ت ايد ماتمر ف  عال

شخص يموتون كل يوم ف  العالم  03222يوم على حااب الوقرا  الذي  ي دادون فقراً يوماً تلو اآلخر. فهناك 

بابب الجوع وسو  التغذية! كما أنَّ أكثر م  ستة ماليي  طول يموتون سنوياً بابب سو  التغذية! كذلك، فإنَّ 

انِّي  يعانون بصورة مت ايدة م  اإلهمال، والغربا  واغأقليات يعانون بصورة مت ايدة م  اغأرامل والمُ 

 ا اضطهاد! 
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لك  على النقيض م  كل هذه الالوكيات الالأخالقية الاائدة بي  شعوب العالم كل ، فإنَّ هللا الا  يدافع ع  

فإنَّ هللا الا  يعمل ف  وسط الوقرا  المااكي . وعلى النقيض م  اغأننيا ، والظالمي ، وا استغالليي ، 

والُمضطهَدي ، والُماتَغلِّي . فكل شخص يتيم على اغأرض ل  أب ف  الاما  يَانو علي . وكل أرملة على 

اغأرض لها َربٌّ ف  الاما  ياميها. وكل نريب على اغأرض ل  َربٌّ  ف  الاما  يدافع عنهم. وكل م  يعيش 

صديق ف  الاما . وكل َم  ياتاج إلى لماٍة حانيٍة يجد إلهاً ف  الاما  يغمرهم  ف  ِوحدة قاتل  دون أصدقا  ل 

و ا سيَّما فيما يتعلق بااجاتهم اغأساسية  -(. فاهلل الا  يهتم بالناس 3-0: 00بمابت  ولُطو  )قارن هوشع 

أناا  العالم لك   )الطعام والشراب، والكاا ، والماك (. كما أنَّ هللا ياتخدم المؤمني  المايايي  ف  كل

يكونوا قدمي  م  خالل .هابهم إلى الُمضطَهَدي  والُماتََغلِّي ، ولك  يكونوا يدي  م  خالل مااعدتهم لوقرا  

والمااكي ، وأن يكونوا فم  م  خالل رفع اليائاي  بكلمات التع ية والتشجيع. وعندما يأت  يوم الدينونة 

 ي  عاشوا على هذه اغأرض.العظيم، سوف يُعاقب هللا كل اغأشرار الذ

 

 

 . هللا يتمتع بقيم وعادات ُمطلقة -4

 

 .04-02، 00-00، 1: 1؛ إشعيا  01-01: 43اقرأ الم مور 

هللا لدي  نظام أخالق  وروح  للقيم والعادات. وهو ُمنوصل تماماً ع  كل ما هو خطأ، وكل ما هو شر، وكل 

ه اغأشيا  فإن  ُملتصق تماماً بكل ما هو حق، وكل ما ما هو ظالم، وكل ما هو نجس. وبقدر انوصال  ع  هذ

صالح، وكل ما هو عادل، وكل ما هو ُمقدَّس. والش   الذي يُميِّ  نظام القيم اإلله  هذا هو أن  ليس نابياً، 

م اإلناان ف  الُعمر. فالقيم اغأخالقية والروحية الت  وضعها  وليس قائماً على الظروف، وليس قائماً على تقدُّ

 ه  قِيَم ُمطلقة! لهذا فإنَّ كل كلمات هللا ف  الكتاب المقدَّس تعن  ما تقول  تماماً! فهو يريد للناس جميعاً أن هللا

يعرفوه وأن يوهموا مشيئت . وقد أعل  هللا ع  نظام القيم هذا م  خالل أوامره ونواهي . فأوامر هللا ونواهي  

ريخ هذه اغأرض. لذلك، فإنَّ نظام القيم الذي وضع  هللا هو تبقى كما ه  ف  كل ثقافة وكل حضارة وطوال تا

الت   -اغأساس الراسخ والمعيار الثابت لكل ما هو صواب وحق ف  كل عصر. وكل َم  يتعدى على هذه القيم 

ل  يختبر الاالم ف  حيات  الااضرة، وسوف يُعاقب ف  يوم الدينونة.  -وضعها هللا م  خالل أوامره ونواهي  

(. لذلك، فإنَّ كل َم  يَخضع 01-01: 43يَرعى اغأبرار بعنايت  ويقف ضد الذي  يعملون الشر )الم مور فاهلل 

لنظام القيم الذي وضع  هللا ع  طريق إطاعة أوامره وا ابتعاد ع  نواهي ، فاوف يكون ضميره صالااً، 

ن يعرفون ما ه  نظرة هللا إليهم، وسوف يختبر الاالم مع هللا ويعيش ف  طُمأنينة رائعة. فالمؤمنون الاقيقيو

 ويعرفون أيضاً كيف يريدهم أن يالكوا ف  هذا العالم. 

 

اعبدوا هللا بصوت  يتمتَّع بالكمال اغأخالق  )أو اغأدب (! اعبدوا هللا ف  مجموعات صغيرة  عبادة وتسبيح:

 تتألف كل منها م  ثالثة أشخاص.

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 3

ُسل  أعمال الرُّ

 
ة بكل واحٍد منكموا بالتناُوب )أو اقرأوا شارك ما تعلَّمتموه أثنا  إحدى  (م  دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 01: 01 - 0: 01خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم ف  المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )أعمال الرسل 

 تكون المشاركات قصيرة. 
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 رك، وتعاملوا مع ما يقول  بجديَّة، واقبلوه.  ا تُناقشوا اغأمور الت  يُشاركها.أصغوا إلى الشخص الذي يُشا

 دقيقة( 12) تعليم 4

 الربوبيَّة: أولويات المؤمن المسيحي 

 

 

 األولويَّات أ( 

 

 ما هي األولويَّة؟ -9

ى ِم  حيث الوقت، ه  .لك ا اهتمام أو الجانب الذي يأت  قبل ا اهتمامات والجوانب الاياتية اغأخر اغأولوية

 والترتيب، واغأهمية. 

 

 

 هل توجد قائمة ُمحدَّدة من األولويات؟ -2

يؤم  الكثير م  المؤمني  المايايي  أنَّ هناك قائمة ثابتة وُمادَّدة م  اغأولويات لاياتهم الماياية، لكنهم  ا 

يات ه  كالتال : أو اً: هللا؛ ثانياً: يتَّوقون ف  ترتيب هذه اغأولويات. فبعض المؤمني  يعتقدون أنَّ هذه اغأولو

العائلة؛ ثالثا: الخدمة؛ رابعاً: العمل؛ خامااً: النمو الشخص . وهكذا، فإنَّ هؤ ا  يضعون عائالتهم قبل خدمة 

هللا ف  العالم. وهناك فئة أخرى م  المؤمني  الذي  يعتقدون أنَّ هذه اغأولويات ه  كالتال : أو اً: هللا؛ ثانياً: 

؛ ثالثاً: العمل؛ رابعاً: العائلة؛ خامااً: النمو الشخص . وهكذا فإنَّ هؤ ا  يضعون خدمة هللا ف  العالم الخدمة

 فوق كل اغأنشطة اغأخرى. 

 

 هللا هو األولويَّة الوحيدة الثابتة؟ -3
حياتهم.  نالباً ما يجد المؤمنون المايايون صعوبة ف  تميي  الجوانب الت  ينبغ  أن تأخذ المكانة اغأولى ف 

لك َّ الكتاب المقدَّس يُعلِّم بوضوح ما ه  الجوانب اغأهم ف  الاياة. كما أنَّ الكتاب المقدَّس يُعلِّم أنَّ هللا هو 

ر ما هو الجانب الذي سياتل اغأولوية الثانية ف  موقف ُمعيَّ  ف  حياتك.  اغأولوية اغأولى، وأن  هو الذي يُقرِّ

ر هللا ر هللا أنَّ الخدمة أهم فو  بعض الظروف، قد يُقرِّ  أنَّ عائلتك أهم م  خدمتك. وف  ظروف أخرى، قد يُقرِّ

 م  عائلتك. 

 

 .الجوانب األخرى في الحياة ُمهمَّة هي األخرى -4

يجب على المؤمني  المايايي  أن يارصوا على تخصيص وقٍت كاٍف واهتماٍم كاٍف لكل جانب م  الجوانب 

 الخماة اغأهم ف  الاياة. 

 

 

 أهّم خمسة جوانب في الحياة. ب(

 

 اكتشف وناقش:
 ما ه  أهم الجوانب ف  الاياة؟ ما الذي يُعلِّم  هللا؟ -0

 كيف ترتبط هذه الجوانب بعضها ببعض؟ ما الذي يُعلِّم  هللا؟ -0
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 .عالقتك بعملك -9

 

 ما ه  درجة أهميَّة عملك )مهنتك(؟ أ( اكتشف وناقش:

 إليها أدناه.اآليات الكتابيَّة الُمشار  اقرأ

 مالحظات:
 . يجب عليك أن تعمل لك  تتمك  ِم  إعالة زوجتك، وأبنائك، ونواك.02: 4تاالونيك   0 -

 . لك  ُك  قانعاً وراضياً عندما تاصل على ضروريات الاياة )المأكل والملبس(.1: 1تيموثاوس  0 -

 

 هللا يرسم حدوداً للعمل.  ب( اكتشف وناقش:

 يجب أن يأخذ اغأولوية ف  عملك )وظيوتك(؟لك  ما هو الش   الذي 

 اآليات الكتابية الُمشار إليها أدناه.  اقرأ

هللا  ا يريدك أن تصرف كل وقتك وطاقتك ف  عملك أو مهنتك. فهنالك جوانب أخرى مهمة أيضاً  مالحظات:

وية القصوى ف  عملك ف  الاياة تاتاج ج  اً م  وقتك وطاقتك! لك  رنم .لك فإنَّ هللا يريدك أن تُعط  اغأول

 لألمور التالية:

 

 .قناعاتك بشأن الادود ف  عملك -0

 .  ا تخار نواك ع  طريق قضا  حياتك كلها ف  عملك أو مهنتك!41: 1مرقس  -

.  ا تجعل نواك شقياً بابب سعيك للثرا . ُك  حكيماً ف  وضع الادود المعقولة فيما يتعلق 1-3: 04أمثال  -

العمل والطاقة الت  تصرفها في . احتوظ ببعض الوقت والطاقة للجوانب اغأخرى  بالوقت الذي تقضي  ف 

 الهامة م  حياتك. فبهذه الطريقة، ل  تعان  م  الخاارة ف  الجوانب اغأخرى الهامة م  حياتك.

 

 .عالقتك الشخصية مع هللا ف  عملك -0

 ل أن تبدأ عملك. . َخصِّص وقتاً لشركتك الشخصية مع ياوع المايح قب30-41: 02لوقا 

. خذ إجازة ليوم واحد على اغأقل كل أسبوع لك  تاتريح م  3: 4؛ مرقس 4: 04؛  اويي  00: 04خروج  -

عملك، ولك  تاصل على بعض ا انتعاش، ولك  تالق  هللا مع المؤمني  اآلخري  وتقوموا معاً باغأعمال 

 الصالاة الت  أعدَّها هللا لكم. 

 كل على هللا لك  يُعطيك الاكمة، والقوة، والتأثير، والثمار ف  عملك. . اتَّ 0-0: 001الم مور  -

م هلل أكبر و ا  ف  عملك حتى ولو اقتضى اغأمر أن ترفض تنويذ أي مهام شريرة يطلبها 01: 1أعمال  - . قَدِّ

 منك ُمديرك. 

 

 . خدمتك هلل ف  إطار عملك -4

اة ف  عملك كما لو أنك تقوم بها للرب، واحترم . قُم بكل خدمة أو مهمة صال0: 3 - 00: 4كولوس   -

 العالقات بينك وبي  رؤسائك ف  العمل.

 . اعمل بكوا ة ف  عملك واكتاب ُسمعة جيدة بي  اغأشخاص الذي  تعمل معهم. 1: 4تيموثاوس  0 -

ه ع  طريق عملك وف  مكان عملك.  44-40: 1َمتَّى  -  . اسَع جاهداً لنشر ملكوت هللا وبرِّ

 

 .القتك بأفراد عائلتكع -2
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 ما مدى أهمية عائلتك )ال وجة/ال وج واغأبنا (؟ أ( اكتشف وناقش:

 اآليات الُمشار إليها أدناه. اقرأ

 مالحظات:
 (. أِطْع وصايا هللا الُمتعلقة بالعائالت.3: 1 - 00: 1. )أفُاس 00-01: 4كولوس   -

 

 العائلة الواحدة. هللا رسم حدوداً للعالقات بي  أفراد  ب( اكتشف وناقش:

 لك  رنم .لك، ما ه  اغأشيا  الت  يجب أن تُعطيها اغأولوية اغأولى ف  إطار عائلتك؟

 اآليات الُمشار إليها أدناه. اقرأ

هللا  ا يريدك أن تصرف كل وقتك وطاقتك على العالقات مع أفراد عائلتك. فهناك جوانب أخرى  مالحظات:

م  وقتك وطاقتك! لك  رنم .لك فإنَّ هللا يريدك أن تُعط  اغأولوية مهمة أيضاً ف  الاياة تاتاج ج  اً 

 القصوى لألمور التالية ف  إطار عالقاتك مع أفراد عائلتك:

 

 . خدمتك أو مهامك الخاصة غأجل الايِّد المايح داخل إطار عائلتك -0

 ق الاقائق الت  تتعلمونها.. ادرس وناقش الكتاب المقدَّس مع أفراد أسرتك، واحرص على تطبي1-1: 1تثنية  -

. احرص على تنمية عالقتك مع شريك حياتك واجعل هذه العالقة مثا اً يُاتذى غأبنائك 44-00: 1أفُاس  -

 واآلخري . 

. احرص على تربية أبنائك بتأديب الرّب وإنذاره؛ أي أن يعرفوا حقائق الكتاب المقدَّس وأن 3: 1أفُاس  -

 يُطبِّقوها ف  حياتهم. 

 (. احرص على تنشئة أبنائك وتدريبهم ف  جميع جوانب الاياة.3-0: 1)أفُاس  10: 0لوقا  -

 . َعلِّم أبنا ك الطاعة، وا احترام، والاق، والاكمة، والبر، الخ. 01-00: 04أمثال  -

 

 . خدمتك أو مهامك الخاصة غأجل الايِّد المايح خارج إطار عائلتك -0

 ياوع المايح حي  يدعوك للخدمة لوترة قصيرة أو طويلة م  الوقت.  . أِطع الربّ 42-01: 02مرقس  -

 . إدارتك الاليمة لعائلتك أهم م  القيام بدور قيادي ف  كنياتك. 00، 1-3: 4تيموثاوس  0 -

 

 . عملك إلعالة عائلتك -4

 . اهتم بتوفير جميع الااجات الضرورية لعائلتك.1، 3: 1تيموثاوس  0؛ 03: 00كورنثوس  0 -

 

 . عالقتك الشخصية مع هللا ف  إطار عائلتك -3

 . ليُك  و اؤك هلل ف  إطار عائلتك أعظم م  و ائك غأعّ  فرد م  أفراد عائلتك. 41: 02َمتَّى  -

 

 .عالقتك بخدمتك -3

 

 ما ه  أهمية خدمتك ف  نظر الرّب؟ أ( اكتشف وناقش:

 اآلية الُمشار إليها أدناه. اقرأ

 مالحظات: 
 . المعنى الاقيق  للاياة هو خدمة اآلخري  غأجل الرّب ياوع المايح. 31: 02مرقس  -
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 ب( اكتشف وناقش: هللا رسم حدوداً للخدمة المايايَّة. 

 لك  رنم .لك، ما ه  اغأشيا  الت  يجب أن تُعطيها اغأولوية اغأولى ف  إطار خدمتك؟

 اآليات الُمشار إليها أدناه.  اقرأ

تصرف كل وقتك وطاقتك ف  الخدمة أو ف  القيام ببعض اغأنشطة الخاصة غأجل مالحظات: هللا  ا يريدك أن 

الايِّد المايح داخل الكنياة المالية أو خارجها. فهناك جوانب أخرى مهمة ف  الاياة تاتاج ج  اً م  وقتك 

 ك الماياية:وطاقتك! لك  رنم .لك فإنَّ هللا يريدك أن تُعط  اغأولوية القصوى لألمور التالية ف  إطار خدمت

 

  .خدمتك أو مهامك الخاصة غأجل الايِّد المايح داخل إطار الكنياة -0

 . اعبد هللا بالاق والروح. 03-04: 3يوحنَّا  -

 ا سيَّما ف  اغأمور الت   ا يُبدي فيها اآلخرون  -. اخدم هللا م  خالل خدمة الناس 01-03: 04يوحنَّا  -

 الت   ا يمك  لآلخري  القيام بها. استعدادهم للقيام بها، أو ف  اغأمور

 . إنشا  العالقات أهم م  القيام باغأنشطة وتنويذ البرامج.41-43: 04يوحنَّا  -

بهم على القيام بالخدمات 01-00: 3أفُاس  - . اجعل جميع المؤمني  ف  كنياتك تالميذ لياوع المايح، ودرِّ

 المختلوة الت  تبن  جاد المايح. 

 

  .الخاصة غأجل الايِّد المايح خارج إطار الكنياة خدمتك أو مهامك -0

 . ُك  شخصاً دائم التأثير على الناس ِم  حولك. 4-0: 4؛ 01-03: 0كورنثوس  0 -

 . اشهد للايِّد المايح، وِعظ باإلنجيل، وعلِّم حقائق الكتاب المقدَّس لآلخري . 44-40: 02َمتَّى  -

 دمات افتقاد الوقرا ، والمضطهَدي ، ونيرهم ف  العالم. . شارك ف  إحدى خ01-01: 0؛ 01: 0يعقوب  -

 

 . خدمتك وعالقتك الشخصية مع الرّب ياوع المايح -4

. احرص على تعميق عالقتك الشخصية مع الرّب ياوع المايح. فهذا أهم م  أنشطة الخدمة 1: 01يوحنَّا  -

 يق  أو دائم. غأن  بدون عالقة شخصية مع الايِّد المايح، ل  يكون هناك ثمر حق

 

 

 . عالقتك مع نفسك -4

 

ك الشخص ؟ أ( اكتشف وناقش:  ما ه  أهمية نُموَّ

 اآلية الُمشار إليها أدناه.  اقرأ

 مالحظات: 
 (. أحبب نواك كما يُابّك الرّب ياوع المايح. 3: 34)إشعيا   40: 00مرقس  -

 

 هللا رسم حدوداً لنموك الشخص . ب( اكتشف وناقش:

 ا ه  اغأشيا  الت  يجب أن تُعطيها اغأولوية اغأولى فيما يتعلق بنموك الشخص ؟لك  رنم .لك، م

 اآليات الُمشار إليها أدناه. اقرأ

ك الشخص . فهناك جوانب أخرى مهمة أيضاً  مالحظات: هللا  ا يريدك أن تصرف كل وقتك وطاقتك على نُموِّ

هللا يريدك أن تُعط  اغأولوية القصوى لألمور  ف  الاياة تاتاج ج  اً م  وقتك وطاقتك! لك  رنم .لك فإنَّ 

ك الشخص .  التالية ف  إطار نُموِّ
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 . انتب  إلى حربك الروحية.  ا تتمنى نير هللا أحداً. 01: 14؛ 0: 01الم مور  -0

 . الارب العاطوية. اسلك بالمابة. 0: 1أفُاس  -0

 . اعرف ما ه  مشيئة هللا. . الارب الذهنية. اباث ع  كل ما يُرض  هللا01، 02: 1أفُاس  -4

 . الارب الجادية. أكرم هللا ف  جادك )صاتك، لياقتك، ومظهرك(. 02-01: 1كورنثوس  0 -3

فقة الرديئة تُواد اغأخالق الجيدة. 44: 01كورنثوس  0 -1  . الارب ا اجتماعية. تجنَّب رفاق الاو  غأنَّ الرِّ

 لرنبات الشهوانية غأنها تشّ  حرباً عليك. . الارب اغأخالقية. امتنع ع  ا00: 0بطرس  0 -1

. أفاح المجال هلل لك  يعتن  بجراحك وكاورك )جراحك العاطوية، وضعوك، 01: 43الم مور  -1

 وإخواقاتك، وخاائرك ف  الاياة(. 

 . احرص على تنمية القدرات الت  وهبك هللا إياها. اصقل مواهبك وُك  ُمبدعاً. 1-4: 40خروج  -1

 (. استغل الوُرص الت  يوفرها هللا لك استغال اً حاناً. 01: 01)َمتَّى  01-01 :1أفُاس  -1

ع اآلخري  واقبل التشجيع م  اآلخري . 00: 1تاالونيك   0 -02  . َشجِّ

 

 

 .عالقتك الشخصية مع هللا -1

 

 ما ه  أهمية عالقتك الشخصية مع هللا؟  أ( اكتشف وناقش:

 اآليات الُمشار إليها أدناه.  اقرأ

 مالحظات:
. اثبت ف  المايح، وف  كالم المايح، وف  مابَّة المايح. بدون ياوع المايح  ا يُمكنك أن 1-1: 01يوحنَّا  -

 توعل أي ش   ل  قيمة أبدية! 

 

 هللا لم يرسم أي حدود لعالقتك الشخصية مع .  ب( اكتشف وناقش:

 وية اغأولى ف  إطار عالقتك الشخصية مع هللا؟ على الرنم م  .لك، ما ه  اغأشيا  الت  يجب أن تُعطيها اغأول

 اآليات الُمشار إليها أدناه.  اقرأ

مع . فهناك جوانب أخرى  الشخصيةهللا  ا يردك أن تصرف كل وقتك وطاقتك ف  تنمية عالقتك مالحظات:

لوية القصوى مهمة أيضاً ف  الاياة تاتاج ج  اً م  وقتك وطاقتك! رنم .لك، فإنَّ هللا يريدك أن تُعط  اغأو

 لألمور التالية ف  إطار عالقتك الشخصية مع :

 
 . المهام الخاصة الموكلة إليك ف  إطار عالقتك الشخصية مع الرّب ياوع المايح

 . أعط الرّب ياوع المايح المكانة اغأولى.  ا تترك مابتك اغأولى للرب ياوع المايح!1-3: 0رؤيا  -

ؤم  مايا ، وعلى النمو كمؤم  مايا . اضرب جذورك . احرص على الالوك كم1-1: 0كولوس   -

 بُعمق ف  المايح، وَحقِّق تقدماً ملموساً وواضااً ف  حياتك المايايَّة. 

 . اسمح لكالم الرّب ياوع المايح أن ياك  بِِغنى ف  قلبك وحياتك. 01: 4كولوس   -

حرص على توصيل تعاليم  هذه إلى . ضع تعاليم الرّب ياوع المايح موضع التطبيق، وا01-03: 1َمتَّى  -

 اآلخري . 

.  ا تتوقف أبداً ع  الصالة.  ا تتوقف ع  الصالة بلجاجة.  ا تتوقف ع  المواظبة على 1-1: 1َمتَّى  -

 الصالة. 
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. واظب على ا اجتماع مع مؤمني  آخري  بهدف الشَّركة والتعلُّم. شجعوا بعضكم 01-03: 02عبرانيِّي   -

 ف  العالقات، وعلى اغأعمال الصالاة ف  الخدمة.بعضاً على المابة 

 . بادر إلى إنتاج الثمار ف  حياة اآلخري . 01: 01يوحنَّا  -

 

 .هللا هو اغأولوية اغأولى الُمطلقة ف  كل جانب م  جوانب الاياة -1

س عبادتك وخدمتك هلل وحده. فجميع اآليات الاابقة تُبيِّ  أنَّ هللا02: 3َمتَّى  اقرأ:  يريدك أن تُبقي  ف  . َكرِّ

صميم كل جانب م  جوانب حياتك! فاهلل هو اغأولوية الدائمة الوحيدة ف  كل ناحية م  نواح  حياتك! لذلك، 

 ا تامح غأي قائمة أولويات أن تورض عليك اغأشيا  الت  ستاتثمر فيها حياتك، ووقتك، وطاقتك. بل أفاح 

يجب عليك أن تاتثمر فيها حياتك ووقتك وطاقتك ف  كل موقف المجال هلل نوا  أن يُرشدك إلى اغأشيا  الت  

 على ِحَدة. فاهلل يتوق للهيمنة على حياتك م  خالل الروح القُُدس الااك  ف  قلبك. 

 
 

 

 

 

 

 

 

هللا هو الملك صاحب الايادة الُمطلقة 

 على كل جانب م  جوانب حياتك! 

هللا نوا ، وليات قائمة اغأولويات، 

إلى اغأشيا  الت  هو الذي يُرشدك 

يجب عليك أن تاتثمر فيها حياتك 

 ووقتك وطاقتك كل يوم!
 

 

 

 

     

 العالقة الشخصية مع هللا

 1–1: 01يوحنَّا 

 

 

 الخدمة                                 العائلة            

        41: 02َمتَّى          هللاتيموثاوس اغأولى              

           4 :3–1                             

 

 العمل      تنمية الذات                          

 الم مور         مرقس                        

                     001 :0–0    00 :42–40 

 

 

 

 

 .لكل ش   وقت -1

 ئة اغأخرى ف  حياتك؟ كيف تاافظ على التوازن الاليم بي  هذه اغأولويات الخمس واغأمور الطار

 

 

 

 

 .العالقة بين األنشطة والوقت -9

 

 ما ه  نظرة الكتاب المقدَّس إلى العالقة بي  كل أنشطتك ووقتك؟ اكتشف وناقش:

 . 1-1: 1؛ 1-0: 4الجامعة  اقرأ:
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 لكل ش   وقت! مالحظات:

 احرص على تخصيص وقت واهتمام كاٍف لجميع الجوانب المهمة ف  حياتك!

 

 

 .العمل الذي أوكله هللا إليك إكمال -2

 

 ما الذي يُعلِّم  الكتاب المقدَّس ع  إكمال العمل الموكل إليك؟ اكتشف وناقش:

 اآليات الُمشار إليها أدناه. اقرأ

 مالحظات: 
 

. الرسول بولس أكمل العمل الذي أوكل  إلي  1: 3تيموثاوس  0؛ 03: 02؛ 02: 00. أعمال الرسل بولسأ( 

 يح.الرّب ياوع الما

. هللا أوكل 01: 3؛ كولوس  04: 1؛ أفُاس 1: 4كورنثوس  0؛ 43: 04. مرقس المؤمنون المايايونب( 

ساعة كل يوم إلكمال هذه المهمة. كيف  03إلى كل مؤم  مايا  مهمة ُمادَّدة. كما أن  أعطى المؤمني  

 يمك  القيام بذلك؟ 

م يَْشِف كل شخص مريض، ولم يكرز باإلنجيل . رنم أنَّ ياوع ل3: 01؛ يوحنَّا 41: 0. مرقس ياوعج( 

 للعالم كل ، إ اَّ أن  أكمل العمل الذي أوكل  إلي  هللا اآلب. كيف قام ياوع بذلك؟ 

لم يك  لدى ياوع قائمة ُمادَّدة م  اغأعمال الت  ينبغ  علي  القيام بها كل يوم. بل إن  كان ُمعتاداً على الصالة 

م  خالل شركت  اليومية مع  -لقوة الالزمة لتنويذ هذه التعليمات. وقد تعلَّم ياوع وانتظار التعليمات م  هللا وا

ة وبي  تلك  -هللا اآلب  ق بي  اغأمور الت  تورض نواها علي  باعتبارها ُملِاَّ أن يُميِّ  مشيئة هللا، وأن يُورِّ

ةدو ف  ظاهرها اغأمور المهمة بالوعل. وبهذه الطريقة، فقد كان يُدير ظهره لألشيا  الت  تب ويقوم باغأشيا   ُملِاَّ

 بالوعل.  المهمة

 

 

 (ائقدق 1) صالة 5

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  على رفع صلوات قصيرةكمجموعة  تناوبوا

 وباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. أو اقام المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجا

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضا  مجموعتك الواجب التال  مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه ف  دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخري  للايِّد المايح. تعهُّد -0

لمتعلق بـ "أولويات المؤم  المايا " مع شخص آخر أو مع مجموعة م  ِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم ا

 اغأشخاص. 
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سل الخلوة الروحيَّة -0 كل  32: 00 - 01: 01. تمتَّع بخلوة روحيَّة ُماتعيناً بنصف أصااح م  أعمال الرُّ

ل. اكتب مالحظاتك.   يوم. استخدم طريقة الَاّق الُموضَّ

ر درس الكتاب درس الكتاب -4 (. ما الذي يُميِّ  ال واج المايا ؟ 44-00: 1التال  ف  البيت )أفُاس . َحضِّ

ن مالحظاتك.   استخدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 4: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّ  أو لش ٍ  ُمادٍَّد ف  هذا اغأسبوع وانظر ما الذي سيوعل  هللا )الم مور الصالة -3

ن ف  د -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب ياوع، وبوقت العبادة والتابيح،  فتركَدوِّ

 وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيت . 
 


