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 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 4

 رسالة رومية

 
ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن تكون 31-31تكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )رسالة رومية خلواتكم الروحيَّة وتأمال

 المشاركات قصيرة.

 أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.

 

 

 دقيقة( 02) حفظ 3

 الجديدة في المسيح ُمراجعة آيات الحفظ الُمتعلِّقة بالحياة

 

 

 .طريقة ُمراجعة اآليات الكتابيَّة التي حفظتهاأ( 

 

 تشتمل مراجعة اآليات الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً على األجزاء التالية:

 

ة واحدة  "راِجع" -1 ر اآليات )أو المقاطع( الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها سابقاً بمعدَّل مرَّ تعني أن تُكرِّ

ر اآليات الكتابيَّة واقتباسها اقتباساً صحيحاً. لذلك، راجع اآليات )أو  في اليوم. فالتكرار هو أفضل طريقة لتذكُّ

ة واحدة في اليوم لُمدَّة  أسابيع. وبالتالي،  5المقاطع( الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها سابقاً بمعدَّل مرَّ

ة قبل أن تصل إلى طريقة "المراجعة من البداية".  15بمعدل سوف تكون قد راجعت كل آية كتابيَّة جديدة   مرَّ

 

ة  "راجع من البداية" -4 تعني أن تُراجع جميع اآليات )أو المقاطع( الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً بُمعدَّل مرَّ

ظتها سابقاً. أسابيع. المراجعة من البداية هي أفضل طريقة لتذكُّر كل اآليات الكتابيَّة التي حف 1واحدة كل 

منها كل يوم. وبالتالي، سوف تراجع كل هذه اآليات الكتابيَّة  5آية كتابيَّة حفظتها سابقاً، راجع  322لذلك، لكل 

ة واحدة كل   أسابيع.  1التي حفظتها سابقاً مرَّ

 

قل دفتر بطاقات الحفظ أو دفتر الحفظ معك إلى عملك. استخدم الوقت الذي تقضيه في وسائط الن احمل -3

ل، والصالة.  )الحافلة، أو القطار، أو قطار األنفاق، أو غيرها(، أو لحظات الفراغ أثناء اليوم للمراجعة، والتأمُّ

راجع اآليات الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها. وراجع من البداية بعض اآليات الكتابيَّة التي حفظتها 

 بمحتوى هذه اآليات. سابقاً. تأمَّل في هذه اآليات وَصلِّ ُمستعيناً 
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من أنَّ أخاك في المجموعة الصغيرة ما يزال يحفظ اآليات حفظاً صحيحاً )واطلب منه أن يتحقَّق  تحقَّق -2

 من حفظك لآليات(. 

في كل اجتماع للمجموعة، اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة واطلب من كل اثنين أن يتحققا من حفظهما 

آيات  5ك، بين الحين واآلخر، اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية وتحققوا من آلية الحفظ األخيرة. كذل

حفظتموها سابقاً. تحققوا بعضكم من بعض لتروا ما إذا كنتم ما تزالون تعرفون الموضوع أو العنوان، 

ع، أو . للمساعدة، يمكن للشخص أن يقول لزميله ما هو الموضودون أي خطأوالشاهد الكتابي، واآلية بأكملها 

 العنوان، أو الشاهد الكتابي، أو حتى الكلمات القليلة األولى من اآلية. 

 

 .اآليات الُمتعلِّقة بالحياة الجديدة في المسيح -اثنان اثنان  -راجعوا ب( 

 

 .  31: 5كورنثوس  0المسيح:  -3

 . 4: 4الكلمة: َمتَّى  -0

الة: يوحنَّا  -1  . 1: 35الصَّ

 . 1: 3يوحنَّا  3الشَّركة:  -4

 .10: 32الشَّهادة: َمتَّى  -5

 

 

 دقيقة( 12) درس الكتاب 2

 1: 7 - 12: 6كورنثوس  4ما هي ِسمات عالقات النِّير الُمتخالف؟  

 

 معاً. 3: 1 - 34: 1كورنثوس  0استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  3: 1 - 34: 1كورنثوس  0لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 . اكتشف: 4الخطوة 

ر.  ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ َفكِّ

 أو: ما هو الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ 

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شارِك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

ركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك )فيما يلي أمثلة على ُمشا

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

ل لديَّ  .1االكتشاف  َت : "الَ تَْدُخلُوا َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمنِيَن تَحْ 34: 1كورنثوس  0هو الحّق الُمعلن في الحّق الُمفضَّ

في اللغة األصلية للعهد الجديد، يأتي الفعل في هذه اآلية بصيغة تُفيد االستمرارية على النحو  نِيٍر َواِحٍد."

والمقصود هنا هو أنَّ بعض المؤمنين في التالي: "ال تستمروا في الدخول مع غير المؤمنين تحت نيٍر واحٍد." 

خالف مع نساء غير مؤمنات. لهذا فإنَّ الرسول بولس الكنيسة التي في كورنثوس كانوا قد دخلوا في نير مُ 
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يوصيهم أن ال يستمروا في تقديم التنازالت بهذه الصورة! وحيث أنني أعيش في وسط أشخاص غير مؤمنين 

طوال الوقت، يجب عليَّ أن أُقيِّم حياتي لكي أرى ما إذا كنت تحت نيٍر واحٍد مع أشخاص غير مؤمنين في 

ا يجب عليَّ أن أنهي كل موقف يتطلب مني مساومة، وكل عالقة تتطلب مني أن بعض جوانب حياتي. كم

 أتنازل عن مبادئي وُمعتقداتي! 

 

 

ل لديَّ  .1االكتشاف  : "لِذلَِك اْخُرُجوا ِمْن َوْسِطِهْم، 31: 1كورنثوس  0هو الحّق الُمعلن في الحّق الُمفضَّ

". بُّ للغة األصلية للعهد الجديد، تأتي األفعال في هذه اآلية بصيغة تُفيد اآلتي: في ا َوُكونُوا ُمْنفَِصلِيَن، يَقُوُل الرَّ

"يجب عليكم أن تخرجوا فوراً من وسط غير المؤمنين، ويجب عليكم أن تنفصلوا تماماً عن غير المؤمنين." 

رسول بولس فقد كان بعض المؤمنين في الكنيسة التي في كورنثوس مستمرين في تقديم التنازالت. لهذا فإنَّ ال

يأمرهم أن يضعوا حداً فورياً ونهائياً لهذه المواقف التي تدفعهم إلى التنازل عن إيمانهم ومعتقداتهم. فمن 

المؤكد أنه ال يمكن للمؤمنين أن يدخلوا في عالقات ُمعيَّنة، وال أن يُشاركوا في بعض األنشطة والفعاليات. 

لمؤمنين طوال الوقت، يجب عليَّ أن أُعلِّم المؤمنين ما هي وهكذا، حيث أنَّ المؤمنين يعيشون في وسط غير ا

 العالقات واألنشطة التي ال يمكنهم االنخراط فيها. 

 

 

 . اطرح بعض األسئلة: 3الخطوة 

ر:  ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟  َفكِّ

وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما  3: 1 - 34: 1رنثوس كو 0لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

 بَعد.

ن سؤالك في دفترك.  َدوِّن:  احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن  شارِك: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناقِش:

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(. 

 

  ما هو النِّير؟( 34: 1)  :1السؤال 

لنِّير هنا هو "نير ُمزدوج" يعمل تحته حيوانان اثنان جنباً إلى جنب. والنير هو أداة تُستخدم لربط ا مالحظات:

حيوانين اثنين معاً إلرغامهما على السير في االتجاه نفسه، والقيام بالحركات نفسها، والسير بالسرعة نفسها، 

، إذا خرج أحد الحيوانين عن المسار والتوقف في الوقت نفسه، والقيام بكل شيء بصورة ُمتزامنة. وهكذا

الصحيح، فال بُدَّ أنَّ الحيوان اآلخر سيخرج عن المسار الصحيح أيضاً. وإذا أبطأ أحد الحيوانين السير 

وتوقف، فإنه يُرغم الحيوان الثاني على اإلبطاء والتوقف أيضاً. وإذا حاول كل من الحيوانين أن يسير في 

 واجهان مشاكل عديدة تؤثر سلباً على سيرهما.اتجاٍه ُمعاكٍس لآلخر، فسوف ي

 

: 00فنحن نقرأ في تثنية عندما كتب هذه الكلمات.  32: 00من المؤكد أنَّ الرسول بولس كان يُفكر في تثنية 

 وهكذا، فإنَّ الرسول بولس يُطبِّق المبدأ نفسه بهدف التشديد على عدم ".: "الَ تَْحُرْث َعلَى ثَْوٍر َوِحَماٍر َمعاً 32

توافق المؤمنين مع غير المؤمنين. فالمؤمن الذي يرتبط بالنير نفسه مع شخص غير مؤمن سيُدرك كيف أنَّ 
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غير المؤمن يُمكن أن يجذبه بعيداً عن طريق هللا، وكيف أنه يُمكن أن يؤثر سلبياً على نموه الروحي، وكيف 

 أنه يمكن أن يُبعده عن حياة اإليمان بمجملها.  

 

  ما هي األمور المشتركة بين المؤمن وغير المؤمن؟( 35 :1)  :4السؤال 

هناك أمور مشتركة بين المؤمن وغير المؤمن. فعلى سبيل المثال، إنهما يأكالن الطعام نفسه،  مالحظات:

ويرتديان المالبس نفسها، ويستخدمان وسائط النقل نفسها، ويتداوالن النقود نفسها، وما شابه ذلك. لكن هناك 

نة يفعلها غير المؤمنين؛ وهي أشياء أوصانا السيِّد المسيح باالبتعاد عنها. فعلى سبيل المثال، فإنَّ أشياء ُمعيَّ 

ا حياة المؤمن فتتمركز حول الرّب يسوع المسيح. كذلك، فإنَّ كنز  حياة غير المؤمن تتمركز حول نفسه؛ أمَّ

هو في السماء. من ناحية أخرى فإنَّ قِيَم غير المؤمن هو على هذه األرض، في حين أنَّ كنز المؤمن المسيحي 

ا قِيَم المؤمن فهي قِيَم العالم الذي سيأتي. كذلك فإنَّ غير المؤمن يسعى  غير المؤمن هي قيم العالم الحاضر، أمَّ

لتمجيد البشر، في حين أنَّ المؤمن يسعى لتمجيد هللا. وهكذا، ليست هناك أمور مشتركة بين المؤمنين وغير 

ه في الحياة، وقصد الحياة، وقِيَم الحياة، وما شابه ذلك. المؤمنين ف  ي ما يتعلق بالتوجُّ

 

مها الكتاب المقدس؟( 34: 1)  :3السؤال    ما هي بعض األمثلة على "عالقات النِّير الُمتخالف" التي يُحرِّ

 مالحظات:
 

 .33-9: 5كورنثوس  3عالقة النير المتخالف في أ( 

اقِيَن أَ َكتَْبُت إِلَْيُكْم فِي " اِعيَن أَِو السَّرَّ نَاةَ. فاَلَ أَْعنِي ُزنَاةَ هََذا اْلَعالَِم أَِو الطَّمَّ ْو َعابِِدي ِرَسالَتِي أَْن الَ تَُعاِشُروا الزُّ

! أَ  يَن إِلَى اْلُخُروِج ِمَن اْلُمْجتََمِع اْلبََشِريِّ ا اآلَن فَقَْد َكتَْبُت إِلَْيُكْم األَْصنَاِم َعلَى َوْجِه اإِلْطالِق، َوإاِلَّ ُكْنتُْم ُمْضطَرِّ مَّ

اعاً أَْو َعابَِد أَْصنَاٍم أَْو َشتَّاماً أَْو ِسكِّ  اقاً. فَِمْثُل هََذا الَ بِأَْن الَ تَُعاِشُروا َمْن يَُسمَّى أَخاً إِْن َكاَن َزانِياً أَْو طَمَّ يراً أَْو َسرَّ

 "طََّعاِم.تَُعاِشُروهُ َوالَ تَْجلُِسوا َمَعهُ لِتَنَاُوِل ال

الكتاب المقدَّس يأمر المؤمنين المسيحيين أن ال يقترنوا بالمؤمنين االسميِّين الذين يتصرفون مثل غير 

ُمتخالف" مع أي مؤمن  اجتماعيالمؤمنين. لهذا، يجب على المؤمن أن ال يسمح لنفسه بأن يكون تحت "نير 

 زائف يتصرَّف مثل غير المؤمنين. 

 

 .1-5: 1كورنثوس  3لف في عالقة النير المتخاب( 

َغْيَر أَنَّ األََخ يُقَاِضي  أَقُوُل هََذا تَْخِجيالً لَُكْم. أَهََكَذا لَْيَس بَْينَُكْم َحتَّى َحِكيٌم َواِحٌد يَْقِدُر أَْن يَْقِضَي بَْيَن إِْخَوتِِه!"

 "!أََخاهُ، َوَذلَِك لََدى َغْيِر اْلُمْؤِمنِينَ 

ن المسيحيين أن ال يرفعوا خالفاتهم القانونية أمام قضاة غير مؤمنين. فإذا حدث الكتاب المقدَّس يأمر المؤمني

خالف بين أحد المؤمنين ومؤمٍن آخر، يجب عليهما أن يسمحا لبعض المؤمنين الناضجين والحكماء في 

مل الكنيسة بالتدخل والُحكم في الخالف. وفي حال عدم التوصل لحل لهذا الخالف، يبقى من األفضل أن يحت

المؤمن بعض الخسارة وأن يترك الُحكم النهائي بين يدّي هللا. وهكذا، يجب على المؤمن المسيحي أن ال يسمح 

 ُمتخالف" مع أي شخص غير مؤمن.  قانونيلنفسه بأن يكون تحت "نير 

 

 .19: 1كورنثوس  3عالقة النير المتخالف في ج( 

ْوَجةَ تَظَلُّ تَْحَت اْرتِبَاٍط َما" َج ِمْن أَيِّ إِنَّ الزَّ ةً يَِحقُّ لَهَا أَْن تَتََزوَّ َداَم َزْوُجهَا َحيّاً. فَإَِذا َرقََد َزْوُجهَا، تَِصيُر ُحرَّ

بِّ فَقَْط.  "َرُجٍل تُِريُدهُ، إِنََّما فِي الرَّ
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ال يتزوجوا إالَّ من مؤمنات. فالمؤمن شخص ينتمي بالفعل للرب؛ الكتاب المقدَّس يأمر المؤمنين المسيحيين أن 

أي أنَّ الرّب يسكن فيه من خالل الروح القُُدس ويقود حياته. بعبارة أخرى فإنَّ المؤمن المسيحي هو شخص 

 أخضع نفسه بالكامل لربوبية يسوع المسيح. 

تحن نير ُمخالف مع شخص آخر غير إنه ينبغي على المؤمن أن ال يكون  34: 1كورنثوس  0تقول اآلية 

 مؤمن. لهذا، يجب على المؤمن أن ال يتزوج إالَّ من مؤمنة، ويجب على المؤمنة أن ال تتزوج إالَّ من مؤمن. 

هذه النتيجة تنطبق أيضاً على العالقة الخاصة بين الشاب والفتاة اللذين يلتقيان )يتواعدان( بقصد الزواج. 

بين فالصداقة الحميمة مع شخص غي ر مؤمن من الجنس اآلخر هو أمر خطير. فعندما يصبح األصدقاء ُمقرَّ

فإنهما يتشاركان في أعمق األفكار والمشاعر التي يمكن أن تبقى حيَّة في ذاكرتهما لفترة طويلة جداً. كما أنَّ 

قة الصداقة كل منهما سيبدأ في االعتماد على اآلخر، وفي التأثير بقوة على اآلخر. لكن رغم ذلك فإنَّ عال

الحميمة بين شخص مؤمن وشخص غير مؤمن ستصبح مثل عالقة النير المتخالف. فالمؤمن ال يستطيع 

ح أن ينجذب  المؤمن إلى  بسهولة أن يتجاهل رغبات الطرف غير المؤمن، وقيمه، وأهدافه. لذلك، ِمن الُمرجَّ

يؤثر على إيمان الطرف المؤمن وسلوكه. الرغبات والقيم واألهداف الدنيوية. فكل ما يؤمن به غير المؤمن س

وحيث أنَّ العالقة الخاصة )المواعدة( بين الشاب والفتاة الراغبين في الزواج هي عالقة حميمة، فقد ال يتمكن 

المؤمن من إنشاء مثل هذه العالقة الُمميزة مع الطرف غير المؤمن. قد يقول بعض المؤمنين: "لكن إذا 

اً هلل؟" ال، إنه ليس كذلك ألنَّ هللا تزوجت من فتاة غير مؤمنة ف سوف أجذبها إلى المسيح. أليس هذا األمر ُمِسرَّ

. كذلك فإنَّ هللا يقول: "فََكْيَف تَْعلَِميَن، أَيَّتُهَا 34: 1كورنثوس  0وفي  19: 1كورنثوس  3منع ذلك بوضوح في 

ْوَجةُ، َما إَِذا َكاَن َزْوُجِك َسيَْخلُُص َعلَى يَِدِك؟ أَ  ْوُج، َما إَِذا َكانَْت َزْوَجتَُك َستَْخلُُص َعلَى الزَّ ْو َكْيَف تَْعلَُم، أَيُّهَا الزَّ

(. لذلك، يجب على المؤمن أن ال يسمح لنفسه بأن يكون "تحت نير 31: 1كورنثوس  3" )يَِدَك؟

سيح ُمتخالف" مع طرف غير مؤمن. فسوف يكون من الُمحزن جداً أن تترك الرّب يسوع الم عاطفي/زوجي

ر الطرف غير المؤمن أن يصير مؤمناً لكي يُرضيك، أو  ألجل صداقة بشرية. ولن يكون الحال أفضل إذا قرَّ

ر أن يَتبع المسيح بنصف قلبه إلرضائك. فسوف تُعاني صداقتكما في كلتا الحالتين. ورغم أنه ما ِمن  إذا قرَّ

وصايا هللا. فاهلل يأمرنا أن ال نرتبط بأي نير مع  شيٍء يعسر على هللا، إال أنه ينبغي علينا أن نحذر وأن نُطيع

 أي شخص غير مؤمن. فاهلل يريد مصلحتنا وسعادتنا.

 

 .1: 32كورنثوس  3عالقة النير المتخالف في د( 

ْقِص فاَلَ تَُكونُوا َعابِِديَن لأِلَْصنَاِم َكَما َكاَن بَْعُضهُْم، َكَما قَْد ُكتَِب: َجلََس الشَّْعُب لأِلَْكِل َوالشُّ " ْرِب، ثُمَّ قَاُموا لِلرَّ

 ."َواللَّْهوِ 

الكتاب المقدَّس يأمر المؤمنين المسيحيين بأن يمتنعوا عن االنضمام إلى غير المؤمنين في عباداتهم الوثنية. 

فقد كانت مثل هذه الحفالت صاخبة وخالية من ضبط النفس. فقد كان الناس يأكلون كثيراً، وتناولون الكثير من 

ات الكحولية، ويرقصون بطريقة ُمبتذلة، ويسمعون الموسيقى الصاخبة، ويصرخون، ويتبادلون المشروب

(. وبعبارة أخرى، فقد كانوا يرتكبون الخطايا 5-1: 5؛ أفُسس 5-1: 4بطرس  3النكات والطرائف البذيئة )

حت أكثر تنظيماً، الجنسية، ويعبدون األصنام، ويمارسون السحر. ورغم أنَّ الحفالت في وقتنا الحاضر أصب

إالَّ أنها تقام كل يوم وتشتمل على تعاطي المخدرات وممارسة الخطايا الجنسية. لهذا، يجب على المؤمن أن ال 

 ُمتخالف" مع غير المؤمنين.   احتفالييسمح لنفسه بأن يكون في "نير 

 

ا تحقيق االنسجام المسيحي. . عالقات النير المتخالف مع غير المؤمنين هي عالقات ال يمكن فيهالُخالصةهـ( 

 يتم فيها التنازل على المبادئ المسيحيَّة. بل غالباً ما يحدث العكس تماماً حيث 
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مة على المؤمنين المسيحيين؟  :2السؤال    ما هي "عالقات النِّير الُمتخالف" األخرى الُمحرَّ

الجوانب المتعلقة بالعالقات الحميمة  التعليم الكتابي عن "عالقات النير المتخالف" تنطبق على كل مالحظات:

 أو الوطيدة مع غير المؤمنين. ومن األمثلة على ذلك ما يلي: 

 

أ( يجب على المؤمن المسيحي أن ال يقوم بأي شراكة تجارية مع شخص غير مؤمن. قد يعمل المؤمن عند 

ا الشراكة التجارية غير شخص غير مؤمن طالما أنه ال يفعل أي شيء يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدَّس.  أمَّ

السليمة فهي الشراكة بين مؤمن وغير مؤمن حيث يستثمر كل منهما ماله ويتشاركان في اتخاذ القرارات 

ل المسؤوليات. فقد يقوم الشريك غير المؤمن بتقديم الرشاوى، أو قبولها، أو الغش في التجارة مما يؤدي  وتحمُّ

 عمال الشريرة التي قام بها شريكه.إلى وقوع الشريك المؤمن في عواقب األ

 

 ب( يجب على المدارس المسيحيَّة أن تمتنع عن تعيين ُمعلِّمين غير مؤمنين في المدرسة. 

 

م رسالة  ج( يجب على المؤمن المسيحي أن ال ينضم إلى أي كنيسة ال تؤمن بعصمة الكتاب المقدَّس، أو ال تُقدِّ

ب المقدَّس. كذلك، يجب على المؤمن أن ال يتلقى أية تعليمات من أي الخالص للناس، أو ال تُطيع تعاليم الكتا

 شخص مسيحي ال يعتبر الكتاب المقدَّس جديراً بالثقة، أو ال يعتبره المرجع الُمطلق ألفكار اإلنسان وتصرفاته. 

 

ية د(  يجب على المؤمن المسيحي أن ال يسمح لنفسه بأن يكون تحت نير مع أي قيم أو أنشطة غير مسيح

يمكن أن تؤدي إلى اكتسابه لبعض العادات السلبية مثل مشاهدة البرامج التلفزيونية غير الالئقة، أو قراءة 

الكتب والمجالت اإلباحية، أو الذهاب إلى النوادي التي تُرتكب فيها جميع أنواع الخطايا، أو حضور الحفالت 

ة، وما شابه ذلك. فيجب على المؤمن أن يتجنَّب الصاخبة، أو االنضمام إلى المجموعات أو المنظمات السريَّ 

ر القيم المسيحيَّة على أنها ُمملَّة أو قديمة، وأن يبتعد عن القيم الُمعادية للمسيحية سواء  أي شيء يمكن أن يُصوِّ

 كانت هذه القيم دينية، أو اجتماعية، أو قضائية، أو غيرها. 

 

 

 أن يفعله إذا كان ما يزال ُمرتبطاً  ما الذي ينبغي على المؤمن المسيحي  :5السؤال 

  بعالقة نير ُمتخالف مع بعض األشخاص غير المؤمنين في أحد جوانب حياته؟

: "لِذلَِك اْخُرُجوا ِمْن َوْسِطِهْم، َوُكونُوا 31: 1كورنثوس  0اآلية يجب عليه أن يفعل ما تقوله  مالحظات:

تعني في ي تقول "الَ تَْدُخلُوا َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمنِيَن تَْحَت نِيٍر َواِحٍد" التكذلك، فإنَّ الوصيَّة الناهية  ُمْنفَِصلِيَن."

." لهذا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يأخذوا اْخُرُجوا ِمْن َوْسِطِهْم، َوُكونُوا ُمْنفَِصلِينَ الوقت نفسه "

ين أن يكونوا تحت نير ُمماثل خطوات فعلية فورية لتغيير أي خطأ وقعوا فيه. فيجب على المؤمنين المسيحي

مع مؤمنين آخرين، وأن يسيروا في االتجاه نفسه، وأن يُشجعوا بعضهم بعضاً، ويساعدوا بعضهم بعضاً، 

ويخدموا بعضهم بعضاً. كما ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يكونوا تحت نير مماثل مع مؤمنين آخرين 

 ناس. في الزواج، وفي الخدمة، وفي الشهادة أمام ال

 

 

 . طَبِّق: 2الخطوة 

ر:  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ
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ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شارك وَدوِّن:  34: 1كورنثوس  0تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

- 1 :3. 

ر: له إلى تطبيق شخصي؟ ما هو التطبيق المقتر َفكِّ  ح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  َدوِّن:

 على قلبك. 

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات 

 ختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.مُ 

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

ال تُكن تحت "نير اجتماعي" واحد مع مسيحيين اسميِّين يتصرفون مثل غير المؤمنين. وال تُنشئ عالقة  -

اقة وطيدة صداقة حميمة مع مسيحيين اسميين يتصرفون مثل غير المؤمنين. احرص على إنشاء عالقات صد

 مع مؤمنين حقيقيين. 

ال تُكن تحت "نير قانوني" واحد مع غير المؤمنين. وال تحل الخالفات القانونية أمام قضاة غير مؤمنين.  -

 احرص على حل النزاعات أمام قادة مؤمنين أو أمام مؤمنين ناضجين.

ؤمنة للتعرف عليها أكثر بقصد ال تُكن تحت "نير عاطفي" مع غير المؤمنين. ال تخرج برفقة فتاة غير م -

الزواج منها. احرص على التعرف على فتاة مؤمنة بقصد الزواج. )ما ينطبق على الشاب ينطبق على الفتاة 

 أيضاً(. 

ال تُكن تحت "نير احتفالي" مع غير المؤمنين. ال تذهب إلى أي حفالت صاخبة. اذهب فقط إلى الحفالت  -

 حيَّة.التي تحترم القيم والمبادئ المسي

ال تُكن تحت "نير عالقة شراكة تجارية" مع غير المؤمنين. ال تدخل في أي شراكة تجارية مع أشخاص  -

 غير مؤمنين. 

احرص على االنضمام إلى كنيسة تعترف بأنَّ الكتاب المقدَّس معصوم من الخطأ، وتُعلِّم كلمة هللا بوضوح،  -

 وتُطيع كلمة هللا. 

 قيم أو أنشطة غير مسيحية يمكن أن تؤدي إلى اكتسابك لبعض العادات السلبية. ال تُكن تحت نير مع أية  -

 

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصيَّة -4

 

أ( الشخص غير المتزوج. أريد أن أحرص بشكل خاص على الخروج مع فتاة مؤمنة فعلياً لكي أتعرف عليها 

وتُحبه من كل قلبها. لقد قررت عدم بقصد الزواج. يجب أن تكون هذه الفتاة تعرف الرّب يسوع المسيح 

الخروج برفقة أي فتاة غير مؤمنة بقصد الزواج. وفي ما يتعلق بالمواعدة والزواج، لن أكون تحت نير مع أي 

 فتاة غير مؤمنة. 

 

س أفكاري  ب( أريد أن أحذر بشكل خاص من الكتب والمجالت والصحف التي أقرأها. فأنا ال أريد أن أُنجِّ

م، أو تخيالت، أو رغبات تنتمي للعالم غير المسيحي. وفي ما يتعلق بالقيم واألنشطة التي يمكن وقلبي بأية قي

 أن تؤدي إلى اكتسابي لبعض العادات السلبية، لن أكون تحت نير مع العالم غير المسيحي. 
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 .َصلِّ . 5الخطوة 

 0علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد 

 . 3: 1 - 34: 1كورنثوس 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف  )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

 (ائققد 8) صالة 5

 صالة شفاعيَّة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. تابعوا الصالة

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

 م(. أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاتره قائد المجموعة.)

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -3  . تعهَّد بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو مع  3: 1 - 34: 1ِعظ أو َعلِّم أو ادرس درس الكتاب المتعلق برسالة كورنثوس الثانية 

 مجموعة من األشخاص. 

م. استخدم طريقة الَحّق كل يو 4-3. تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من تكوين الخلوة الروحيَّة -0

ل. اكتب مالحظاتك.   الُمفضَّ

 " راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. 5-3. راجع سلسلة "الحياة الجديدة في المسيح الحفظ -1

 (. 1: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -4

ن في دفترك -5 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 

 
 
 
 
 
 

 


