
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذَهبوا وتَلِمذوا َجميع األَُمم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 - كتاب التدريب

 
 بعة األولىالط  
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 قدِّمةالمُ 

 

هل تريد أن تنمو كتلميٍذ للرب يسوع المسيح؟ وهل تريد أن تساعد المؤمنين اآلخرين على النمو؟ إذاً، عليك 

 محتوياتها!تطبيق تلمذة وبدراسة الُكتب األربعة للتدريب على ال

 

. كما أنه قال لتلميذي يوحنَّا المعمدان "تَعاليا وانظُرا" وقال لفيلبُّس له يسوع بإعداد تالميذٍ الرب لقد قام 

(. وهكذا، فإن الناس يأتون من كل مكان ليروا كيف عاش يسوع وما هو الشيء 33، 33: 0"اْتبَْعني" )يوحنَّا 

أنهم يَتبعونه في كل بلدان العالم بسبب شخصه وما فعله. فقد غيَّر حياتهم بالكامل.  الذي بََذل نفسه ألجله. كما

يتولّوا مسؤولية تلمذة رُجالً لكي  02حياتنا بالكامل! وفي وقٍت الحٍق، اختار يسوع الرب يسوع أجل، لقد غيَّر 

كالمه، ويُراقبوا ليُصغوا أن وفقد أراد من هؤالء التالميذ أن يقضوا وقتاً "معه"، لهذا . اآلخرين وتأهيلهم

 (. 05-03: 3خدمته )مرقُس ويتشبَّهوا به في حياته، ويقتدوا به، 

 

ةٍ بيسوع تالميذه وكل الرب بعد نحو سنتين، أ (. 21-02: 22: "اذهَبوا وتَلِمذوا َجميع األَُمم" )َمتَّى فقال لهم مهمَّ

وا تالميذ  (. وقد قام 2: 0 الرسل لى أقصى األرض )أعمالمن أورشليم وإللرب وبالفعل، ذهب هؤالء وأَعدُّ

. ثُمَّ ِمن قَبل وذهبوا إلى أماكن لم تصلها رسالة اإلنجيل ،بإعداد تالميذ آخرين -بدورهم  -هؤالء التالميذ الُجُدد 

(. وهكذا، فإنَّ تالميذ الرب يسوع 2: 2تيموثاوس  2خرين أيضاً )آلبتوصيل ما تعلَّموه التالميذ الُجُدد قام 

بون تالميذ ُجُدد ا  في كل بلد في العالم اليوم. للرب لمسيح يُدرِّ

 

ة:الرب يُعلِّم الرسول بولس أنَّ كما   يسوع المسيح أعطى بعض المؤمنين مهمَّ

  

يِسيَن تَأهيل "  (.01-00: 3َعَمِل اْلِخْدَمِة، لِبُْنيَاِن َجَسِد اْلَمِسيحِ" )أفُسس ِمْن ِجهَة اْلقِدِّ

 

 

ؤمنين على تدريب مؤمن الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة هو مساعدة قائد المجموعة الممن هدف إنَّ ال

 ناِضج. المسيحي اليُصبحوا تالميذ للرب يسوع المسيح. و "التلميذ" هو رعايتهم إلى أن وآخرين 

 

 وعة بما يلي: من خالل تزويد قائد المجمبطريقة عمليَّة التلمذة تطبيق يعمل هذا البرنامج التدريبي على 

 

 أشهر.  3درساً يُمكن إنهاؤها في  02من الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة على كتاٍب يحتوي كل  -0

 تساعد الطلبة على معرفة المسيح والكتاب المقدَّس بصورة أفضل. مهمةالشواهد الكتابيَّة ال -2

تساعد قائد المجموعة في معرفة كيفية قيادة التعليمات المكتوبة بخط غامق مثل "اقرأ" و "اكتشف وناقش"  -3

 المجموعة. 

م "المالحظات"  -3  ن أجل مساعدة قائد المجموعة. مكل سؤال إجابة ُمختصرة لتُقدِّ

م هذا البرنامج التدريبي بعض األساليب العمليَّة لممارسة التلمذة منفرداً أو مع مجموعة. -5  يُقدِّ

 يحتوي كل درس على واجب بيتي.  -1

من السهل توصيل هذا البرنامج التدريبي لآلخرين. فبعد انتهاء الطلبة من أحد كتب التدريب على التلمذة،  -7

تعليم البرنامج التدريبي لمجموعة صغيرة أخرى( أن يستلموا عقدوا الَعزم على يُمكن لهؤالء الطلبة )الذين 

 نسخة من كتاب التدريب على التلمذة الذي أنهوا دراسته. 
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ون منهم الكثيريُذِعن )يستجيب( عدد التالميذ في منطقتك بسرعة، وأن ُمضاعفة ا هي أن يعمل هللا على صالتن

 (. 7: 1الرسل لإليمان )أعمال 

 

د الرب! "  (.31: 00. لَهُ اْلَمْجُد إِلَى األَبَِد. آِميَن" )رومية َشْيءٍ نَّ ِمْنهُ َوبِِه َولَهُ ُكلَّ فَإَ ليتمجَّ

 

 

 

 فوظةمححقوق الط بع 

. يُسمح بتصوير هذه الكتب ألغراض والنَّشر الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة محميَّة بموجب حقوق الطبع

التدريب. لكن ال يُسمح ببيعها، أو إجراء تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بدون إذن َخطِّي ُمسبق 

 من المؤلِّف. 

 

 

 توصية

وأن تكون بََركة لكثيرين. لكن حيث أنَّ الهدف  ،م استخدامها على نطاق واسعالهدف من هذه الُكتب هو أن يت

نُسخ من هذه توزيع ، فإننا نوصي بعدم وتأهيلهم مؤمنينالمن الكتب األربعة للتدريب على التلمذة هو تدريب 

ا التلميذ قادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج على الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة إالَّ  التدريبي. أمَّ

؛ على بعد أن يُنهي الدرس أو كتاب التدريبإالَّ كتاب التدريب على التلمذة من من الدرس أو  تهفلن يستلم نُسخ

 يتعهَّد بتعليمه لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة من األشخاص. أن 
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 المحتويات

 3 -كتاب التدريب على التلمذة 
 الصفحة

  المقدمة وحقوق الطبع

 

ل يرنامج التدريبالب  األو 

 

-3أشهر بمعدَّل ساعة ونصف إلى ساعتين في األسبوع. اجعل المجموعة صغيرة ) 3برنامج أسبوعي ُمدَّته 

 وواجب بيتي. ُمتجاوبة أشخاص(. يبدأ كل برنامج بالصالة، وينتهي بصالة  01

 

 2 (ال يُستقصىعبادة وتسبيح )هللا  25الدرس 

 (3 - 0تكوين ة )مشاركة الخلوات الروحيَّ  

 (طريقة طرح األسئلة: الخلوة الروحيَّةتعليم ) 

 07 (3 - 1تكوين الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 21الدرس 

 (23: 3رومية : طبيعة الخطيَّةحفظ ) 

ة الثقافيَّة للكنيسة. 25: 2 - 23: 0تكوين درس الكتاب )   (المهمَّ

 

 31                                                                   (قابل للمعرفةعبادة وتسبيح )هللا  27الدرس 

 (05 - 02مشاركة الخلوات الروحيَّة )تكوين  

 (2الجزء  -مفاهيم اإلنجيل  :اإلنجيلتعليم ) 

 31 (23: 03 - 01تكوين الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 22الدرس 

 (03: 02عقاب الخطيَّة: الجامعة حفظ ) 

سل ب )درس الكتا  ة التبشيريَّة للكنيسة. 32-02: 5أعمال الرُّ  ( المهمَّ

 

 33 (فظهو الحا)هللا  العبادة 23الدرس 

 (23 - 21مشاركة الخلوات الروحيَّة )تكوين  

 (تفسير الكتاب المقدَّس تفسيراً صحيحاً  :الكتاب المقدَّستعليم ) 

 15 (03: 7 - 3خروج الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 31الدرس 

 (2: 5رومية : كفَّارة الخطيَّةحفظ ) 

ة اإلرساليَّة للكنيسة .21-02: 22َمتَّى درس الكتاب )   ( المهمَّ

 

رعبادة وتسبيح )هللا  30الدرس   75 (هو الُمحرِّ

 (01 -03: 7خروج مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 

الةتعليم )  الة. الصَّ  (استخدام الكتاب المقدَّس للصَّ

 21 (03 - 00خروج الروحيَّة ) اتخلومشاركة ال 32الدرس 

 (3-2: 2أفُسس : من هللاِهبَة الخالص حفظ ) 

 ( أهداف الكنيسة. 01-0: 3درس الكتاب )أفُسس  

 

اريهو العبادة وتسبيح )هللا  33الدرس   37 (فخَّ

 (03 - 01خروج الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 
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 (تطبيقات عمليَّة :الطَّاعةتعليم ) 

 017 (03 - 00سفر الَعَدد الروحيَّة ) اتة الخلومشارك 33الدرس 

 (02: 0يوحنَّا : الَخالص باإليمانحفظ ) 

 ( قيادة الكنيسة. 7-0: 5بطرس  0درس الكتاب ) 

 

 

 021 (شتياق إلى حضور هللااالعبادة وتسبيح ) 35الدرس 

 ؛ 21-02: 01؛ 5-0: 03؛ 20-03: 00تثنية الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 

 (22-03: 02؛ 03-3: 02؛ 03-21: 07 

 (المجتمع المسيحي أو الكنيسة المسيحيَّة التلمذة:تعليم ) 

 032 (03: 30 - 22تثنية الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 31الدرس 

 ( "اإلنجيل": سلسلةُمراجعة حفظ ) 

 . 22-02، 7-3: 02كورنثوس  0درس الكتاب ) 

 ( حد في الكنيسةالمؤمنون يعيشون ويعملون كجسد وا              

 

ركة 0الُملَحق   031 : كلمة "كنيسة" في الكتاب المقدَّسالشَّ

ركة 2الُملَحق   032 في الكنيسة المسيحيَّةوظائفها وأشكالها : الشَّ

ركة 3الُملَحق   037 جسد المسيحال غنى عنها ألنها الكنيسة : الشَّ

ل، والحفظ: انظر الُملحقات في كتاب ، ودرس الكتاب، واروحيةالخلوة ممارسة ال طُُرقمالحق أخرى:  لتأمُّ

    0-التلمذة
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 الث اني يرنامج التدريبالب
 

ة في األسبوع ليوم كامل، أو على شكل  قُم أيام.  1 اُمدَّته ةُمكثَّف ةتدريبيندوة برنامج ُمكثَّف يمكن استخدامه َمرَّ

ب. حاول أن نها على ُكلٍّ مالمجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف بتقسيم  تجعل قائد مجموعات ُمدرَّ

 أفراد فقط.  01-3من تتألَّف كل مجموعة 

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة وتسبيح )جماعي( 13:31 - 13:11

 تعليم )جماعي( 00:11 - 13:31

 استراحة 

 درس كتاب ُمقدَّس )جماعي( 03:11 - 00:31

 استراحة 

س الكتاب، أو للرد على األسئلة، أو لمزيد من التعليم وقت إضافي إلنهاء التعليم أو در 07:11 - 01:11

 )جماعي(

 استراحة 

ل وحفظ )مجموعات ثُنائيَّة( 07:35 - 07:31  تأمُّ

 قراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة الروحيَّة )فردي( 02:31 - 07:35

 الخلوة الروحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة( 03:11 - 02:31

 أشخاص( 01في مجموعات صغيرة ال تتجاوز مشاركة وصالة ) 03:35 - 03:11

 

 (21+  25)الدرسان  1اليوم 

 صالة

  (ال يُستقصىعبادة وتسبيح )هللا 

 (طريقة طرح األسئلة: الخلوة الروحيَّةتعليم )

ة الثقافيَّة . 3: 2 - 23: 0تكوين كتاب )الدرس  المهمَّ

 (للكنيسة

 (23: 3طبيعة الخطيَّة: رومية حفظ )

-0)تكوين قدَّس في الخلوة الروحية قراءة الكتاب الم

3 ،1-3) 

  (3مجموعات ثُنائيَّة: تكوين روحيَّة ) ةلوخ

 مشاركة وصالة

 

 (22+  27)الدرسان  2اليوم 

 صالة

 (قابل للمعرفةعبادة وتسبيح )هللا 

 (2الجزء  -مفاهيم اإلنجيل  :اإلنجيلتعليم )

المهمة . 32-02: 5أعمال الرسل درس الكتاب )

 ( للكنيسة التبشيريَّة

 (03: 02عقاب الخطيَّة: الجامعة حفظ )

-02تكوين لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

 (32+  30)الدرسان  3اليوم 

 صالة

رعبادة وتسبيح )هللا   (هو الُمحرِّ

الةتعليم )  (ستخدام الكتاب المقدَّس للصالةا. الصَّ

 ( أهداف الكنيسة .01-0: 3درس الكتاب )أفُسس 

 (3-2: 2أفُسس : من هللا ِهبَةالخالص حفظ )

: 7خروج لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

 (03-00؛ 03-01

 (32-0: 02خروج خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

 مشاركة وصالة

 

 (33+  33)الدرسان  5اليوم 

 صالة

اريعبادة وتسبيح )هللا   (هو الفخَّ

 (تطبيقات عمليَّة :الطَّاعةتعليم )

 ( قيادة الكنيسة. 7-0: 5بطرس  0درس الكتاب )

 (02: 0الخالص باإليمان: يوحنَّا حفظ )

سفر لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

 (03-00؛ سفر العدد 03-01الخروج 

 - 07: 02خروج خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 
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 (23: 03-01؛ 05

 (07تكوين خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

 مشاركة وصالة

 

 (31+  23)الدرسان  3اليوم 

 صالة

 (هو الحافظعبادة وتسبيح )هللا 

تفسير الكتاب المقدَّس تفسيراً : الكتاب المقدَّستعليم )

 (صحيحاً 

ة اإلرساليَّة . 21-02: 22َمتَّى درس الكتاب ) المهمَّ

 ( للكنيسة

 (2: 5رومية : كفَّارة الخطيَّةحفظ )

-21تكوين لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

 (03: 7-3؛ خروج 23

 (03-0: 22تكوين خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

 ركة وصالةمشا

 

03 :1) 

 مشاركة وصالة

 

 (31+  35)الدرسان  1اليوم 

 صالة

 (االشتياق إلى حضور هللاعبادة وتسبيح )

ركةتعليم ) يسة المجتمع المسيحي أو الكن :الشَّ

 (المسيحيَّة

. 22-02، 7-3: 02كورنثوس  0درس الكتاب )

 ( المؤمنون يعيشون ويعملون كجسد واحد في الكنيسة

 ( "اإلنجيل: "سلسلةُمراجعة حفظ )

: 00تثنية لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

؛ 21-03: 07؛ 21-02: 01؛ 5-0: 03؛ 03-20

 (03: 30-22؛ 22-03: 02؛ 3-03: 02

 (22-3: 02تثنية خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

 مشاركة وصالة

 

 

 ُمقترحة ةليم إضافيَّ اتع

 

ركة 0الُملَحق   .: كلمة "كنيسة" في الكتاب المقدَّسالشَّ

ركة 2الُملَحق   .في الكنيسة المسيحيَّةوظائفها وأشكالها : الشَّ

ركة 3الُملَحق   .المسيحجسد  ال غنى عنها ألنها: الكنيسة الشَّ
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 52الد رس 
 

 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 21)عبادة وتسبيح  5

 ال يُستَقصىهللا 

 
رس ، الد0-)انظر كتاب التدريب على التلمذة 2الجزء  -هللا ال يُستَقصى )ال يُسبَر َغوُره(  :الرئيسي ة الفكرة

0 .) 

 

 ما هي "الِعبادة"؟ َعلِّم:

 

 
"العبادة" هي موقف خشوع، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل ُنعبَّر عنه من خالل صلواتنا الُمختلفة ونمط 

 حياتنا. 
  
 

 لكي نعبُد هللا، يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في هذا الدرس سوف نتعلَّم صفة واحدة من صفات هللا. 

 رأ التعليم عن أنَّ هللا ال يُستَقصى(. اق قائد المجموعة:)

 

 

منهللا  -1 من ،موجود خارج حدود الز   . لكنه يُعلن عن نفسه داخل حدود الز 

 
إنَّ "الوقت" الذي استغرقه َخلق الكون بأكمله هو ذو طبيعة إلهيَّة وال يُمكن التعبير عنه . 3: 31المزمور  اقرأ

لوقت كما نعرفه نحن البشر هو شيء خلقه هللا في يوم الَخلق الرابع زمن أو افي اإلطار الزمني البشري. فال

لقد خلق هللا (. 03: 0يوماً )تكوين  315ساعة والسنة المؤلَّفة من حوالي  23عندما خلق اليوم المؤلَّف من 

وقبل أن إلهيَّة،  يقوم بعملية الخلق في ستَّة أيام(؛ أي قَبل أن 0: 0واألرض "في البدء" )تكوين السماوات 

ساعة. فال يُمكن التعبير عن طول "يوم الخلق اإللهي" في إطار الزمن البشري  23يخلق اليوم المؤلَّف من 

رغم ذلك، فإنَّ طول اليوم العادي الذي خلقه هللا محدود بأربٍع وعشرين ساعة. كما أنَّ طول (. 5: 0)تكوين 

كنَّ هللا ليس ُمقيَّداً بخليقته؛ وبالتالي فهو ليس ُمقيداً بالزمن ليوماً.  315السنة العادية التي خلقها هللا هو حوالي 

والمستقبل، وال لحدود التاريخ  الذي خلقه بنفسه. كما أنه ليس ُمقيَّداً باإلطار الزمني للماضي والحاضر

أو أن  كما أنه قادر على أن يرجع إلى أي زمن ماٍض يُريدهالبشري. فاهلل قادر على تسريع الزمن أو إبطائه. 

 يَسبق أي زمن ُمستقبلي. 

 

في التاريخ البشري، يقف هللا فوق إطار الزمن البشري. فهو يعرف أحداث التاريخ البشري ويُسيطر عليها 

لكن رغم أنَّ هللا يقف فوق حدود اإلطار الزمني البشري، إالَّ أنه أعلن نفسه في هذا اإلطار بسيادة ُمطلقة. 

طبيعةً بشريةً إلى جانب طبيعته اإللهيَّة ودخل اإلطار الزمني البشري والتاريخ  الزمني البشري! فقد أخذ هللا
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بهذا الوضوح وقد كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يُمكن فيها هلل أن يُعلن عن نفسه لإلنسان البشري. 

 (. 0: 0يوحنَّا  0؛ 3: 3)غالطيَّة 

 

 

 . األفكار واألمور التي يُعلنها هللا له نسان أن يفهمال يُمكن استقصاؤها؛ لكن يُمكن لإل أفكار هللا -5

 
فمثالً، هللا لم . هللا لديه أفكار وخطط ال تُعّد وال تُحصى لم يُعلنها لإلنسان. 23: 23؛ تثنية 3-2: 55إشعياء  اقرأ

ه أن نشأة الشر، وال عن سبب سماحيُعلن لإلنسان عن أفكاره بشأن طريقة خلقه للكون، وال عن أفكاره بش

فهذه األفكار لإلنسان بالوقوع في الخطية، وال عن الكثير من األفكار واألمور المتعلقة بالخالص والدينونة. 

تتعلَّق بأحكام هللا األزلية وال يُمكن لإلنسان أن يفهمها أو أن يستوعبها. فغالباً ما يكون لدى هللا أفكار وخطط 

لنا لم يُعلن هللا كار والخطط والطرق لإلنسان. فعلى سبيل المثال، ؛ لكنه ال يُعلن هذه األفوطُرق للقيام باألشياء

هاتنا ُمحدٍَّد أو في مكاٍن ُمعيٍَّن على زماٍن ، أو لماذا جعلنا نولد في لماذا اختار أُناساً ُمعيَّنين ليكونوا آباءنا وأمَّ

على الرغم من ذلك، فإنَّ كل  هذا التكوين البدني والعاطفي والعقلي، وغير ذلك. هذه األرض، أو لماذا أعطانا

كذلك، هناك الكثير من الجوانب التي هذه األشياء غير الُمعلنة تتوافق تماماً مع خطَّة هللا األزلية الكاملة لحياتنا! 

نَّ فإ ،وباختصارلم يكشفها هللا عن نفسه، وعن طبيعته اإللهية، وعن خطته الخالصيَّة في تاريخ البشرية. 

 (. أ23: 23" )تثنية ... تقتصر على هللا فقط: "إنَّ السَّرائَِر للربِّ إلَِهناالخفيَّة واألمور الجوانب معرفة هذه 

 

فقد أعلن هللا لنا الكثير من الجوانب المتعلقة بطبيعته، أعلنها هللا لإلنسان!  من جهة أخرى، هناك أشياء كثيرة

وهذه األشياء الُمعلنة هي لنا وألبنائنا للبشر. وصفاته، وطبيعة اإلنسان الخاطئة، وخطة الخالص التي أعدَّها 

ا الَوصايا الُمْعلَنَة فَهي لَنا وألبنائِنا إلى األبَد.يجب علينا أن نعرفها: "... بل حيث يمكننا أن نعرفها،  " )تثنية أمَّ

 ب(.23: 23

 

 

 . ال حدود لها )قُدرة ُمطلَقة( قُدرة هللا -3

 
فليس هناك شيء يَعُسر على كون كله بقدرته العظيمة وسيادته الُمطلقة! . هللا خلق ال27، 07: 32إرميا  اقرأ

مشاكل البشر، وضعفهم، وقصورهم )البدني، أو العقلي، أو العاطفي، أو االجتماعي، أو غير هللا! كما أنَّ 

ستحيل إلى جانب هذا وذاك، ليس هناك مُ عرقل أو يُحبط خطط هللا! ال يمكن أن يُ حظِّهم وفتورهم، وسوء ذلك(، 

م مشيئته بالكامل )قارن إشعياء (! فاهلل هو هللا القدير في هذا الكون. وهو يفعل ما يشاء 37: 0مع هللا )لوقا  ويُتمِّ

 إنَّما يحدث بسماٍح من هللا!(! لذلك، يجب علينا أن نؤمن أنَّ كل ما يحدث ألوالد هللا 27، 23: 03

 

 

 . ال حدود لها )معرفة ُمطلقة( معرفة هللا -4

 
. هللا يرى كل شيء ويعرف كل شيء! إنه يرى األشياء التي نراها واألشياء التي ال 3-0: 033المزمور  اقرأ

. كما أنه يرى األشياء الخارجيَّة واألشياء الداخليَّة! وهو يرى األشياء على حقيقتها سواء كانت ماديَّة، أو نراها

ومكشوف يَخفى عن نظر هللا. فكل شيء عريان الخليقة كلها فما من شيٍء في فكريَّة، أو عاطفيَّة، أو روحيَّة. 

إنه يعرف كل ما نحلم به، وكل ما نُفكِّر فيه، وكل ما نشعر به، وكل ما نقوله (. 03: 3)عبرانيِّين  م عينيهأما

 حيا حياةً شفَّافةً وخاليةً من الخوف. ونفعله. كما أنه يعرف دوافعنا ومواقفنا. لذلك، يجب علينا أن ن
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 . ال حدود له )ُحضور ُمطلق( ُحضور هللا -2

 
. هللا روح. لهذا فهو ليس محصوراً في جسد مادي أو في مكان واحد على األرض، 02-7: 033المزمور  اقرأ

دون استثناء. وال يُمكن ألي شخص أن يختبئ من هللا، وال أن يذهب إلى أي مكان بل هو موجود في كل مكان 

 هللا. فيه ال يوجد 

 

 

، أو خطته، حضوره و، أصفاتهأو ، يتهشخص وأ ،ُرغم أنه ما ِمن إنسان يستطيع أن يفهم طبيعة هللا :الصةالخُ 

أو دوافعه، إالَّ أننا نستطيع أن نعرفه وأن نعرف أفكاره، وكلماته، وأفعاله بالقدر الذي كشفه لنا في الكتاب 

 المقدَّس وِمن خالل شخص الرّب يسوع المسيح. 

 

اعبدوا هللا بصفته إلهاً ال يُستقصى. اعبدوه في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة  :قائد المجموعة

 أشخاص. 

 

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 3

  ِسفر الت كوين

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

( مع مراعاة أن تكون المشاركات 3-0تكوين وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم ) خلواتكم الروحيَّة

 قصيرة. 

 

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

 

 

 دقيقة( 71) تعليم 4

  طريقة طرح األسئلة: الخلوة الروحي ة

 

عندما تكون في َشركة مع الرّب يسوع المسيح كل يوم، فسوف تختبر البركات الرائعة التي أَعدَّها هللا  ُمقدِّمة:

قد تعلَّمنا في لفي حياتك. لك. لذلك فإنَّ الوقت الذي تقضيه كل يوم في خلوة مع هللا هو أهم تدريب روحي 

ل للتدريب على التل ل من الكتاب األوَّ أال وهي: واحدة من طرق التمتُّع بخلوة روحيَّة مع هللا )مذة الدرس األوَّ

ل(. وسوف نتعلَّم في هذا الدرس طريقة أخرى للتمتُّع بخلوة روحية مع هللا . يمكنك أن طريقة الحق الُمفضَّ

 تختار الطريقة التي تناسبك أكثر من غيرها للتمتُّع بخلوة روحية رائعة مع الرّب يسوع المسيح. 

 

 ع لتخصيص وقت كل يوم للش ركة مع الرّب يسوع المسيحالدافأ( 

 

 .بداية الش ركة مع الرّب يسوع المسيح -1
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 .23: 2؛ 23-27: 1يوحنَّا  اقرأ

 

تبدأ باإليمان به. فبدون إيمان، ال يمكن ألي شخص أن ينال الخالص. الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح  َعلِّم:

ال يمكنك أن تبدأ بالتمتُّع يتمتَّع بشركة مع الرّب يسوع المسيح. لذلك، وبدون إيمان، ال يمكن ألي شخص أن 

بالشركة مع الرّب يسوع المسيح، وال أن تتمتَّع بخلوة روحيَّة معه إالَّ بعد أن تقبله ربَّاً وُمخلِّصاً في قلبك 

 . وحياتك

 

 .أسباب الش ركة مع الرّب يسوع المسيح -5

 

غنى ال الكتاب المقدَّس، لماذا تُعتبر الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح أمراً في كل مقطع من   :اكتشف وناقش

 عنه لكل مؤمن مسيحي؟ ولماذا تُعتبر الخلوة الروحيَّة أمراً ال غنى عنه في حياة كل مؤمن مسيحي؟ 

 

 .نعمة هللا وَحقِّهمن خاللها ألننا نختبر الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح هي أمر ال غنى عنه أ( 

فمن الخطأ االعتقاد بأنه ينبغي على تجعلنا نختبر نعمته وَحقّه. . الشَّركة مع الرّب يسوع 07-01: 0يوحنَّا  اقرأ

)األوامر والنواهي( لكي يُرضوا هللا. فمثل  عائالمؤمنين المسيحيين أن يلتزموا بمئات القوانين واألنظمة والشر

كما عمة تُصبح ُمتاحة لنا من خالل موت الرّب يسوع المسيح وقيامته. هذه المسيحيَّة ُمملَّة وُمستحيلة. لكنَّ الن

كما أنَّ شركتنا مع الرّب ُغفران خطايانا وعلى القدرة على إطاعة هللا. أننا نحصل من خالل هذه النعمة على 

فنا على الحق الُمتعلِّق باهلل، واإلنسان، والخطية، والخالص، وحياة  البر. لذلك، فإنَّ يسوع المسيح هي التي تُعرِّ

الُمتالحقة مثل أمواج البحر. ومن الشَّركة اليومية مع الرّب يسوع المسيح هي التي تجعلنا نختبر بركات هللا 

 المؤكد أنك ال تريد أن تفقد أي من البركات التي أعدَّها هللا لك كل يوم، أليس كذلك؟

 

ننا من معرفة أنفسنا جيداً الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح هي أمر ال غنى عنه ألنب(   .ها تُمكِّ

فالرب يسوع المسيح هو الذي ربما نعتقد أننا نعرف أنفسنا جيداً؛ لكنَّ هذا ليس صحيحاً. . 25: 2يوحنَّا  اقرأ

يعرفنا حّق المعرفة. والشركة مع الرّب يسوع المسيح هي التي تقودنا إلى معرفة أنفسنا على حقيقتنا. فحيث أنَّ 

ة والضعف لدينا، فهو يساعدنا على الرّب يسوع ال مسيح يعرف كل شيٍء عنَّا، وحيث أنه يعرف جوانب القوَّ

 أثناء شركتنا معه.صقل شخصياتنا 

 

 .الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح هي أمر ال غنى عنه ألننا نختبر من خاللها القبول( ج

بر القبول. فكل إنسان لديه ثالث حاجات عاطفية الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح تجعلنا نخت. 37: 1يوحنَّا  اقرأ

وهكذا فإنَّ الحاجة األولى لدى كل إنسان هي أال وهي: الشعور بالقبول، والشعور باألمان، والشعور باألهميَّة. 

أن يعرف أنه مقبول وأن يشعر بذلك. فنحن نحتاج لمن يقبلنا كما نحن )بكل عيوبنا وضعفنا(. لهذا، فإنَّ 

 القبول والمحبة.ذلك الشعور الجميل ب ومية مع الرّب يسوع المسيح تجعلنا نختبرالشَّركة الي

 

 .الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح هي أمر ال غنى عنه ألننا نحصل من خاللها على إرشاد هللاد( 

ا سرنا في نور الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح توفر لنا هداية وإرشاداً واضحين لحياتنا. فإذ. 02: 2يوحنَّا  اقرأ

يريدنا هللا أن نسلك فيها والقرارات التي الطريق التي رى المسيح، فسوف نرى صفات هللا الحقيقية، وسوف ن

يريدنا أن نتّخذها. والشيء الرائع هنا هو أنَّ اكتشاف مشيئة هللا ليس باألمر الصعب عندما نسلك في نور الرّب 

يومياً للسلوك في مشيئة هللا. ة مع الرّب يسوع المسيح توفِّر لنا إرشاداً يسوع المسيح. لذلك، فإنَّ الشَّركة اليومي

فات التي يريدنا هللا أن نتحلَّى بها واألمور التي ينبغي علينا أن نقوم كما أنَّ هذه الشَّركة تُتيح لنا أن نعرف  الصِّ

 بها. 
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 .من خاللها الُحريَّة الحقيقيَّةالشَّركة مع الرّب يسوع المسيح هي أمر ال غنى عنه ألننا نختبر هـ( 

رنا . 32-30: 2يوحنَّا  اقرأ الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح تمنحنا ُحريَّة حقيقية من جميع الجوانب. فهي تُحرِّ

رة. ، والعادات السيئة، خاطئةمن الجهل، والتعاليم الخاطئة، واألفكار الشريرة، والمواقف ال والعالقات الُمدمِّ

رنا بصورة يومية من األمور السلبية التي تُقيِّدنا. لذلك، فإنَّ ال  شَّركة اليومية مع الرّب يسوع المسيح تُحرِّ

 

 .ماناألالشعور بالشَّركة مع الرّب يسوع المسيح هي أمر ال غنى عنه ألننا نختبر من خاللها و( 

. وقد ذكرنا أعاله أنَّ الشعور الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح تجعلنا نشعر باألمان. 22-27: 01 يوحنَّا اقرأ

ُمتيقِّنين أنه ما ِمن أحٍد )أو باألمان هو الحاجة العاطفية الثانية لدى كل إنسان. فإذا كنا أوالد هللا فسوف نكون 

ظروف( يستطيع أن يخطفنا من يد هللا في أي زمان أو مكان. لذلك، فإنَّ الشَّركة اليومية مع الرّب يسوع 

لطان بأنه مهما يحدث في ذلك اليوم اً دائماً المسيح تُعطينا أمان فإنه سيحدث بسماحٍ من هللا صاحب السيادة والسُّ

 (!33-37: 2)انظر رومية هللا أو عن محبَّته لنا على كل شيء، وأنه ما ِمن شيٍء يُمكن أن يفصلنا عن 

 

 .محبَّة هللا وحضورهالشَّركة مع الرّب يسوع المسيح هي أمر ال غنى عنه ألننا نختبر من خاللها ز( 

. الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح تجعلنا نختبر محبَّة هللا وحضوره. كما أنَّ شركتنا 23، 20: 03 يوحنَّا اقرأ

عنا ويجعلنا نختبر اليومية مع الرّب يسوع المسيح تجعلنا نختبر  بصورة يومية صبره، ولُطفه، وثقته. فهو يُشجِّ

 مختلفة التي نمر بها في حياتنا. حضوره في حياتنا وفي الظروف ال

 

 .أهميَّتناالشَّركة مع الرّب يسوع المسيح هي أمر ال غنى عنه ألننا نختبر من خاللها ح( 

. الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح تجلب الكثير من الثمر. وقد ذكرنا سابقاً أنَّ الحاجة 5: 05 يوحنَّا اقرأ

باألهميَّة. فنحن نحب أن نعيش حياة ذات مغزى، وأن يكون اآلخرون  العاطفية الثالثة لدى اإلنسان هي الشعور

 نفل ،لهذا، إن لم تَُكن لنا شركة مع الرّب يسوع المسيحبحاجة لنا، وأن يكون لنا ُمساهمة ودور في الحياة. 

ا إذا كانت لنا شركة مع الرّب يسوع المسيح، فسوف نأي شيء له قيمة أبدية. نتمكَّن من القيام ب حمل الكثير أمَّ

وهكذا فإنَّ الشَّركة اليومية مع الرّب يسوع المسيح تُضفي أهمية دائمة على من الثمر الذي سيدوم إلى األبد. 

 حياتنا حيث أننا نختبر عملياً كيف أنَّ الرّب يسوع المسيح يستخدمنا للتأثير في األشخاص واألحداث كل يوم. 

 

 .ال غنى عنه ألننا نختبر من خاللها الصداقة الحقيقية الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح هي أمرط( 

. وبصفته صديقاً لنا فإنه يُبادر نُعمِّق صداقتنا معه. الشَّركة مع الرّب يسوع المسيح تجعلنا 03: 05 يوحنَّا اقرأ

لى إمن جهة أخرى، ال يُمكن للرب يسوع أن يجذبنا مرافقتنا والتضحية ألجلنا بشتَّى الطرق والوسائل. إلى 

كما أنه يشاركنا أعمق أفكاره معنا. لهذا، فإنَّ . أعلى لنكون األفضلإلى دائماً يدفعنا لنفعل الخطية، بل هو أسفل 

 الشَّركة اليومية مع الرّب يسوع المسيح تجعلنا نتمتَّع بصداقة دائمة ومستمرة معه.

 

كل تجعلنا نختبر  -وة الروحية اليومية بما في ذلك الخل - الشَّركة اليومية مع الرّب يسوع المسيح الُخالصة:

 (. 3: 0لنا )أفُسس هللا لرائعة التي أَعدَّها ابركات ال

 

  

 شركة يومية مع الرب يسوع المسيحتتمت ع بالطريقة: كيف ب( 

 

وقت ُمحدَّد للشركة مع هللا هو ما نُطلق عليه "الخلوة الروحيَّة". وقد سبق وأن تعلَّمت إنَّ تخصيص  َعلِّم:

ل" للتمتُّع بخلوة روحيَّة مع هللا )انظر الكتاب األول لطر (. 0لتدريب على التلمذة، الُملحق يقة "الحّق الُمفضَّ
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واآلن، سوف تتعلَّم طريقة أخرى للتمتُّع بخلوة روحية مع هللا أال وهي طريقة "طَرح األسئلة". وتتألَّف هذه 

 الطريقة من خمس خطواٍت أيضاً:

 

 .َصلِّ إلى هللا -1

فمثالً، يمكنك أن تُصلِّي قائالً: "يا رب، َصلِّ صالة قصيرة تساعدك على تركيز فكرك وانتباهك على هللا. 

فنيمشيئتك. عمل أن أ علِّمنيلي عن ذاتك.  اكشف (. أو "يا 01، 2: 033الطريق التي أسلكها" )المزمور  َعرِّ

 (.  05: 3صوتك اليوم" )عبرانيِّين  أسمعنيرب، 

 

 .لكتاب المقدساقرأ في ا -5

 اقرأ مقطعاً أو أصحاحاً كامالً من الكتاب المقدَّس.

( 2بإحدى خطط قراءة الكتاب المقدَّس )انظر الكتاب األول للتدريب على التلمذة، الُملحق االستعانة يمكنك أ( 

 لمساعدتك على قراءة الكتاب المقدَّس بصورة منتظمة من بدايته إلى نهايته. 

( 3بأحد أنظمة ترميز الكتاب المقدَّس )انظر الكتاب األول للتدريب على التلمذة، الُملحق االستعانة يمكنك ب( 

 لمساعدتك على التفكير أثناء القراءة. 

. يمكن لهذه ج( يمكنك أن تجتمع كل يوم مع مجموعة صغيرة من المؤمنين للتمتع بخلوة روحية جماعية

الشَّركة مع الرّب يسوع. في بعض البلدان، يجتمع الطريقة أن تساعد الجميع على قضاء وقت يومي في 

مسيحيون في مجموعات صغيرة في الصباح الباكر من كل يوم للتمتع بخلوة روحية معاً، ولقراءة المؤمنون ال

 الكتاب المقدَّس معاً، وللصالة معاً.

 

 .اطرح بعض األسئلة -3

عن بسؤال استتي ترغب في تعلُّم المزيد عنها. اختر سؤاالً واحداً أو مجموعة من األسئلة حول الموضوعات ال

 أو أكثر من األسئلة التالية:

 

أو عن السيِّد المسيح أو الروح القُُدس؟ كيف  من خالل الكتاب المقدَّس؟ : ما الذي أتعلمه عن هللاهللا: 0السؤال 

 ه في حياتي اآلن؟ تبدو هيئته؟ ما الذي يقوله؟ ما الذي يفعله؟ ما الذي يقوله لي اآلن؟ ما الذي يفعل

"َمْن أْنَت يا َسيِّد؟"؛ ( 0: )01، 2: 22على سبيل المثال: السؤاالن اللذان طرحهما الرسول بولس في أعمال 

؟"2)  ( "ماذا أْفَعُل يا َربُّ

 

ما هي الصورة التي ُخلقوا عليها؟ ما الذي أتعلمه عن الناس من خالل الكتاب المقدَّس؟  : ماالناس: 2السؤال 

 وأخطاؤهم؟ قولونه؟ ما الذي يفعلونه؟ ما هي دوافعهم، ومواقفهم، ورغباتهم، وإنجازاتهم،الذي ي

 

لماذا أنا هنا؟ إلى الذي أتعلمه عن نفسي من خالل الكتاب المقدَّس؟ ِمن أين أتيت أنا؟ َمْن أنا؟  : ماأنا: 3السؤال 

 ام به؟ ما الذي كان باستطاعتي أن أكونه؟ أين أمضي؟ ما الذي أفكر فيه وأؤمن به؟ ما الذي أفعله أو أهمل القي

 

؟ ما أفعلهأو أن  أكونهبه؟ ما الذي يريدني هللا أن  أؤمنوأن  أعرفهالذي يريدني هللا أن  : ماتغييرال: 3السؤال 

 يريده هللا أو كلمة هللا ِمنِّي؟ هو التجاوب الذي 

 

 يُمكنك صياغة أسئلتك الخاصة. على سبيل المثال: 

 

 وأين أريد أن أصل في عالقتي معه؟ : أين أقف في عالقتي مع الرّب يسوع المسيح؟ تقييمال: 5السؤال 
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 هو الشيء الذي ال أفهمه والذي أرغب في سؤال مجموعتي عنه؟  : مالفهما: 1السؤال 

 

 هل يجعلني ذلك أشعر بالخوف أم أنه يُعطيني رجاًء؟به بشأن ما أقرأه؟  أشعرالذي  : مامشاعرال:  7 السؤال

عني؟   هل يجعلني ذلك أشعر باالنزعاج أم أنه يُشجِّ

 

: كيف يرتبط الرّب يسوع بالناس؟ كيف يخدم الرّب يسوع الناس؟ كيف يُعلِّم الرّب يسوع خدمةال: 2السؤال 

الناس ويُدّربهم؟ كيف يرد الرّب يسوع على أسئلة الناس؟ كيف يتجاوب الرّب يسوع مع التحديات 

 والصعوبات؟ 

 

المؤمنين اآلخرين والكنائس األخرى؟ كيف يجب عليَّ أن أتعامل مع : كيف يجب عليَّ أن لعالقاتا :3السؤال 

كيف يجب عليَّ أن أتعامل مع األشرار؟ كيف يجب عليَّ أن أتعامل األنبياء )أو الُمعلِّمين( الكذبة؟ تعامل مع أ

قين؟   مع الفقراء، والمضطهدين، والُمعوَّ

 

؟  : مالشخصيةا: 01السؤال  يها لديَّ  هي السِّمات الشخصيَّة والفضائل التي ينبغي عليَّ أن أُنمِّ

 

 .تأم ل في الحقائق التي اكتشفتها -4

دة بدافع رغبتك في تأمَّل في الحقائق التي اكتشفتها وذلك بدافع رغبتك في فهم الحق، و ة ُمتجدِّ الحصول على قوَّ

 لحق. ، وبدافع رغبتك في تطبيق هذا امن خالل هذا الحق

 

ل المسيحي على  ل في بعض الفلسفات والديانات األخرى. يشتمل التأمُّ ل المسيحي يختلف عن التأمُّ التأمُّ

 تُصلِّي، أن تُطبِّق، أن تكتب.األجزاء األربعة التالية: أن تُفكِّر، أن 

 

 في معاني الكلمات المهمة.  فَكِّرأنت تتأمَّل ألنك تريد أن تفهم. لذلك، : فَكِّرأ( 

يُكلِّمك، وأن بهدوء في قلبك واطلب من هللا أن  َصلِّ أنت تريد أن تعرف ما الذي يقوله هللا لك. لذلك، : َصلِّ ( ب

مشيئته، وأن يشرح لك الحق، وأن يُبيِّن لك كيفية عمل الحق في حياتك. ناقش الحقائق مع هللا يكشف لك عن 

 توقَّع أن تسمع صوت هللا في روحك.وأنت في روح الصالة. 

اطرح على الحق بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه.  اربطأنت تريد أن تمارس الحق. لذلك، : طَبِّقج( 

يني؟"، "ما الذي  نفسك أسئلة مثل: "ما هي حاجتي في ضوء هذا الحق؟"، "ما هو الحق الذي يُجدِّدني ويقوِّ

 هللا ِمنِّي؟"  يريدني هللا أن أفعله؟" وباختصار: "ما هو التجاوب الذي يتوقعه

نأنت تريد أن تتذكَّر الحق وأن توصله لآلخرين. لذلك، : اكتبد(  أهم األفكار التي خطرت في ذهنك أثناء  َدوِّ

لك.  تأمُّ

 

 

 .اإلجابات التي حصلت عليهاَصلِّ بشأن  -2

لك. تذكَّر  اله هللا لك. "الصالة" هي تجاوب مع ما ق :َصلِّ بشأن أهم األفكار التي خطرت ببالك أثناء تأمُّ

 

 

 اقتراحات عملي ة للتمتُّع بخلوة روحي ةج( 
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 .عادة يومي ة -1

 تمتَّع بخلوة روحيَّة كل يوم.  :َعلِّم

 تمتَّع بخلوة روحيَّة منفرداً أو مع مؤمنين آخرين. أ( 

ل أو طريقة طرح األسئلة. ب(   استخدم طريقة الحق الُمفضَّ

 نظام ترميز الكتاب المقدَّس. المقدَّس وب قراءة الكتاب ةاستعن أيضاً بخطَّ ج( 

 

 .دفتر الخلوة اليومي ة -5

 َخصِّص دفتراً للخلوة الروحية.  :َعلِّم

ب نفسك على تدوين ما يلي: التاريخ، الشاهد الكتابي للمقطع الذي قرأته أثناء خلوتك الروحية، السؤال أو  َدرِّ

لك.  ائق التي اكتشفتهااألسئلة التي خطرت ببالك باإلضافة إلى جميع الحق واألفكار التي فكَّرت بها أثناء تأمُّ

كما آلخرين. توصيلها لسوف تساعدك صياغة هذه األفكار وتدوينها على توضيح الحقائق الكتابية، وتذكُّرها، و

أنَّ دفتر الخلوة الروحية سيساعدك في مشاركة خلوتك الروحية مع المؤمنين اآلخرين. وبعد مرور بضعة 

ر ما قاله هللا لك في الماضي. أشهر أ فعندما تقرأ هذه المالحظات في و سنين، سوف يساعدك هذا الدفتر في تذكُّ

 وقٍت الحٍق، سوف ترى كيف أنَّ هللا قادك في السنين الماضية. 

 

 .خلوة روحي ة معا   -3

 تمتَّع بخلوة روحية جماعيَّة.  :َعلِّم

ر ما هي ا ألسئلة التي ترغب في مناقشتها. شارك ما اكتشفته من حقائق استخدم طريقة طرح األسئلة وقَرِّ

 وتطبيقات. َصلُّوا معاً. 

 

 .مشاركة الخلوات الروحي ة -4

 شارك خلوتك الروحية كل أسبوع.  :َعلِّم

ة واحدة فقط في األسبوع، َخصِّص جزءاً من وقت االجتماع لمشاركة الخلوات  إذا كانت مجموعتك تلتقي مرَّ

ن لكل شخص أن يشارك مع باقي أفراد المجموعة واحدة من خلواته الروحية التي قضاها مع يمكالروحية. 

 الرّب في األسبوع الماضي. 

 

 (ائقدق 2) صالة 2

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

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

 ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم.  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

 . للسيِّد المسيحرين تُتلمذ أشخاصاً آخ. تعهَّد بأن تعهُّد -0

ب ( واستخدموا طريقة 2أو َمتَّى  33اختاروا مقطعاً من الكتاب المقدَّس )مثل المزمور : تكمفي مجموع واتدرَّ

 "طرح األسئلة" للتمتُّع بخلوة روحية جماعية مع الرّب. 
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مع شخص آخر أو مع ة" طريقة طرح األسئلة للتمتُّع بخلوة روحيَّ ِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

 مجموعة من األشخاص. 

كل يوم. استخدم طريقة  3-1ِسفر التكوين . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

 . اكتب مالحظاتك. طرح األسئلة

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -3 ة ال(25: 2 - 23: 0تكوين . َحضِّ . ثقافيَّة للكنيسة: المهمَّ

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

 (. 3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -5 ادة والتسبيح، وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، العبتتعلق بأي مالحظات جديدة الخاص بالتلمذة  َدوِّ

 وبهذا الواجب البيتي. 
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 56الد رس 
 

 َصالة 1

 

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

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 5

 ِسفر الت كوين

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

( مع مراعاة أن تكون المشاركات 3-1تكوين خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 21) حفظ 3

 53: 3رومية : طبيعة الخطي ة

 

 

ل( أ  التأمُّ

 

ا اآلَن، فَقَْد أُْعلَِن اْلبِرُّ الَِّذي يَْمنَُحهُ هللاُ، ُمْستَقاِلً َعِن الشَِّريَعِة، َوَمْشهُوداً لَهُ ِمَن : "23-20: 3اقرأ رومية  أَمَّ

َك اْلبِرُّ الَِّذي يَْمنَُحهُ هللاُ َعلَى أََساِس اإِليَماِن بِيَُسوَع اْلَمِسيِح لَِجِميِع الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن. إِْذ الَ الشَِّريَعِة َواألَْنبِيَاِء، َذلِ 

ُد هللاَ.  "فَْرَق، ألَنَّ اْلَجِميَع قَْد أَْخطَأُوا َوهُْم َعاِجُزوَن َعْن بُلُوِغ َما يَُمجِّ

 

 طبيعة الخطيَّة 

 23: 3رومية 

 

 

 ب آية الحفظ التالية على اكت

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

ألَنَّ اْلَجِميَع قَْد أَْخطَأُوا َوهُْم 

ُد هللاَ.  َعاِجُزوَن َعْن بُلُوِغ َما يَُمجِّ

 

 23: 3رومية 

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

 

  .َمعنى الخطي ة في الكتاب المقد س -1

وجود عني عدم إصابة الهدف. وحين يتحدث الكتاب المقدَّس عن الخطية فإنه يُشير بذلك إلى كلمة "خطيَّة" ت

تعني عدم إصابة الهدف الذي وضعه هللا لحياتنا.  -بمفهومها الكتابي  -مشكلة في عالقتنا مع هللا. فالخطية 
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(، وأن يفعلوا الصواب في فهدف هللا للبشر هو أن يتمتعوا بعالقة سليمة معه )ومع أنفسهم واآلخرين أيضاً 

حيث أنَّ الناس ال يتمتعون بعالقة سليمة مع هللا )أو مع أنفسهم واآلخرين(، فإنَّ الكتاب المقدَّس  الحياة. لكن

". ُخطاةوحيث أنهم ال يفعلون ما هو صواب في نظر هللا، فإنَّ الكتاب المقدَّس يدعوهم ". "ُخطاة"يدعوهم 

فكل ما يعتبره  ".ُخطاةيير هللا للحياة البشرية، فإنَّ الكتاب المقدَّس يدعوهم "أنهم فشلوا في تحقيق معاوحيث 

وكل ما يعتبره الناس في العالم هللا للحياة. الذي وضعه هدف ال"حياة مستقيمة" يجب أن يُقاس بفي العالم الناس 

غي علينا أن نعلم أنَّ هدف وينب"أعماالً صالحةً" يجب أن يُقاس بالمعيار الذي وضعه هللا لألعمال الصالحة. 

والكتاب المقدس يُعلِّمنا أنه ما هللا ومعياره للحياة ُمعلن في شخص الرّب يسوع المسيح وفي الكتاب المقدَّس. 

ةً تماماً أمام هللا! كما أنَّ   بالقدر الكافيليست صالحةً صالحة العمال األ ِمن شخٍص يستطيع أن يعيش حياةً بارَّ

ُد هللاَ : "23: 3قرأ في رومية في نظر هللا! فنحن ن  ".ألَنَّ اْلَجِميَع قَْد أَْخطَأُوا َوهُْم َعاِجُزوَن َعْن بُلُوِغ َما يَُمجِّ

وهكذا، حتى األشخاص الذين يعيشون حياة مثالية ويقومون بالكثير من األعمال الصالحة هُم ُخطاة في نظر 

وضعه هللا للحياة، وفشلوا في بلوغ المعايير التي  هللا. فكل الناس في العالم أخطأوا في إصابة الهدف الذي

من جانٍب آخر فإنَّ كلمة "خطيَّة" ال تعني القيام بما هو خاطئ في نظر هللا فحسب، بل إنها تعني وضعها هللا. 

أيضاً عدم القيام بما هو صواب في نظر هللا الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّس. وهكذا، فالخطيَّة ال تعني 

قط وجود عالقة خاطئة بين اإلنسان وهللا، بل إنها تعني أيضاً عدم وجود عالقة على اإلطالق بين اإلنسان ف

 وهللا الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّس. 

 

 

  .أصل الخطي ة وثمر الخطي ة -5

ا ُخطاةً في جرائم ما زالوإنَّ األشخاص الذين يقولون إنهم ال يكذبون، وال يسرقون، وال يقتلون، وال يقترفون ال

 . أصل الخطيَّةوليس إلى  ثمر الخطيَّةنظر هللا ألنهم ينظرون إلى 

 

إنَّ عبارة "أصل الخطية" تصف عالقة هو االكتفاء الذاتي أو االستقالل عن هللا.  الخطيَّة)جذر( أصل أ( 

ائم، أو ال يكذبون وال يسرقون، لذلك، حتى لو كان بعض األشخاص ال يرتكبون الجراإلنسان المنقطعة مع هللا. 

ُخطاةً ألنهم عالقتهم مع هللا ما تزال منقطعة. وحتى لو كان هؤالء يعيشون حياةً صالحةً، فإنهم ما يزالون  فإن

يعيشون حياتهم بمعزل واستقاللية عن هللا الحي الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّس. وحتى لو كانوا 

ألنهم يعيشون حياتهم بحسب أفكارهم الدينية  خطاة نى أبعد الحدود، فإنهم ما يزالويعيشون حياةً ُمتديِّنةً إل

 الخاصة بهم. 

 

الهدف الذي وضعه هللا لحياتك، وأن تضع أهدافك ومعاييرك األخالقية خطئ إصابة تُ إنَّ أصل الخطيَّة هو أن 

كما أنَّ أصل الخطية يعني أن س. والدينية الخاصة بك بمعزل عن هللا الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّ 

ك، فإنَّ أصل الخطية كذلتعيش خارج الحدود التي رسمها هللا، أو أن تعيش بدون الحدود التي وضعها هللا. 

 يعني أن ترسم بنفسك نظرتك الخاصة للعالم والمجتمع بمعزل عن هللا الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّس. 

 

يجعل أصل الخطية واضحاً، ومرئياً، أصل )جذر( الخطية. إنَّ ثمر الخطية هو الذي ينشأ عن  ثمر الخطيَّةب( 

بثمر الخطية هو القيام بالتصرفات الخاطئة من جانب، وعدم القيام باألمور والمقصود وال يُمكن إنكاره. 

عنها، وأن ال تفعل أن تفعل األمور التي ينهاك هللا هو بعبارة أخرى، فإنَّ ثمر الخطية الصائبة من جانب آخر. 

ويمكنك أن تجد قوائم عديدة باألشياء التي ينهانا هللا عنها في هللا بالقيام بها. أو يأمرك األمور التي يوصيك 

وهكذا، . 2: 20، ورؤيا 3: 3، وتيطس 20-03: 5، وغالطية 32-22: 0، ورومية 23-21: 7مرقس 

العالقة المنقطعة مع اهلل الحي الحقيقي الذي ال تصف األمور الخاطئة فحسب، بل تصف أيضًا  فالخطيَّة
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لهذا، عندما يكرز المؤمنون باإلنجيل، يجب عليهم أن يساعدوا الناس أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّس. 
 ، وثمرها. على فهم الخطية من جانبيها: أصلها

 

 

 .جد هللامَ  -3

ل والمرأة األولى على لقد هللا هو التعبير عن طبيعته اإللهية وحضوره اإللهي.  َمجد خلق هللا الرجل األوَّ

، وقداسته، طبيعتهيتمتَّعان بقدر ُمعيَّن من ِصفات هللا، ووهذا يعني أنهما كانا (. 27: 0صورته )تكوين 

ولم يعودا يمتلكان صفات هللا تلك. وبهذا فقد  . لكنهما فقدا صورة هللا هذه بعد سقوطهما في الخطيةومحبته

هما )قارن تكوين (، و03: 3ياً وجسدياً )قارن تكوين صارا َميِّتين روح (، وأصبحا 5: 1فقدا قداستهما وبرَّ

-2: 3(، وحاوال االختباء من هللا بعد أن كانا صديقين له )قارن تكوين 3-2: 3يفتقران للمحبة )قارن تكوين 

01 .) 

 

ك الهدف الذي وضعه هللا ذل أضاع الناس جميعاً . فقد 23: 3رومية الذي ترمي إليه اآلية معنى الهذا هو 

، ولم يعودوا يشعرون بحضور هللا في الصفات اإللهيةأضاعوا تلك و ،صورة هللافقدوا لحياتهم. وبالتالي، فقد 

ينالوا التبرير، ولكي يُصبحوا إنَّ المعيار الذي وضعه هللا للناس لكي يتمكنوا من االقتراب منه، ولكي حياتهم. 

اء في الخطية، لم يُعد بالمئة.  011هم أن يكونوا كاملين مقبولين في نظره يقتضي من لذلك، بعد وقوع آدم وحوَّ

وهذا يعني أنَّ جميع الناس أصبحوا مرفوضين من  ه.هناك أي شخص يستحق االقتراب من هللا أو القبول من

 هللا. فبدالً من أن ينالوا رضا هللا، أصبحوا يستحقون دينونته العادلة. 

 

اء. وحيث  الُخالصة: جميع الناس فقدوا حالة البراءة والكمال بسبب الطبيعة الخاطئة التي ورثوها من آدم وحوَّ

 يعكسون صورة هللا المجيدة، فقد رفضهم هللا. أنهم لم يعودوا 

 

 

 الحفظ والُمراجعة( ب

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

 .23: 3رومية : خطيَّةالتابية بالطريقة السليمة. اآلية الك احفظ -5

 اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة.  :راجع -3

 

 

 دقيقة( 71) درس الكتاب 4

ة الثقافي ة للكنيسة   52: 5-54: 1: تكوين المهم 

 

 معاً.  25: 2 - 23: 0تكوين راسة الكتاب المقدَّس" لدراسة استخدم "طريقة الخطوات الخمس لد

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  25: 2 - 23: 0تكوين لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 . اكتشف: 5الخطوة 

ر.  لنسبة لك في هذا المقطع؟ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم با َ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

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

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

 

ل الحّق الُمف .1االكتشاف  . لقد الرُجل والمرأة على صورة هللا ْلقخَ . 27: 0تكوين هو الحّق الُمعلن في لديَّ ضَّ

فات الُمحدَّدة لكل من الرُجل والمرأة يجب أن خلق هللا ُكالًّ من الرُجل والمرأة على صورته . وهذا يعني أنَّ الصِّ

لزواحف ألنها ليست مخلوقة على والطيور واعن الحيوانات تماماً تعكس شخصية هللا. لذلك، أنا مختلف 

ا أنا فقد خلقني هللا على صورته ووهبني العديد من صورة هللا.  صفاته. هذه الحقيقة تساعدني على أن أفهم أمَّ

 أتمتع بتقدير سليم لذاتي. خلق هللا لي، وأن أُقدِّر روعة ، وأن بصورة صحيحة نفسي

 

ل  .5االكتشاف  ة األولى التي . بََركة هللا. 22: 0تكوين علن في هو الحّق المُ لديَّ الحّق الُمفضَّ هذه هي المرَّ

الخليقة  علىكان هللا قد نطق بالبركة الكتاب المقدَّس. في بصورة مباشرة يُخاطب فيها هللا الرُجل والمرأة 

فهنا  وقد كان هذا هو أول إعالن من هللا إلى الناس!، لكنه بارك الرُجل والمرأة بصورة مباشرة. والحيوانات

 ما يريده منهم وقصده لحياتهم. وهذا يُرينا أنَّ هناك فرق شاسع بين البشر والحيوانات. نرى أنَّ هللا يُعلن للناس 

 

لقد خلقني هللا لقصد ُمحدَّد. فقد خلقني لكي أتمتع بعالقة شخصية معه، ولكي أتمتع بعالقات شخصية مع الناس 

فيما يتعلق بعالقتي مع هللا، يجب عليَّ أن أعكس لهذا، خليقة هللا.  ، ولكي أتمتع بروح المسؤولية تجاهاآلخرين

وفيما يتعلق بعالقتي مع الناس اآلخرين، يجب عليَّ أن أحترم الفروق بين الذكور صورته بطريقة الئقة. 

 أُخضعها وأن أتسلَّط عليها. واإلناث. وفيما يتعلق بالعالم الطبيعي، يجب عليَّ أن 

 

 

 

 . بعض األسئلة اطرح: 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 بَعد. 25: 2 - 23: 0تكوين لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

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

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

 النقاش حول األسئلة(. 

 

 

ل واألصحاح الثاني من ِسفر التكوين ام :1السؤال    ؟هي العالقة بين األصحاح األوَّ
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أنها ترجع التي يَدَّعي البعض  ثانية لقصة الخلقرواية  ليساألصحاح الثاني من ِسفر التكوين هو  مالحظات:

إالَّ بعد اكتمال خلق يبدأ ال أ تُعلِّم بوضوح أنَّ التاريخ 3: 2في أصلها إلى مصدر آخر أو بلد آخر. فاآلية تكوين 

 (.3: 2 - 0: 0الكون )تكوين 

 

اً بالمعنى الُمعاصر للكلمة. فالزمن لم يُخلَق إالَّ في اليوم الرابع هو ليس تاريخ ِمن ِسفر التكوين 0األصحاح أ( 

ل ِمن ِسفر التكوين هو إعالن هللا عن َخلق الكون (. 03: 0للَخلق )تكوين  وال سيَّما  -لهذا فإنَّ األصحاح األوَّ

(، لم يُكن 27-21: 0وحيث أنَّ َخلق اإلنسان كان هو عمل الَخلق األخير الذي قام به هللا )تكوين األرض. 

لكنَّ هللا أعلن للبشر الحقاً َمن هو الذي خلق كل خرى. الرُجل والمرأة حاضرين عندما خلق هللا كل األشياء األ

(، وما هو قصد هللا من خلق كل شيء 23، 21، 03: 0لَِمْن َخلَق هللا كل شيء )تكوين (، وَ 0: 0شيء )تكوين 

 (. 01: 0؛ كولوسي 7: 33؛ قارن إشعياء 22: 0)تكوين 

 

لة عن خلق اإلنسان )تكوين يتحدَّث بصورة ُمحدَّدة ومُ  وينِمن ِسفر التك 2األصحاح ب(  (، وجنة 7-ب3: 2فصَّ

ا األصحاح الثالث ِمن ِسفر التكوين فيسرد 25-02: 2(، وخلق المرأة )تكوين 07-2: 2َعْدن )تكوين  (. أمَّ

 وما نَجم عن ذلك ِمن طَردهما من َجنَّة َعْدن.  تاريخ سقوط الرُجل والمرأة في الخطيَّة

 

 

  ني لَخلق النباتات واإلنسان؟لترتيب الزما وما ه :5السؤال 

 

ل ِمن ِسفر التكوين يكشف لنا أنَّ هللا خلق النباتات واألشجار أوالً، ثم  مالحظات: في حين أنَّ األصحاح األوَّ

: َخلق الحيوانات، وأخيراً الرُجل والمرأة، إالَّ أنه يبدو أنَّ األصحاح الثاني ِمن ِسفر التكوين يسرد ترتيباً مختلفاً 

كن يجب أن نعرف أنَّ يأتي أوالً، ثم يليه َخلق النباتات والحيوانات، وأخيراً يأتي َخلق المرأة. لالرُجل 

ل واألصحاح الثاني ل أحدهما اآلخر.  األصحاح األوَّ  ِمن ِسفر التكوين ليسا ُمتناقضين، بل يَُكمِّ

 

لح األرض ويُنتج الثمار تبدأ بسرد التاريخ البشري: َخلق الرُجل الذي سيف 7-ب3: 2اآليات تكوين أ( 

وإذا رجعنا إلى النص إنَّ هللا خلق السماوات واألرض واإلنسان.  الكتابيالمقطع يقول هذا . والمحاصيل

ن من ُجملة ُمركَّبة تتألف  ُجملة ُمعترضة، شبه ِمن شبه ُجملة افتتاحية، والعبري األصلي فسوف نجد أنه يتكوَّ

َلْم األرَض والسَّماوات،  الرَّبُّ اإِلَله  يَوم َخلََق "ة تظهر على النحو التالي: فالترجمة الحرفيَّ ُجملة خاتمة. شبه و
، أَلنَّ الرَّبَّ اإِلَلَه َلْم َيك ْن َقْد َأْرسَ  َل َمَطرًا َعَلى اأَلْرِض، َيك ْن َقْد َنَبَت َبْعد  ِفي اأَلْرِض َشَجٌر َبرِّيٌّ واََل ع ْشٌب َبرِّيٌّ

ملة االفتتاحية، تكوين ليحرث األرض ِإْنَساٌن فيها  َلْم َيك نْ )ألنَّه(  و إالَّ َأنَّ َضَبابًا  ---( 5-ب3: 2)شبه الج 
ملة م عترضة، تكوين  َكاَن َيَتَصاَعد  ِمَن اأَلْرِض َفَيْسِقي َسْطَحَها ك لَّه  )ب خارًا(  َجَبَل الرَّبُّ فَ  ---( 1: 2)شبه ج 

)شبه  "َنْفسًا َحيًَّة.اإلنسان َوَنَفَخ ِفي َأْنِفِه َنَسَمَة َحَياٍة، َفَصاَر  ،اأَلْرضِ  نَ ًا مِ ت َراب)الذي كان( اإلنسان اإِلَله  

 (. 7: 2الُجملة الختامية، تكوين 

 

ُشجيرات وأشجار تنمو منذ ُكن هناك تالوضع المبدئي. فلم تصف  (5-ب3: 2شبه الُجملة االفتتاحية )تكوين  -0

كل سنة وذلك ألنَّ هللا لم يكن قد أرسل المطر يَّة وال نباتات أخرى تنمو بربضع سنين، ولم تكن هناك نباتات 

 بَعد، وألنَّ هللا لم يكن قد َخلق اإلنسان بَعد لكي يَفلح األرض. 

 



 051من  22صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

ح  (1: 2شبه الُجملة الُمعترضة )تكوين  -2 ما حدث عندما خلق هللا النباتات. فعندما خلق هللا النباتات تُوضِّ

جعل الضباب )البخار( يتصاعد من األرض لكي يُهيِّئ الظروف المالئمة لنموِّ  (03-00 :0واألشجار )تكوين 

، ولكي يُشكِّل األرض ويروي سطح األرضفقد أوجد هللا البخار لكي يتصاعد من هذه النباتات واألشجار. 

لة باألمطار. ونحن نقرأ في أيوب  اْلَماِء، َويَْجَعُل ُسُحبَهُ تَْهِطُل  يَْجتَِذُب قَطََراتِ "أنَّ هللا  27: 31الغيوم الُمحمَّ

 ."أَْمطَاراً 

 

فقد خلق هللا اإلنسان )أي: آدم( ِمن تصف كيف َخلق هللا اإلنسان.  (7: 2شبه الُجملة الختامية )تكوين  -3

: العناصر الموجودة في التراب ونفخ في أنفه. وهكذا، فقد أصبح آدم كائناً حياً. لقد كانت طبيعة اإلنسان فريدة

 تنتمي إلى هللا وتكشف أنه يحمل صورة هللا.  فجسده ينتمي إلى العالم المادي المخلوق، لكنَّ روحه

 

 .تستمر في َسرد التاريخ البشري: تأسيس الجنَّة في َعْدن 07-2: 2اآليات تكوين ب( 

 

لشرقية من َعْدن ِمن وجهة نظر ، وكانت هذه الجنَّة تقع في الجهة اأقام الرّب اإلله َجنَّةً في مكاٍن ما في َعْدن -0

ا موقع  األنهار األربعة في وقت تأسيس هذه الجنَّة فليس معلوماً.  كاتب هذا الوحي. أمَّ

 

تُشير إلى بل (، 00-3: 0ال تشير إلى الخلق األصلي لألشجار في كل األرض )تكوين  3: 2اآلية تكوين  -2

. لم تُكن شجرة الحياة اك شجرتان ُمميَّزتان في وسط الجنَّةاألشجار الحقاً في الجنَّة في َعْدن. كانت هننُمو 

ة أيضاً تمتلك األشجار األخرى، بل كانت جميع ثمر فحسب كما هو حال اإلنسان تُغذِّي جسد  على مقدرة خاصَّ

ا شجرة معرفة الخير والشر 22: 3منح الحياة األبدية لإلنسان )تكوين  فتُعطي معرفة وتمييزاً كاملين (. أمَّ

طريق تناول  وقد أُعطيت معرفة الخير والشر آلدم ال عنلما هو َخير وما هو َشّر. ( 01-05: 7قارن إشعياء )

من تناول ثمر هذه فعندما منع هللا آدم تناول ثمر هذه الشجرة.  عدمثمر هذه الشجرة، بل تحديداً عن طريق 

فاالمتناع عن األكل من  ز بين الخير والشر:المعرفة الصحيحة التي تُعينه على التمييالشجرة، فقد منحه بذلك 

ا ثمر الشجرة هو َخير حراسة الجنَّة من بعض َشّر وعقوبته الموت! كذلك، فإنَّ  هوفاألكل من ثمر الشجرة ؛ أمَّ

د أنواع القوى الشريرة  ا الخيالالزمة فيما يتعلق بمعرفة بالآدم َزوَّ عدم ر والشر: فحراسة الجنَّة هي خير؛ أمَّ

 الشريرة فهو َشّر! ةاه لهذه القواالنتب

 

( 30: 0والخليقة الكاملة )تكوين والعناية بها، وحراستها.  ،هللا أعطى آدم مهمة َحْرث أو فالحة الجنَّة -3

جلب الثقافة والحضارة إلى هذه األرض! كذلك، كان ينبغي على آدم أيضاً أن النافعة ول اعمتشتمل على األ

 ِمن ِسفر التكوين.  3الشّر؛ وهو أمر ال نقرأ عنه إالَّ في األصحاح أشكال أحد يحرس الجنَّة من 

 

 خلق الرجل والمرأة.  قبلأنَّ النباتات واألشجار ُخلقت ِمن ِسفر التكوين يُعلِّمان  2و  0 اناألصحاح: الُخالصة

 

 

  ؟و الترتيب الزمني لخلق الحيوانات واإلنسانما ه :3السؤال 

 

-21: 0في َسرد التاريخ البشري: َخلق المرأة. تُعلِّم اآليات تكوين  25-02: 2وين يات تكاآلتستمر  مالحظات:

ُملخَّصاً  27-21: 0وتُعتبر اآليتان تكوين ل والمرأة. خلق الرجُ  َقبلبوضوح أنَّ الطيور والحيوانات ُخلقت  27

وخلق المرأة. فاألصحاح  خلق الرُجل الفاصلة بينالزمنية ل والمرأة دون أية إشارة إلى الفترة لخلق الرجُ 

 ِمن َخلق الرُجل. الثاني من ِسفر التكوين يُعلِّم بوضوح أنَّ المرأة ُخلقت بعد فترة زمنية طويلة نسبياً 
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 .ال تُعلِّم أنَّ هللا أخفق في بادئ األمر في إيجاد ُمعين ُمناسب للرُجل 03: 2تكوين  ةاآليأ( 

الرُجل. كما أنهم  قد خلق الحيوانات والطيور بعد أن خلق كما لو كان هللا 03: 2ينظر البعض إلى تكوين 

فاشلة من هللا لخلق ُمعين ُمناسب للرُجل. فَهُم يقولون إنَّ يُفسِّرون خلق الحيوانات والطيور باعتباره محاولة 

ل بين الحيوانات ويُطلق عليها أسماًء ُمالئمة،  ور على ُمعين هللا لم يتمكن من العثإالَّ أنَّ الرُجل أخذ يتجوَّ

: 2على خلق الرُجل في تكوين  اً قادرالذي كان صحيحاً ألنَّ هللا للرُجل ِمن بينها. لكنَّ هذا التفسير ليس ُمناسب 

 !22-20: 2قادراً بنفس القدر من السهولة على َخلق المرأة في تكوين  كان 7

 

رغبة لدى الرُجل في الشَّركة مع ُمعين ُمناسب أنَّ هللا أوجد في بادئ األمر التُعلِّم  21-20: 2اآليات تكوين ب( 

 .له

وذلك على ِغرار ما فعل في  22-03: 2قبل أن يخلق المرأة في تكوين  02: 2قَدَّم هللا ُجملةً تمهيديةً في تكوين 

اء في تكوين  21: 0تكوين  . وأفضل طريقة لترجمة الفعل العبري الوارد في 27: 0قبل أن يخلق آدم وحوَّ

وِش اْلَبرِّيَِّة  َوَكاَن الرَّبُّ اإِلَله  قَْد َجَبلَ "هو أن يوضع بصيغة الماضي التام:  03: 2تكوين  ِمَن التَُّراِب ك لَّ و ح 
وٍق َحيٍّ ى ك لِّ َمْخل  َوط ي وِر اْلَفَضاِء َوَأْحَضَرَها ِإَلى آَدَم ِلَيَرى ِبَأيِّ َأْسَماٍء َيْدع وَها، َفَصاَر ك لُّ اْسٍم َأْطَلَقه  آَدم  َعلَ 

: 0( والحيوانات )تكوين 23-21: 0)تكوين  خلق الطيور" وهذا يعني أنه بعد أن انتهى اهلل من اْسمًا َله .
( وأحضر الطيور والحيوانات له لكي ي طلق عليها أسماًء م ناسبًة 27-21: 0)تكوين آدم (، قام بخلق 23-25

قد فهم طبيعة وِسمات كل أنه آدم ليها، أظهر وعن طريق إطالق تلك األسماء ع(. 21-03: 2لها )تكوين 
وتعرُّفه على سماتها وطبيعتها، أدرك أنه  بين الحيوانات آدم نوع من الطيور والحيوانات. فمن خالل تجوال

َغْيَر َأنَّه  َلْم َيِجْد ِلَنْفِسِه م ِعينًا " 21: 2في تكوين لهذا فإننا نقرأ يختلف عن جميع الكائنات الحية األخرى. 
فقد وضع هللا في على ُمعين ُمشابه له! أخفق في العثور هو الذي  -وليس هللا  -آدم وهكذا، فإنَّ  ".م َشاِبهًا َله  

اء(. فالطيور رغبة عميقة في الشَّركة ال يُمكن ألي مخلوق أن يُ  (آدمالرُجل )قلب  شبعها سوى المرأة )َحوَّ

غي أن يكون المخلوق اآلخر ُمشابهاً آلدم لكي يتمكن من والحيوانات كانت عاجزة عن إشباع هذه الرغبة. فينب

ِضلع الرُجل لكي يُعبِّر أنَّ هللا خلق المرأة من  22-20: 2إشباع هذه الرغبة العميقة لديه. لهذا، نقرأ في تكوين 

نها لرُجل ألاب شبيهةفقد كانت المرأة . 23-23: 2عن السر العميق في أنَّ االثنين يُصبحان واحداً في تكوين 

لديه، ولم تؤخذ ِمن رأسه لتكون جاريةً لتكون ُمعيناً له. فهي لم تؤخذ من قدمه لتكون  أُخذت ِمن أحد أضالعه

 ُمتسلِّطة عليه. 

 

 

 خلق الرجل.  قبلُخلقت الحيوانات والطيور ِمن ِسفر التكوين يُعلِّمان أنَّ  2و  0 ان: األصحاحالُخالصة

 

 

  ؟ُمختلفاً عن بقية المخلوقات الذي يجعل اإلنسانما  :4السؤال 

 

 هللا خلق البشر بطريقة مختلفة عن باقي المخلوقات.  مالحظات:
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إنَّ هللا خلق الرُجل ِمن العناصر الموجودة في التراب، وأنه نفخ في  7: 2. تقول اآلية تكوين الجسم البشريأ( 

هللا خلق الحيوانات بأمٍر منه، فقد خلق اإلنسان  وهكذا، في حين أنَّ فصار اإلنسان نفساً حيَّةً.  أنفه نََسمة حياةٍ 

 بيديه ونفخ فيه نََسمة حياة. وهذا يُرينا أنَّ جسم اإلنسان ُمميَّز جداً وأنَّ له مصير ُمميَّز جداً أيضاً. 

 

أنَّ هللا خلق الرُجل والمرأة على صورته. فقد وهب هللا اإلنسان  27-21: 0. نقرأ في تكوين روح اإلنسانب( 

وهذا هو ما كان اإلنسان يمتلك بعض ِصفات هللا وطبيعته. متوافقة مع طبيعة هللا. وهكذا، فقد يعة روحيَّة طب

فليس هناك شخص أو شيء في الخليقة كلها مخلوق على صورة يُعطي اإلنسان مكانةً فريدةً في الخليقة كلها. 

 هللا سوى الرُجل والمرأة.

 

أنَّ هللا تكلَّم بصورة ُمباشرة مع الرُجل والمرأة. وقد كانت  23-22: 0وين . نقرأ في تكعالقة اإلنسان باهللج( 

ة األولى التي يتكلَّم فيها هللا مع اإلنسان!  ل إعالن ِمن هللا لإلنسان! وهذا يعني هذه هي المرَّ كما أنَّ هذا هو أوَّ

قد أوكل هللا الرُجل والمرأة بمهمة عالوة على ذلك، فأنَّ هللا أعطى اإلنسان القدرة على معرفته والتواصل معه. 

إخضاع األرض، والتسلُّط على الكائنات الحيَّة، واستغالل النباتات واألشجار. وبهذا فقد كشف هللا عن حقيقة 

 (. 05: 2ُوكالء على خليقته )انظر تكوين البشر وأنه جعلهم  ألجلهامة أال وهي أنه خلق األرض 

 

؛ أي أنَّه يمتلك جسداً وروحاً. فاإلنسان هو المخلوق الوحيد مادي وروحي: اإلنسان مخلوق له وجود الُخالصة

. القادر على التفكير بطريقة منطقية، والمخلوق الوحيد الذي لديه ضمير يُعينه على التمييز بين الخير والشر

. وهو قادر على يهاكما أنَّ اإلنسان يمتلك َحدساً قوياً يُعينه على معرفة الكثير من األشياء دون أن يُفكِّر ف

 االبتكار واإلبداع. واألهم ِمن هذا كله هو أنه قادر على معرفة هللا والتخاطُب معه. 

 

 

  ؟إلهيَّةالزواج مؤسَّسة بشريَّة أم مؤسَّسة  له( 23: 2) :2السؤال 

 

 زواج هو مؤسسة اجتماعية وضعها هللا نفسه. ال مالحظات:

 

أوجد في الرُجل حاجة لشريك حياة، وبادر إلى أنَّ هللا  2و  0في تكوين  . نقرأالزواج هو فكرة هللا ومؤسستهأ( 

فقبل كما أنَّ هللا هو الذي أخذ ِزمام الُمبادرة في تأسيس عالقة الزواج بين الرُجل والمرأة.  َخلق المرأة للرُجل.

من قة فريدة وُمميَّزة أن يقع الرُجل والمرأة في الخطيَّة، قام هللا بتأسيس عالقة الزواج بينهما لتكون عال

 الجوانب التالية: 

 

ه.  -0  عند الزواج، يجب على ُكلٍّ من الرُجل والمرأة أن يترك أباه وأمَّ

يجب على الرُجل أن يلتصق بزوجته التصاقاً عالقة الزواج هي عالقة بين رُجل واحد وامرأة واحدة حيث  -2

 دائماً وأبدياً. 

ال تَحُدث الرُجل وهذه المرأة )الزوجين فقط(، وال تبدأ إالَّ بعد زواجهما، و العالقة الجنسية تقتصر على هذا -3

 إالَّ في إطار هذه العالقة الزوجية. 

 

د ي. هللا هو الذي حافظ على مؤسسة الزواج بعد سقوط اإلنسان في الخطيَّةب(  ، 03َمتَّى  السيِّد المسيح فيؤكِّ

زواج التي أنشأها هللا في األصل يجب أن تستمر في كل مؤسسة ال أنَّ على  5والرسول بولس في أفُسس 

 األرض. 
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  ؟ودقيهل يجب على الناس أن يستمروا في التناُسل دون أية ضوابط أو ( 22: 0) :6السؤال 

 

ة التناسل و مالحظات:  زيادة عدد ُسكَّان األرض. مهمَّ

 

وَرِتهِ " 27-21 :0ِمن الُمالحظ أنَّ هذا األمر أُعطي بعد تكوين . قبل السقوطأ(  "، َفَخَلَق اهلل  اإِلْنَساَن َعَلى ص 

اء وقعا في الخطيَّة.  3وقبل تكوين  : 0لذلك، يجب تفسير األمر الوارد في تكوين الذي يصف كيف أنَّ آدم وحوَّ

ياق في ضوء ال 22 فقد كان قصد هللا في األصل هو أن يمأل األرض بالبشر الذين يحملون الذي جاء فيه. سِّ

لكي فقد خلق هللا األرض  !في الخطيَّة(ينبغي أن يكونوا عليه لوال سقوط آدم وحواء هللا )كما كان صورة 

دونه!  بعبارة أخرى، لقد خلق هللا األرض يمألها بأناس يعرفونه، ويحبونه، ويُطيعونه، ويسلكون معه، ويُمجِّ

 (. 23: 3لكي يمألها بأشخاص يُشبهونه في البِّر والقداسة )أفُسس 

 

 ".َأْنَجَب َوَلدًا َكَشَبِهِه َوِمثَاِلهِ " -بعد سقوطه في الخطيَّة  -أنَّ آدم  2-0: 5لكننا نقرأ في تكوين . بعد السقوط( ب
وهكذا، م نذ أن سقط آدم وحوَّاء في الخطيَّة، امتألت األرض بأناس ال يحملون صورة اهلل كما كان عليه الحال 

يريد أن يمأل ذلك فإنَّ خطة اهلل األصلية لم تتغير. فاهلل ما زال على الرغم من قبل السقوط في الخطية. 

(. فمن خالل عمل الخالص الذي قام به الرّب يسوع 0: 3األرض بأشخاص على صورته ومثاله )تكوين 

-21: 3؛ أفُسس 07: 5كورنثوس  2)المسيح، أصبح الناس الذين يؤمنون به وبعمله الخالصّي خليقة جديدة 

أو تنظيم النَّسل، أو دما يُفكِّر المؤمن المسيحي في األمور الُمتعلقة باالنفجار الُسكَّاني في العالم، (. لذلك، عن23

)أي: المؤمن المسيحي( أيضاً أن يأخذ بعين عدد األبناء الذين ينبغي على كل زوجين أن ينجباهما، فيجب عليه 

بشر، بل بأناس على صورة هللا. وبصورة  االعتبار قصد هللا األصلي في ملء األرض بالبشر؛ لكن ليس أي

ة،  ؛ لكنه في الوقت نفسه يضع عليهما مسؤولية على اإلنجاب القدرةالُحريَّة وعطى الرُجل والمرأة فإنَّ هللا يُ عامَّ

 ملء هذه األرض بأناس يحملون صورة هللا في البِّر والقداسة. 

 

 

  ؟إخضاع األرض يُمكن لإلنسان أن يُقوم بمهمةكيف ( 22: 0) :7السؤال 

 

ة إدارة األرض واإلشراف عليها نيابةً عن هللا.  مالحظات:  مهمَّ

 

ة لذلك، فإنَّ . ، أو يَُروِّضيتسلَّط على، أو يَسود علىيستولي على، أو  :ة "يُْخِضع" هُنا تعني حرفياً كلمأ(  مهمَّ

رة ِمن خلالرُجل والمرأة هي أن  يقة هللا. والمقصود بذلك هو أن يجلبا الحضارة إلى المناطق غير الُمتحضِّ

ال األراضي القاحلة إلى  ضا الحيوانات يجعال المناطق غير المأهولة مأهولة، وأن يَُحوِّ أراٍض خصبة، وأن يَُروِّ

كما أنه ينبغي عليهما أن يكتشفا القوانين الطبيعية في خليقة هللا؛ أي لتُصبح صالحة لالستخدام المنزلي. البريَّة 

على والكيميائية لما فيه َخير البشرية.  الفيزيائية، وأن يستخدما هذه القوانين مسئولةِعلم بطريقة أن يُمارسا ال

والزراعة والصناعة ليس حقَّاً ُمطلقاً، بل هو َحّق محكوم  فإنَّ هذا الحق في ممارسة العلم ،الرغم من ذلك

 ببعض الحدود والقيود. 

 

لذلك، فإنَّ مهمة الرجل والمرأة هي أن يُحافظا على . يُحافظ على، أو يَعتني بـِ  :ة "يُخِضع" تعني أيضاً كلمب( 

تخريب، أو دمار. فاستخدام موارد األرض له حدود رسمها هللا نفسه. خليقة هللا ِمن أي سوء استعمال، أو 
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ناس تدمير اللذلك، ال يحق للناس أن يُسيئوا استخدام موارد األرض بهدف تحقيق دوافعهم األنانية أو بهدف 

اآلخرين الذين يعيشون على األرض. كما أنه ال يحق للناس أن يُسيئوا استخدام خليقة هللا عن طريقة تلويث 

ألنَّ ذلك قد يؤدي إلى فناء  البيئة، أو الهواء، أو الماء، أو األرض بطريقة تُِخّل بالتوازن الدقيق لهذا الكون

لها ألنَّ ذلك روا موارد األرض بسبب سوء إدارتهم الجنس البشري عن األرض. كذلك، ال يحق للناس أن يهد

 قد يؤدي إلى المجاعة والفقر.

 

إنَّ ثقافة . إخضاع األرض تشتمل على توصيل الثقافة الكتابيَّة أو المسيحيَّة إلى جميع الناس في العالمة مهمَّ ج( 

ة تُعبِّ خرافات، إلى العالم، والحق، والنظرتها أي أُمَّة هي  ر عن نظرتها هذه من خالل قناعاتها، والقيم. فاألُمَّ

 أنظمتها )عاداتها وتقاليدها(. وخبراتها، وسلوكياتها، وعالقاتها، و

 

وبمرور السنين، بعد السقوط في الخطيَّة، انحرفت ثقافات جميع أمم العالم شيئاً فشيئاً عن هللا الحي وثقافته. 

ا جعل ثقافاته تمتزج بالمزيد والمزيد من الخطايا والشرور. لهذا فإنَّ م أصبح الناس يعيشون بدون هللا الحي ِممَّ

فاهلل يريد أن يصنع لنفسه شعباً خاصاً يتمتَّع هللا ال يرمي إلى تغيير الناس فحسب، بل وأيضاً إلى تغيير ثقافتهم! 

يها " موضوع وحيث أنَّ السلوك البشري هو " على هذه األرض! ثقافة الَملكوتبثقافة خاصة يُمكننا أن نُسمِّ

إعالن هللا في الكتاب المقدَّس، فإنَّ غالبية التعاليم في الكتاب المقدَّس تهدف بصورة مباشرة إلى تغيير ثقافة 

 الناس!

 

 

موا مهمتهم في ( 22: 0) :8السؤال   األرض؟ التسلُّط على كيف يُمكن للناس أن يُتمِّ

 

  مالحظات:
 

فإنَّ قصد الرُجل والمرأة هو أن يُسيطروا على . لذلك، يَسودكلمة "يتسلَّط" تعني هنا حرفياً: يُهيمن أو أ( 

: 01: 02، نقرأ في أمثال وفي البحر. فعلى سبيل المثالفي الهواء، وعلى اليابسة،  الكائنات التي خلقها هللا

يُر فَأََرقُّ َمَراِحِمِه تَتَِّسُم بِالْ " رِّ ا الشِّ يُق يَُراِعي نَْفَس بَِهيَمتِِه، أَمَّ دِّ " وهكذا، يجب على المؤمن المسيحي قَْسَوِة.الصِّ

أن يترفَّق بالحيوانات، وأن يعتني بأية حيوانات تحت رعايته. كذلك، يجب على المؤمن المسيحي أن يعتني 

 بكل خليقة هللا. 

 

ة اإلنسان تقتضي منه أن يستخدم هذه الحيوانات، والطيور، واألسماك لما فيه منفعة الناسب(  يجب على . مهمَّ

لناس أن يتسلَّطوا على هذه الكائنات الحيَّة عن طريق اتخاذ القرارات الصائبة والحكيمة التي تخدم البشر. ا

أعطى هللا الناس كل نبتة تحمل بذوراً وكل شجرة تحمل ثمراً لتكون طعاماً فقبل أن يسقط اإلنسان في الخطيَّة، 

عند حدوث الطوفان العظيم، أعطى هللا اإلنسان ئ بعد السقوط في الخطيَّة وهالك العالم الخاط وحتَّىلهم. 

َوْليَُكْن ُكلُّ َحيٍّ : "3: 3تكوين تكون طعاماً لهم. فنحن نقرأ في والطيور لواألسماك أنواع الحيوانات العديد من 

ٍك طََعاماً لَُكْم، فَتَأُْكلُوَن ُكلَّ َشْيٍء َكَما تَأُْكلُوَن اْلبُقُوَل اْلَخْضَراَء الَّ   ."تِي أَْعطَْيتُُكمْ ُمتََحرِّ

 

ة التسلُّط تقتصر على الحيوانات، واألسماك، والطيورج(  ة التسلُّط على الناس . مهمَّ لم يُعط هللا اإلنسان مهمَّ

اآلخرين. وهذا يعني أنه ال يُمكن ألي شعب أن يتسلَّط على أي شعب آخر، وال أن يضطهده، وال أن يستعبده، 

ة أن فليس ِمن حق أي وال أن يقتله.  ة أخرى. وليس ِمن حق أي شخص في أي أُمَّ ة أن تُهيمن على أي أُمَّ أُمَّ

 أي أشخاص سواء كانوا ِمن شعبه أو ِمن أي شعٍب آخر! يضطهد أو يستعبد
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لطات الحاكمةد(  ، كان هناك ملوك ُعظماء في العهد القديم؟ هل يُمكن للمؤمنين المسيحيين أن ينخرطوا في السُّ

ؤوا مناصب حكومية كان هناك أشخاص عظماء مثل موسى، ويوسف، ودانيال، ونحميا  مثل داود. كذلك، تبوَّ

وقد كان لهؤالء جميعاً تأثير هائل على جميع َمن مرموقة وهامة في بعض البلدان العظيمة مثل مصر وفارس. 

لطة الحاكهُم حولهم.   7وفي لوقا مة اليهودية. وفي العهد الجديد، نجد أنَّ نيقوديموس كان عضواً بارزاً في السُّ

ُسل  ُسل 01وأعمال الرُّ ذلك ، أصبح 2، أصبح بعض القادة العسكريين الرومان مسيحيين. وفي أعمال الرُّ

ُسل  الوزير الحبشي ، أصبح أحد 07حاكم قبرص مسيحياً. وفي أعمال ، أصبح 03مسيحياً. وفي أعمال الرُّ

 مجلس المدينة في أثينا مسيحياً. أعضاء 

 

ء الرّب يسوع المسيح لكي يُخلِّص الناس من جميع الجوانب. وهذا يشمل الناس الذين هُم في منصب. لقد جا

فعندما يُصبح األشخاص الذين هُم في منصب مؤمنين مسيحيين، فقد يكون لهم تأثير رائع للغاية في نطاق 

سيحيين أن يُصلُّوا ألجل جميع أنه ينبغي على المؤمنين الم 3-0: 2تيموثاوس  0مناصبهم. لهذا فإننا نقرأ في 

ْلَطةِ ألجل "الناس بشكل عام، وأن يُصلُّوا  ألنَّ هللا يريدهم أن يُقبلوا إلى  بشكل خاص" اْلم ل وِك َوَأْصَحاِب السُّ

معرفة الحق وأن ينالوا الخالص هُم أيضاً. لهذا، ينبغي عل جميع المؤمنين المسيحيين أن يَُصلُّوا ألجل 

لطات الحاكمة  في بالدهم! السُّ

 

 

ة التسلُّط ال تشمل أيضاً أي شيء خارج نطاق األرضهـ(  يجب على اإلنسان أن ال يهدر أية أموال . مهمَّ

وموارد في سبيل استكشاف الفضاء الخارجي في الوقت الذي ما يزال فيه ماليين الناس على األرض يُعانون 

 من الفقر والحرمان!

 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟ أّي  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شارك وَدوِّن: : 2 -23: 0تكوين تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

25. 

ر: له إلى تطبيق شخ َفكِّ  صي؟ ما هو التطبيق المقترح 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 

 رحة(.ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقت

 

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

 دوماً أنَّ هللا خلقك لكي تكون على صورته في هذا العالم. تذكَّر : 27: 0

ب أبناءك وأبناء اآلخرين : 22: 0 لكي ساهم بفاعليَّة في ملء هذه األرض بالناس الذي يحملون صورة هللا. َدرِّ

 حوا ُمشابهين له. يعرفوا الرّب يسوع المسيح ولكي يتغيَّروا ويصب
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. وهذا يعني بصفتك تلميذاً للرب يسوع المسيح، اكتشف القوانين الطبيعية التي وضعها هللا في خليقته: 22: 0

أن تمارس الِعلم بطريقة مسؤولة، وأن تُحسن استخدام هذه القوانين الفيزيائية والكيميائية لما فيه َخير الناس 

 ومصلحتهم. 

  ِمن سوء االستخدام، والتخريب، والتدمير.حافظ على خليقة هللا: 22: 0

 احرص على توصيل الثقافة الكتابية أو المسيحيَّة إلى جميع الناس على هذه األرض.: 22: 0

سليمة في ما يتعلَّق بالطيور، والحيوانات، والثروات البحرية لما احرص على اتخاذ قرارات حكيمة و: 22: 0

 فيه َخير اإلنسان. 

عه على أن يترك أكبر تأثير إيجابي إذا كا: 22: 0 أ منصباً مرموقاً في الحكومة، َشجِّ ن هناك مؤمن مسيحي يتبوَّ

 ُممكن على المجتمع. 

 

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -5

 

فإحدى مسؤوليات المؤمن لقد اكتسبت فهماً أعمق للمهمة الثقافية التي أوكلها هللا للمؤمنين المسيحيين. أ( 

 نراعي األمور التالية: أن  -ن يمؤمنك -لمحافظة على خليقة هللا. لذلك، يجب علينا المسيحي هي ا

 

. ومن األمثلة على ذلك وقف إتالف طبقة األوزون التي تدمير الطبيعة واإلخالل بالنظام البيئيعن وقف الت -0

بعض استنزاف الذي يؤدي إلى الرعي الجائر تدمير الغابات المطريَّة، ووقف األرض، ووقف تُغلِّف 

 ذائية. الغت الفي السلسالتي لها دور هام األراضي، ووقف قتل بعض الحيوانات 

 

المواد السامة إلقاء ث المياه الناجم عن يتلووقف . ومن األمثلة على ذلك عن تلويث العالموقف الت -2

عدم وجود ضوابط وسائل النقل والهواء بسبب  ثيووقف تلو ،والمخلفات الصناعية في األنهار والبحيرات

 وقف التلوث الصوتي )الضجيج(. و ،للتصنيع والمصانعصحيحة 

 

ة في العلوم الزراعية. ومن األمثالتوقف عن  -3 على ذلك، وقف حقن الحيوانات التي يأكلها  ةلالتجارب الضارَّ

، ووقف تغيير تسريع النمو، ووقف إضافة المواد الحافظة واأللوان الصناعية إلى األطعمةاإلنسان بهرمونات 

 بُنية األطعمة عن طريق التالعب بالهندسة الجينية في النباتات.

 

ة في إطار العلوم الصناعية. ومن األمثلة على ذلك  -3 وقف إنتاج القنابل التوقف عن التطبيقات الضارَّ

 النووية، ووقف تصنيع مواد الحرب البكتيرية والكيميائية. 

 

ة -5 في العلوم الطبية. ومن األمثلة على ذلك وقف عمليات اإلجهاض، ووقف  التوقف عن التطبيقات الضارَّ

 القتل الرحيم، ووقف استخدام الهندسة الجينية على البشر. 

 

 

المتعلقة بالطبيعة شؤون لكنيسة ال تقتصر على الللقد أصبحت مقتنعاً أنَّ المهمة الثقافية التي أوكلها هللا ب( 

 الفكرية، والعاطفية، واالجتماعية، والروحية أيضاً. أن تشمل القضايا  يجب -بُحكم الضرورة  -فحسب، بل 

 

ألكاذيب والمواد اإلباحية دوراً في مكافحة ا والعبيمسيحيين أن المؤمنين ال ىمن الجانب السلبي، يجب عل -0

، المختلفة من ُصحف ومجالت وتلفزيون والعنف ال سيما أنها أصبحت منتشرة بكثرة في وسائل اإلعالم
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، أو التمييز أو الجنسية المثلية ،اإلجهاضتتهاون مع أية تشريعات  واعارضيأن  همعلي وغيرها. كما يجب

من شأنها أن معارضة الفساد بكل أشكاله، والمقامرة، واليانصيب، وأية ألعاب أخرى  . كذلك، يجبالعرقي

يعارضوا إنتاج وبيع المخدرات  تعبد الكثيرين. إلى جانب هذا وذاك، يجب على المؤمنين المسيحيين أنتس

 . مثيالتهاو

 

من الجانب اإليجابي، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يشاركوا في إخضاع الشر وعدم اإليمان عن  -2

الحد من عدم النضج وعدم اإلثمار في حياة شاركوا في طريق نشر اإليمان المسيحي. كما يجب عليهم أن ي

شرور االجتماعية والقيم البالية. عليهم أن يساهموا في التخلص من ال المؤمنين عن طريق التلمذة. ويجب

مؤسسات مفيدة مثل المستشفيات، ودور رعاية الُمسنِّين، إنشاء عالوة على ذلك، يجب عليهم أن يساهموا في 

الُمعادية تلك التي يكون لها تأثير مسيحي حقيقي بدالً من  والمؤسسات التعليمية، والمرافق الترفيهية الصحيَّة

وهكذا نرى حهم وقلوبهم المحطمة. وهلل. كما يجب عليهم أن يقدموا المشورة للناس وأن يساعدوا في شفاء جر

 ، وتشمل الطبيعة كلها، وتشمل ثقافة اإلنسان بأكملها. أنَّ المهمة الثقافية للكنيسة تشمل اإلنسان بجميع أركانه

 

 

 .َصلِّ . 2الخطوة 

: 0تكوين اُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات تعالوا بنا نُصلِّي بالتن

23 - 2 :25. 

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

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

 

 

 (ائقدق 2) صالة 2

 صالة شفاعي ة

 

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

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

 توباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مك قائد المجموعة.)

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. . تعهَّد تعهُّد -0  بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو مع مجموعة من  25: 2 - 23: 0درس الكتاب الُمتعلِّق بتكوين ِعظ أو َعلِّم أو ادرس 

 األشخاص. 

كل يوم. استخدم  05-02سفر التكوين صف أصحاح من . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنالخلوة الروحيَّة -2

ن . طَرح األسئلةطريقة   مالحظاتك. َدوِّ

 . اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. راجع كل يوم 23: 3رومية : طبيعة الخطيَّة. الحفظ -3

 (. 3: 5 )المزمور . َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللاالصالة -3

ن في دفترك -5 وآيات الخلوة الروحيَّة، و، إعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوعبتعلق أي مالحظات جديدة ت َدوِّ

 ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. الحفظ، 
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 57الد رس 

 

 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 21)عبادة وتسبيح  5

  قابل للمعرفةهللا 

 
ليس صنماً صنعته أيدي اإلنسان، وليس إلهاً زائفاً ابتدعه فكر فيلسوٍف أو نبيٍّ كاذٍب ما. هللا  الفكرة الرئيسي ة:

 فه. إله الكتاب المقدَّس هو إله يُمكن لإلنسان أن يعركما أن فإله الكتاب المقدَّس هو إله اإلعالن. 

 

 .إله اإلعالن -1

 

أو أنها تنبأت  ،هللا يتحدى األصنام وعابديها بأن يأتوا بدليل على أن هذه األصنام حيَّة. 03-0: 31إشعياء  اقرأ

 فتحقق هذا الشيء في وقت الحق! لكنَّ األصنام وعابديها لزموا الصمت ألنه ليس لديهم ما يقولونه! بشيء

 

 عن نفسه بهذه الطرق الواضحة لكي يتمكن الناس من معرفته: أعلن هللا الحي الحقيقي الواحد 

 

( العاملون في صناعة الذهب والفضةفالصائغون ). إله الكتاب المقدَّس هو اإلله الوحيد غير المخلوقأ( 

بعبارة (. لكنَّ هللا هو الذي خلق هؤالء الصائغين! 1: 31من الذهب والفضة )بأيديهم  ميصنعون األصنا

ن أن الناس هو الذين ابتكروا األصنام وأقحموها في فلسفاتهم ودياناتهم الباطلة، فإنَّ هللا هو الذي أخرى، في حي

 خلق الناس. 

 

(؛ 1: 31فاألصنام يمكن وزنها بالميزان ). يسمو على كل مقارنةإله الكتاب المقدَّس هو اإلله الوحيد الذي ب( 

 (. 5: 31)أو شبيه  لكنَّ هللا يسمو على كل مقارنة ألنه ليس له مثيل

 

لم يسبق لألصنام أن أعلنت  .إله الكتاب المقدَّس هو اإلله الوحيد الذي أعلن عن نفسه في التاريخ البشريج( 

كما أنَّ هذه األصنام لم تُعلن عن نفسها على األرض كما فعل إله أي شيء لإلنسان ألنها ميِّتة وليست حيَّة. 

يجب على أتباع الديانات األخرى ه في شخص الرّب يسوع المسيح. لذلك، الكتاب المقدَّس عندما أعلن عن نفس

أن يتسلقوا للوصول إلى "إلههم" واالتصال به. وقد ابتكر اإلنسان طرقاً كثيرةً للتسلق إلى هذه اآللهة الزائفة 

ندوسية، أو أو التكريس وأعمال السحر والشعوذة في الهفي البوذية، أو يوغا المعرفة، الثُماني طريق المثل 

غيرها من الطرق الدينية التي يتبعها أنصار حركة والطقوس الدينية في اليهودية واإلسالم، أو  الشرائع الدينية

لكنَّ إله الكتاب المقدَّس أعلن عن نفسه للناس على األرض منذ نشأة التاريخ البشري الجديد وغيرهم.  صرالع

ه الكتاب المقدَّس طبيعةً بشريةً في شخص يسوع المسيح ونزل فقد أخذ إل (!3: 31ألنه موجود وحّي بالفعل )

 أ(.02: 3بطرس  0إلى أرضنا هذه لكي يعيش بيننا ولكي يُخلِّصنا )

 

لم يسبق لألصنام أن تنبأت بأي شيء يمكن أن . إله الكتاب المقدَّس هو اإلله الوحيد الذي تنبَّأ بالمستقبلد( 

تنبأت بحدوث هة الفلسفات والديانات األخرى المنتشرة في العالم أن يحدث في المستقبل! كذلك، لم يسبق آلل
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من األحداث التي حصر لها ال أعداد شيء وصدق تنبؤها بالفعل في التاريخ. لكن منذ بدء الخلق، تنبأ هللا عن 

ألبينا (! فقد تنبأ هللا 05: 3)تكوين  جري على األرض وذلك قبل مجيء السيِّد المسيح إليها بآالف السنينست

(. 03-03: 05فعلياً ) إلى مصر قبل أكثر من مائتي سنة من وقوع السبيالشعب العبراني إبراهيم عن سبي 

(. 13-35: 22سنة من وقوع ذلك )تثنية  331كما أن النبي موسى تنبأ عن سبي الشعب إلى بابل قبل نحو 

سنة من مجيء  2511التنبؤ عنها قبل نبوءة عن الرّب يسوع المسيح في العهد القديم تم  11وهناك أكثر من 

 السيِّد المسيح، وقد تحققت جميع هذه النبوءات في الرّب يسوع المسيح بالفعل!

 

ال يمكن لألصنام أن تنتقل من مكاٍن آلخر إال إذا . يَحمل شعبهإله الكتاب المقدَّس هو اإلله الوحيد الذي هـ( 

 ب(!.3-3: 31الحي الحقيقي يحمل شعبه منذ والدتهم ) (. لكنَّ هللا7: 31حملها عابدوها على أكتافهم )

 

ب(! 7: 31األصنام ال تسمع استغاثات عابديها ). إله الكتاب المقدَّس هو اإلله الوحيد الذي يسمع الصالةو( 

فرغم أن العابدين لحد الذي ال تسمع فيه صلوات عابديها. إلى افآلهة الديانات األخرى عالية جداً أو بعيدة جداً 

ي الديانات األخرى يتكلمون مع آلهتهم، إالَّ أنَّ آلهتهم ال تتحدث إليهم! على النقيض من ذلك، فإن إله الكتاب ف

 ويتحدث إليهم هو أيضاً! (23: 15المقدَّس يسمع صلوات شعبه )

 

ج(. بل إنها ال 7: 31ال يُمكن لألصنام أن تُخلِّص أحداً ). يَُخلِّصإله الكتاب المقدَّس هو اإلله الوحيد الذي ( ز

((. لكنَّ إله الكتاب 2-0: 31األسر ومن نقلها على ظهور الدواب )ن الوقوع في نفسها متحمي تستطيع أن 

 (!25: 33ج( ويُخلِّصهم من خطاياهم )إشعياء 3: 31المقدَّس ينقذ شعبه من األسر )

 

 

. وقامت شعوب أخرى بابتداع من الذهب والفضة والخشبلها بصنع تماثيل كثيرة عبر التاريخ، قامت شعوب 

ومع نمط ها. فقد رسموا في أذهانهم صورة آللهتهم بالطريقة التي تتناسب معهم أصنامها الخاصة بها في أذهان

هو الفهم الوحيد الصحيح رغم أنهم يؤمنون وحدانية هللا فهمهم لينادي البعض بأنَّ حياتهم. فعلى سبيل المثال، 

الخالص رغم بشأن الُمطلقة يمتلكون الحقيقة اآلخر أنهم البعض ويزعم . بسيطالحسابي بمفهومها الوحدانية بال

ويزعم البعض أنهم شعب هللا المختار أنهم يؤمنون أن هللا يُخلِّص الناس من خالل الشرائع واألعمال الصالحة. 

ثيرين إلى هللا ال وبهذا نرى أن نظرة الكرغم أن إله الكتاب المقدَّس هو إله كل القبائل واألمم والشعوب. 

هي نظرة نابعة من ديانة أرضيَّة وضعها تتوافق مع إعالن هللا عن نفسه في الكتاب المقدَّس! فنظرتهم إلى هللا 

ألَنَّ هََذا الشَّْعَب يَْقتَِرُب ِمنِّي بِفَِمِه البشر أنفسهم! لهذا، يقول إله الكتاب المقدَّس عن أمثال هؤالء األشخاص: "

؛ 03: 23" )إشعياء َشفَتَْيِه، بَْينََما قَْلبُهُ بَِعيٌد َعنَّى. َوَما َمَخافَتُهُْم ِمنِّي ِسَوى تَْقلِيٍد تَلَقَّنُوهُ ِمَن النَّاِس.َويُْكِرُمنِي بِ 

لهذا، يقول النبي إشعياء لهؤالء الناس إنَّ إله الكتاب المقدَّس ليس له مثيل وال شبيه (. 7-1: 7مرقس قارن: 

تََذكَُّروا األُُموَر اْلَغابَِرةَ اْلقَِديَمةَ ألَنِّي أَنَا هللاُ : "يُحدِّث الشعب عن نفسه قائالً  له الكتاب المقدسإ . كما أن(5: 31)

ائاِلً: َمقَاِصِدي الَبُدَّ ثَْت بَْعُد، قَ َولَْيَس آَخُر. َوقَْد أَْنبَأُْت بِالنِّهَايَِة ُمْنُذ اْلبَْدِء، َوأَْخبَْرُت ِمَن اْلقَِدِم بِأُُموٍر لَْم تَُكْن قَْد َحدَ 

، َوَمِشيئَتِي الَبُدَّ أَْن تَتََحقََّق.   ".قَْد نَطَْقُت بِقََضائِي َوالَبُدَّ أَْن أُْجِريَهُ، َوَما َرَسْمتُهُ ِمْن ِخطٍَّة الَبُدَّ أَْن أُنَفَِّذهُ ... أَْن تَتِمَّ

 

 :وسيط اإلعالن -5

 

إلله الكتاب المقدَّس ال تأتي إال من خالل الرّب يسوع المسيح. وهذه المعرفة الصحيحة . 27-25: 00َمتَّى  اقرأ

المعرفة باهلل ال تُعطى إال لألشخاص الذين شاء الرّب يسوع المسيح أن يكشفها لهم. فالرب يسوع المسيح هو 

 (.03: 2 . الناس الذين يعرفون الرّب يسوع المسيح يعرفون هللا اآلب )إنجيل يوحنَّاالوسيط بين هللا والناس
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مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة في اعبدوا هللا . قابالً للمعرفةبصفته اعبدوا هللا  :قائد المجموعة

 أشخاص.

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 3

 سفر التكوين

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

مع مراعاة أن تكون المشاركات ( 05-02تكوين خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 قصيرة. 

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

 

 دقيقة( 71) تعليم 4

  5الجزء  -نجيل اإل اإلنجيل: مفاهيم

 

عندما نُشارك رسالة اإلنجيل مع اآلخرين، يجب علينا أن نكون قادرين على توضيح معاني الكلمات  مقدمة:

)انظر كتاب التلمذة  "الخطيَّة" و "الموت" و "الدينونة"معنى التي نستخدمها في حديثنا. ساعد الناس على فهم 

الرّب يسوع المسيح هو الطريق الوحيد إلى هللا اآلب"، ومعنى  "لماذا نؤمن أنَّ  أيضاً:، و(3 ، الدرس0

 .)في هذا الدرس( "اإليمان بيسوع المسيح"

 

 

 .أهمية يسوع المسيح بصفته الُمخلِّص الوحيد للعالمأ( 

 

َماِء اْسٌم آَخُر قَدَّ تقول رسالة اإلنجيل " َمهُ هللاُ لِْلبََشِر بِِه يَِجُب أَْن َولَْيَس بِأََحٍد َغْيِرِه اْلَخالَُص، إِْذ لَْيَس تَْحَت السَّ

 (. 02: 3" )أعمال !نَْخلُصَ 

 

ما السبب في أن يسوع المسيح هو الُمخلِّص الوحيد للعالم؟ وما الذي يمنع وجود ُمخلِّصين آخرين  سؤال:

 قادرين على تخليص الناس؟ 

 

 تأمَّل في األسباب التي تجعل يسوع المسيح الُمخلِّص الوحيد للعالم:

 

 .ادعاءات يسوع المسيح الفريدة عن نفسه -1

 

 .يسوع المسيح قال ما يلي عن نفسهأ( 

 . 01-3، 1: 03؛ 32-31: 01؛ 31-01: 5يوحنَّا  اقرأ

 ما هي ادعاءات يسوع الفريدة عن نفسه؟  اكتشف وناقش:

بدية لمن يشاء، وسوف يعمل األعمال التي يعملها اآلب، ويُعطي الحياة األأنه ُمعادل هلل اآلب. فهو  مالحظات:

. وهكذا، فإن يسوع المسيح يقول عن نفسه إنه يُقيم األموات ويُدينهم، وهو الطريق الوحيد إلى هللا اآلب

م عمل الخالص من خالله. لهذا،  الُمخلِّص الوحيد. وهو يقول إن هللا اآلب يُعلن عن نفسه من خالله، وإنه يُتمِّ

 َرأَى اآلَب."فهو يقول عن نفسه: "الَِّذي َرآنِي 



 051من  33صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 

 .هذه االدِّعاءات صحيحة ألنها نبوءات تحقَّقت بالفعلأ( 

 . 5: 53؛ 03: 7اقرأ إشعياء 

 لماذا تُعتبر هذه االدعاءات صحيحة؟ اكتشف وناقش:

النبي إشعياء بروح النبوءة إنَّ هذا الُمخلِّص قال سنة من مجيء المسيح إلى أرضنا،  711قبل نحو  مالحظات:

نبوءة في  11معنا"، وإنه سيكون "مجروحاً ِمْن أجل آثامنا" لكي يُخلِّصنا. وقد تحققت أكثر من سيُدعى "هللا 

من هذه  31يسوع المسيح. ومن المدهش حقاً أن العهد القديم عن هذا الُمخلِّص اآلتي في شخص الرّب 

فقد تنبأ أنبياء هللا عن  ال مجال للصدفة هنا!لهذا، النبوءات تحققت في يوم واحد من حياة السيِّد المسيح! 

المجيء الحتمي للُمخلِّص. وقد تحققت نبوءاتهم بالفعل في شخص الرّب يسوع المسيح. لهذا، من المؤكد أنَّ 

 ادعاءات يسوع المسيح هو الحق. 

 

 

ُسل الفريدة عن يسوع المسيح -5  .ادِّعاءات الرُّ

  

 .02: 3أعمال  اقرأ

ُسل بشأن يسوع المسيح؟ ما هي االدِّعاءات الفريدة ال اكتشف:  تي قدمها الرُّ

أعطى اسماً واحداً فقط للناس على األرض يمكنهم أن يخلصوا به. وهذا االسم ادَّعى الرسل أنَّ هللا  مالحظات:

 هو "يسوع المسيح"! فيسوع المسيح ليس خياراً من عدة خيارات للخالص، بل هو الطريق الوحيد للخالص!

 

 

 . يد كوسيط بين هللا واإلنسانعمل يسوع المسيح الفر -3

 

 .يسوع المسيح هو الوسيط الوحيدأ( 

 . 5: 2تيموثاوس  0 اقرأ

 بصفته وسيطاً؟ الُمخلِّص الذي يقوم به عمل الما هو  اكتشف وناقش:

سل من  مالحظات: إطالق هذه االدعاءات ألن يسوع المسيح هو وحده المؤهل لقد تمكن يسوع المسيح والرُّ

لقد ص العالم. فكما أن هللا أقر كل شيء يتعلق بالخليقة، فقد أقر أيضاً كل شيء يتعلق بالخالص! ألن يكون ُمخلِّ 

قرر هللا كيف سيُخلِّص شعوب العالم من خطاياهم وتمردهم عليه. فحتى قبل خلق الكون، قرر هللا أنه سيدخل 

كما أن هللا (. 21: 0بطرس  0الزمان والمكان المخلوقين ليصبح إنساناً في شخص يسوع المسيح )بنفسه 

وهكذا، فقد دخل هللا نفسه (. 3: 0لنكون قديسين بال لوم أمامه )أفُسس  -قبل خلق الكون أيضاً  -اختارنا 

التاريخ البشري وشارك اإلنسان في العيش على األرض لكي يُخلِّص الناس من خطاياهم. لهذا فقد قال يسوع: 

" تعني ذلك الشخص وسيط. إن كلمة "(01: 03" )إنجيل يوحنَّا َو يَْعَمُل أَْعَمالَهُ هَِذِه.َوإِنََّما اآلُب اْلَحالُّ فِيَّ هُ "

: 0؛ كولوسي 23: 0)َمتَّى الناس مع يُمثِّل هللا ، فهو يسوع المسيح وسيطاً لكون والذي يقف بين هللا واإلنسان. 

لمسيح هو الوسيط الوحيد بين هللا واإلنسان يسوع اوهكذا، فإن (. 2-0: 2يوحنَّا  0هللا )مع يُمثِّل الناس ( و05

 بثالث طرق مميزة: ألنه فريد 

 

 .يسوع المسيح فريدب( 

 لماذا يُعتبر يسوع المسيح فريداً؟  اكتشف وناقش:

 

 . جميع الناسأمام ه اإلعالن الكامل هلل إن. يسوع المسيح هو الوحيد الذي يُعلن هللا بالكامل -0



 051من  33صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 . 3: 0؛ عبرانيِّين 3: 2؛ 05: 0؛ كولوسي 2-1: 2؛ فيلبي 00-3: 03؛ 02، 03: 0يوحنَّا  اقرأ

التصوير البشري المنظور هلل غير باالدعاء بأنه لم يقم أي شخص آخر في تاريخ العالم كله  مالحظات:

أخذ طبيعة الذي  هللانفسه إنه هللا في هيئة إنسان؛ أي أنه وال يوجد شخص آخر في التاريخ قال عن المنظور! 

صورة المجد هللا؛ أي أنه ضياء يسوع المسيح هو  فإن كذلك. يةتاريخكشخصية  ناسة وعاش بين البشري

صورة جوهر هللا؛ أي وأيضاً، يسوع المسيح هو . (مثل قداسته ومحبته)جميع صفات هللا التي تُظهر المرئية 

 التجسد الكامل هلل. إنه بالفعل صورة هللا غير المنظور. أنه 

 

 . إنه الذبيحة الكاملة للتكفير عن الخطايا. الذي بال خطيةالكامل وهو الوحيد  يسوع المسيح -2

 .22-21: 7؛ 05: 3عبرانيِّين  اقرأ

ة. لهذا فإن جميع القادة الدينيين اآلخرين في لم يجرؤ أي قائد ديني في العالم على القول إنه بال خطيَّ  مالحظات:

أما يسوع المسيح فهو الوحيد الذي بال ألنهم هم نفسهم خطاة. العالم ليسوا مؤهلين ألن يموتوا عن الخطاة 

 خطية والمؤهل ألن يكون الذبيحة الكاملة التي تُكفِّر عن خطايانا. 

 

 . يسوع المسيح هو الوحيد الذي قام من الموت وهو حي إلى أبد اآلبدين -3

 . الكهنة الذي يُصلي ألجل المؤمنين ويهتم بهمإنه رئيس 

 .25-23: 7 عبرانيين اقرأ

فهم ما يزالون في قبورهم. بعبارة أخرى، إنهم لم يقم أي قائد ديني آخر في التاريخ من الموت!  مالحظات:

لكنَّ هللا أرانا أن يسوع المسيح هو ُمخلِّص العالم اآلخرين. بأموات وال يمكنهم أن يُخلِّصوا أحداً وال أن يهتموا 

ب تالميذه لمدة أربعين يوماً. وقد رآه مئات عن طريق إقامته من الموت.  الشهود بعد قيامته. كما أنه بقي يُدرِّ

 اآلب حيث يقوم من ذلك المكان بعد ذلك، صعد يسوع المسيح إلى السماء وهو يجلس اآلن عن يمين هللا

لكنَّ نعمة بتأسيس مملكته في قلوب وحياة ماليين الناس على األرض من خالل البشارة بإنجيل النعمة. 

 2؛ 0: 27ستبقى ُمتاحة للناس إلى أن تحين لحظة المجيء الثاني للرب يسوع المسيح )انظر أمثال  الخالص

األرض، سوف يأتي ليُدين ال ليُخلِّص. (. فعندما يجيء الرّب يسوع المسيح للمرة الثانية إلى 2: 1كورنثوس 

 لة اإلنجيل، تُب وآمن!وعندها، لن تكون هناك فرصة أخرى للتوبة واإليمان. لذلك، عندما تسمع رسا

 

 

 .معنى اإليمان بالكتاب المقدسب( 

 

بِِه، بَْل تَُكوُن  يُْؤِمنُ ألَنَّهُ هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَهُ اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن تقول رسالة اإلنجيل "

 (. 01: 3" )يوحنَّا لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ.

 

 ؟ على الناس أن يؤمنوا بيسوع المسيحنبغي لماذا ي -1

بل في اإليمان المسيحي ليس قفزة في الظالم. واإليمان ال يبدأ من المكان الذي يتوقف عنده المنطق.  َعلِّم:

 بهاحقيقة األمر إن اإليمان المسيحي يقوم على حقائق راسخة! فالكتاب المقدس مليء بالحقائق التي نطق هللا 

مخطوطات الكثير من رأوا السيِّد المسيح وسمعوه، وهناك أجراها في التاريخ البشري. وهناك شهود عيان و

والحق الُمعلن فيه. لهذا فإن اآلثار القديمة التي تبرهن على صحة الكتاب المقدَّس ولكتاب المقدس وترجمات ا

االبتعاد عن الحكمة. فرسالة اإلنجيل  هو شخص يختار بنفسهأي شخص يتجاهل دراسة هذه األدلة والبراهين 

نه ينبغي على كل شخص أن يُفكر فيها نؤكد على ضرورة أمما يجعلنا  هي أهم رسالة في تاريخ البشرية كلها

 مليَّاً. 
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 ؟ أمرا  ممكنا  َمن هو الذي يجعل اإليمان بيسوع المسيح  -5

 ما هو دور هللا في ما يتعلق بإيمان البشر؟  اكتشف وناقش:

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادرة هللا التي  (الكتاب المقدَّسبمفهومه الكتابي )حسب ما يُعلِّمه حظات: اإليمان مال

أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً أيضاً بتجاوب الناس الذي يتألف من ثقتهم باهلل وطاعتهم تتألف من إعالنه ونعمته، كما 

ن مستحيالً. وبدون طاعة اإلنسان، سوف يكون إيمان المرء إعالن هللا ونعمته، سوف يكون اإليمافبدون له. 

ناقصاً. لهذا، فإن هللا هو المبادر دائماً من خالل إعالنه ونعمته. بعد ذلك يأتي اإلنسان من خالل تجاوبه القائم 

 )أعماله الصالحة(. وطاعته  (ثقتهإيمانه )على 

 

 .إعالن هللاأ( 

 .2-1 :00؛ عبرانيِّين 07-03: 01رومية  اقرأ

(. فقد أعلن 07-03: 01هللا هو المبادر دوماً عن طريق إرسال شخص ما لتوصيل رسالة اإلنجيل لك )رومية 

 (. 2-1: 00ن يتجاوبا معه باإليمان والطاعة ]العمل[ )عبرانيِّين هللا عن نفسه ومشيئته لنوح وإبراهيم قبل أ

 

 . نعمة هللاب( 

 . 32: 03؛ أعمال 23: 0؛ فيلبي 2: 01؛ 33: 1يوحنَّا  اقرأ

( وعن طريق العمل في أذهان الناس 33: 1هللا هو المبادر دوماً عن طريق جذب الناس إلى المسيح )يوحنَّا 

لهذا، فاألشخاص الذين يؤمنون يدركون ويعترفون بأن (. 2: 01وقلوبهم من خالل الروح القُُدس )يوحنَّا 

 (. 27: 02؛ 03: 01؛ 32: 03؛ أعمال 23: 0؛ فيلبي 3-2: 2ِهبَة من هللا )أفُسس ممارستهم إليمانهم هي 

 

 .تجاوب اإلنسانج( 

 . 22: 2؛ يعقوب 01-2: 2أفُسس  اقرأ

يتجاوب اإلنسان مع مبادرة هللا عن طريق اإليمان بإعالن هللا وعن طريق قبول هبة هللا المجانية. بعبارة 

ص التي يقدمها هللا. ويمكن تشبيه اإليمان بشجرة تستلم هبة الخالأخرى، اإليمان هو يد اإلنسان الفارغة التي 

 (. 01-2: 2جذورها نعمة هللا، وتُمثِّل ثمارها أعمال اإلنسان الصالحة )أفُسس تُمثِّل 

 

يِِّق، فَإِنِّي أَقُولُ وفيما يتعلق بتجاوب اإلنسان، يقول الرّب يسوع المسيح: " ُخوِل ِمَن اْلبَاِب الضَّ  اْبِذلُوا اْلَجْهَد لِلدُّ

ُخوِل، فاَلَ يَتََمكَّنُوَن. كما أنه يقول: "فَُمْنُذ أَْن (. 03-03: 7؛ َمتَّى 23: 03" )لوقا لَُكْم إِنَّ َكثِيِريَن َسيَْسَعْوَن إِلَى الدُّ

ٌض لِْلُعْنِف؛ َواْلُعنَفَاُء يَْختَِطفُ  َماَواِت ُمَعرَّ لهذا فإن  (. 02: 00ونَهُ!" )َمتَّى بََدأَ يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن ِخْدَمتَهُ َوَملَُكوُت السَّ

 تجاوب اإلنسان باإليمان يتطلب شجاعةً،  وجهداً، وتمسكاً بما يقدمه السيِّد المسيح. 

 

 

 ؟ كيف يمكن للناس أن يؤمنوا بالرب يسوع المسيح -3

 

 . 21: 3؛ رؤيا 07، 03، 01، 3: 01؛ رومية 02: 0يوحنَّا  اقرأ

 رسالة اإلنجيل؟ ل هسماععند أن يتجاوب مرء كيف يجب على ال اكتشف وناقش:

 مع هللا باإليمان:هناك ثالثة عناصر تتعلق بتجاوب اإلنسان  مالحظات:

 

يجب على اإلنسان أن يستخدم أذنيه لسماع رسالة اإلنجيل المتعلقة بيسوع المسيح. فبدون سماع : المعرفةأ( 

 ه لن يعرف ما الذي ينبغي عليه أن يؤمن به. لإلنسان أن يؤمن ألنالحق الُمتضمَّن في اإلنجيل، ال يمكن 
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ة يجب على اإلنسان أن يستخدم قلبه لتصديق )اإليمان(:  الثقةب(  التي سمعها والتيقن من  اإلنجيلرسالة ِصحَّ

أن الرسالة التي بالمرء في عقله وقلبه قتنع يلم  ذافإأنها تنطبق ال على اآلخرين فحسب، بل عليه هو شخصياً. 

د معرفة نظرية عاجزة عن التأثير فيه سوف تبقى فشخصياً، ينطبق عليه هو ق سمعها هي ح هذه الرسالة ُمجرَّ

 أو تغييره. 

 

الرّب يسوع يُصلِّي ويطلب من يُعلن ندمه وتوبته، ولكي يجب على اإلنسان أن يستخدم فمه لكي : القبولج( 

ع المسيح هو "رب"؛ ليس ربه وحده فقط، وأثناء صالته، يجب عليه أن يعترف بأن يسوأن يُخلِّصه. المسيح 

فال يُمكن للمرء أن ينال بل رّب الكون كله. كما يجب على المرء أن يَقبل الرّب يسوع المسيح في قلبه وحياته. 

هبة الخالص في قلبه وحياته )انظر أن يَقبل أي دون ؛ مع اإلنجيل ةشخصيبصورة أن يتجاوب دون الخالص 

 (.  07: 5رومية 

 

 

 ؟ الذي ينبغي على المرء أن يفعله إذا وجد صعوبة في أن يؤمنما  -4

 

 . 3: 3؛ َمتَّى 51-33، 33-37: 0اقرأ يوحنَّا 

 :َعلِّم
 

 . الطاعة تقود إلى اإليمانأ( 

للتلمذة، كان يقول لهم "تعالوا وانظروا!" و "اتبعوني!" وقد أطاع يوحنَّا الناس يدعو الرّب يسوع كان عندما 

لم يتوقفا يوماً عن اتِّباعه! وقد أطاع بعد ذلك، الرّب يسوع وانطلقا معه وأمضيا اليوم برفقته. وأندراوس دعوة 

لى المجموعة الصغيرة التي كانت تتألف من ثالثة تالميذ )يوحنا، وأندراوس، إفيلبُّس دعوة يسوع وانضم 

وقد أطاع نثنائيل الدعوة وجاء  وبطرس(. كذلك، قام فيلبُّس بدوره بدعوة نثنائيل قائالً له "تعال وانظُر!"

كما أن َمتَّى أطاع دعوة يسوع وترك  ُمَعلُِّم، أَْنَت اْبُن هللاِ! أَْنَت َملُِك إِْسَرائِيَل!" لى يسوع قائالً له: "يَاإبإيمان 

 عمله اليومي المعتاد وتبع يسوع.

 

عن إيمان ُمباشر كما يمكن للمرء أن يتوقع في حالة نثنائيل على األقل، لم تُسفِر الدعوة للتلمذة )إلتِّباع يسوع( 

ا نثنائيل فقد سمع، ثم أطاع، ثم آمن. فبعد  بناًء على تجاوب اآلخرين. فهؤالء سمعوا، ثم آمنوا، ثم أطاعوا. أمَّ

أن سمع أطاع على الفور ثم آمن أخيراً! وهكذا، نتيجة إلطاعة نثنائيل لدعوة يسوع، صار مؤمناً وتلميذاً 

لقد كان نثنائيل ناقداً بطبيعته؛ أي أنه لم يكن يؤمن بكل ما يسمعه. لهذا، لم يحاول فيلبُّس أن يُقنعه حقيقياً للرب. 

 باستخدام حقائق اإلنجيل أو عن طريق الجدال، بل قال له ببساطة ُمتناهية: 

ه. بعبارة "تعال وانظُر!" وبعد أن أطاع نثنائيل الدعوة بالمجيء والنظر، آمن وتبع يسوع المسيح كتلميذ ل

أخرى، بعد أن أطاع نثنائيل دعوة يسوع المسيح، أصبح في موقف يسمح له بأن يؤمن بصورة حقيقية. وبعد 

أن نهض نثنائيل من تحت شجرة التين وذهب لمالقاة يسوع المسيح، أصبح في موقف يُتيح له أن يؤمن بيسوع 

لمذة هو الطاعة لدعوة يسوع المسيح: "تعال المسيح إيماناً حقيقياً! وهكذا، فالطريق الوحيد لإليمان والت

 وانظُر!" أو "اتبعني!"

 

 . الطاعة لدعوة يسوع للتلمذة هي أمر ال غنى عنهب( 

يجب على كل شخص أن يُطيع الرب يسوع عندما يدعوه ألن يُصبح تلميذاً له. فبخالف ذلك، سوف يُصبح 

تلمذة هي دائماً مسيحية بدون المسيح! وفي مثل هذه لدينا مسيحية خالية من التلمذة. والمسيحية الخالية من ال

المسيحية، قد يكون هناك إيمان باهلل، لكنه يخلو من السير مع السيد المسيح! ومثل هذا اإليمان يبقى فكرة 
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دة أو ُخر افة ألنه يؤمن بوجود هللا لكنه ال يؤمن بوجود المسيح بصفته ابن هللا. وهكذا، في مثل هذه  ُمجرَّ

قد يكون المرء مؤمناً باهلل لكنه ال يَتبع السيد المسيح. لكنَّ اإليمان بوجود إلٍه واحٍد ال يكفي! فحتى  الديانة،

(! كما أن اإليمان باهلل دون اتِّباع يسوع المسيح هو 03: 2الشياطين تؤمن بوجود إلٍه واحٍد وتقشعر )يعقوب 

لتي يمكن للناس أن يقيموها مع يسوع المسيح هي أن (. فالعالقة الحقيقية الوحيدة ا07: 2إيمان ميِّت )يعقوب 

 (. 22: 2يطيعوا دعوته للتلمذة وأن يتبعوه. والدليل على ذلك هو أن إيمان أبونا إبراهيم اكتمل بأعماله )يعقوب 

 

وهكذا، حتى لو وجد المرء صعوبة في أن يؤمن بحقائق اإلنجيل، يجب عليه أن يُطيع دعوة الرب يسوع 

وانظُر!" أو "اتبعني!" فعندما ينهض هذا الشخص ويَتبع يسوع المسيح، فسوف يُصبح اإليمان المسيح "تعال 

 ُممكناً؛ بل إنه سيصبح حقيقة واقعة في حياته.

 

 ؟ لماذا تُعتبر دعوة يسوع للتلمذة مهمة جدا   -2

 

 َعلِّم:
 

 .دعوة يسوع المسيح للتلمذة هي دعوة ضروريةأ( 

ع المسيح للتلمذة هي دعوة ضرورية ألنه ال يُمكن ألي شخص أن يحسب نفقة دعوة يسو. 52-57: 3لوقا  اقرأ

ع بأن التلمذة حساباً دقيقاً ُمكتمالً.  فمثالً، التلميذ األول ذو الطموح العالي لم ينتظر دعوة يسوع للتلمذة، بل تطوَّ

ضي أحياناً أن ال يجد التلميذ مكاناً يَتبع يسوع المسيح أينما ذهب. لكنَّ يسوع رد عليه قائالً إنَّ نفقة التلمذة تقت

يسند إليه رأسه. فالتلمذة هي طريق الصليب ألن يسوع نفسه كان في طريقة إلى الصليب. فال أحد يستطيع أن 

يختار لنفسه حياة التلميذ، وال أحد يستطيع أن يدعو نفسه إلى هذا المصير. لهذا، لم يتمكن ذلك التلميذ الطموح 

ة الفاصلة بين عرضه الطوعّي بأن يتبع يسوع وبين دعوة يسوع المسيح له بأن من الرد على يسوع أل ن الهُوَّ

ة كبيرة جداً.   يَتبعه كانت هُوَّ

 

 .قطعيَّةدعوة يسوع المسيح للتلمذة هي دعوة ب( 

أي إن دعوة يسوع المسيح للتلمذة هي دعوة قطعيَّة أو نهائية ألنه يجب أن ال تكون هناك . 11-53: 3لوقا  اقرأ

حواجز تفصل المرء عن يسوع والتلمذة. لذلك، يجب على الشخص المدعو أن ال يسمح ألي شيء، أو شرائع 

فمثالً، كان التلميذ الثاني الطَّموح قد تلقى الدعوة دينية، أو عادات اجتماعية أن تفصل بينه وبين يسوع المسيح. 

بالشريعة بحسب مفهوم ُمعلِّمي الشريعة اليهود لها: أن من يسوع ألن يُصبح تلميذاً له، لكنه كان ما يزال ُمقيداً 

م الشريعة  يذهب ويدفن أباه قبل كل شيء. فرغم أنه كان يعرف ما الذي يريده يسوع منه، إال أنه أراد أن يُتمِّ

أوالً. وهكذا، فقد أصبحت الشريعة الدينية حاجزاً يَحول دون أن يتمكن هذا التلميذ الطَموح من إطاعة دعوة 

قات. لهذا، يس وع للتلمذة. فيجب أن تكون دعوة يسوع للتلمذة هي أقوى دعوة، وأن تكون أكبر من أية ُمعوِّ

يجب على الشخص المدعو أن ال يسمح ألي شيء بالوقوف بينه وبين يسوع المسيح. فينبغي عليه أن يكسر 

لسيده. فالشرائع الدينية السابقة جميع الحواجز التي قد تقف بينه وبين يسوع المسيح وأن يتخلص منها إكراماً 

والعادات االجتماعية السابقة تفقد جميع حقوقها عندما تُصبح حجر عثرة أمام سلوك المرء مع يسوع المسيح 

أو عندما تمنعه من أن يُصبح تلميذاً ليسوع المسيح! لذلك، يجب التخلص من هذه الشرائع الدينية القديمة 

فقد نطق هللا بكلمته األخيرة في يسوع المسيح ومن سبيل اتِّباع السيد المسيح!  والعادات االجتماعية القديمة في

(! لهذا، يجب إطاعة دعوة يسوع إلى التلمذة! فال يمكن للمرء أن يتجاهل دعوة 2-0: 0خالله )قارن عبرانيين 

مة؛ ونعمته (. فدعوة يسوع المسيح هي نِع02-03: 21يسوع المسيح )"أن يمشي ضد التيار"( )قارن أعمال 

ال تُقاَوم! فهذه النعمة انسكبت في حياة يوحنا، وأندراوس، وبطرس، وفيلبُّس، ونثنائيل. بعد ذلك، انسكبت هذه 

 النعمة نفسها في حياة ماليين الناس حول العالم.
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 .دعوة يسوع المسيح للتلمذة هي دعوة غير مشروطةج( 

ذة هي دعوة غير مشروطة ألنه ما من شخص يمكنه أن إنَّ دعوة يسوع المسيح للتلم. 12-10: 3لوقا  اقرأ

يُملي )أو يَفِرض( شروطه الخاصة فيما يتعلق بالتلمذة. فمثالً، لم ينتظر التلميذ الثالث الطموح دعوة يسوع 

للتلمذة، بل اقترح أن يَتبع يسوع كما لو كانت التلمذة مهنة يمكنها أن يسلك فيها كما يشاء. لكن في حين أن 

الطَّموح األول لم يَحسب نفقة التلمذة على اإلطالق، فقد قام التلميذ الطموح الثالث بحساب نفقته وفَْرض التلميذ 

شروطه الخاصة بالتلمذة. فقد أراد قبل كل شيء أن يرجع إلى بيته لتوديع عائلته. ورغم أنَّ التلميذ الطَّموح 

بيئته، إال أنَّ التلميذ الطَّموح الثالث نجح في وضع حاجز الثاني كان ُمَكبَّالً بالقيود التي تفرضها عليه ديانته و

شخصي بينه وبين يسوع المسيح. لقد أراد أن يَتبع يسوع المسيح، لكنه أراد أن يفعل ذلك وفقاً لشروطه 

د احتمالية قابلة للتحقيق في ظل ظروف وشروط ُمعيَّنة.  الخاصة. وهكذا، فقد كانت التلمذة في نظرة ُمجرَّ

قد قام هذا التلميذ بالهبوط بالتلمذة إلى مستوى التفكير البشري. فيجب أن تفعل هذا الشيء أوالً ثم تفعل وبهذا، ف

د ديانة ِمن  ذلك الشيء. لكنَّ هذه التلمذة التي أرادها هذا التلميذ هي أبعد ما تكون عن التلمذة الحقيقية؛ إنها ُمجرَّ

شروط تصنع حاجزاً بين يسوع ِمن جهة، وبين إطاعة دعوته ُصنع البشر. فالتلمذة الحقيقية ال تحتمل وجود 

 للتلمذة ِمن جهة أخرى!

 

وهكذا، حتى لو وجد المرء صعوبة في تصديق حقائق اإلنجيل واإليمان بها، يجب عليه أن يُطيع دعوة يسوع 

صبح في موقف ويَتبع السيد المسيح، فإنه يُ المسيح: "تعال وانظُر!" أو "اتبَعني!" فعندما ينهض هذا الشخص 

نه من أن يؤمن إيماناً حقيقياً. فرغم أن البعض قد ينظر إلى اتخاذ الخطوة األولى في اتباع يسوع المسيح  يُمكِّ

على أنها ُمغامرة )أو ُربما ُمخاطرة(، إال أنها الطريقة الوحيدة لتعلُّم معنى اإليمان الحقيقي! فيجب على 

يمنعه من اإليمان، وأن يأخذ الخطوة األولى باتجاه يسوع المسيح. الشخص المدعو أن يَخُرج من الموقف الذي 

 فعندها فقط، سوف يُصبح هذا الشخص في موقف جديد يُتيح له أن يبدأ باإليمان!

 

ص: "تعال وانظُر!" أو "اتبعني!" تخلق موقفاً جديداً يسمح للمرء أن يؤمن. وهذا الموقف دعوة يسوع  َلخِّ

وم بها المرء تجاه يسوع المسيح. فال يمكن للمرء أن يؤمن إيماناً حقيقياً إال إذا كان الجديد يبدأ بخطوة طاعة يق

ُمطيعاً. كذلك، ال يمكن للمرء أن يُطيع هللا إال إذا كان مؤمناً به. بعبارة أخرى، فإن اإليمان يُصبح حقيقياً عن 

 (.23-22: 1ا (؛ والطاعة الحقيقية هي اإليمان )قارن يوحنَّ 22: 2طريق الطاعة )يعقوب 

 

 

 (ائقدق 2) صالة 2

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

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

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 

 (دقيقتان)بيتي واجب  6

 للد رس القادم

 

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

 . للسيِّد المسيح. تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين تعهُّد -0
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شخص آخر أو مع مجموعة من  مع" 2الجزء  -مفاهيم اإلنجيل ِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

 األشخاص. 

كل يوم.  23: 03-01سفر التكوين . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

 . اكتب مالحظاتك. طرح األسئلةاستخدم طريقة 

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -3 استخدم  للكنيسة. المهمة التبشيرية(. 32-02: 5أعمال . َحضِّ

ن مالحظاتك.   طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -5 ع، وبوقت العبادة والتسبيح، أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسو َدوِّ

 هذا الواجب البيتي. بوالتعليم، وبالخلوة الروحيَّة، بو
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 58الد رس 

 

 َصالة 1

 

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

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 5

 ِسفر التكوين

 
ة بكل واحٍد منكممن دفشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (اتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن تكون 23: 03-01تكوين خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 21) حفظ 3

 14: 15عقاب الخطي ة: الجامعة 

 

 

لأ(   التأمُّ

 

، أَْو تَْغلَِب . "03-03، 7-5، 0: 02اقرأ الجامعة  فَاْذُكْر َخالِقََك فِي أَيَّاِم َحَداثَتَِك قَْبَل أَْن تُْقبَِل َعلَْيَك أَيَّاُم الشَّرِّ

ِه األَبَِديِّ " ... نُوَن، ِحيَن تَقُوُل: لَْيَس لِي فِيهَا لَذَّةٌ.َعلَْيَك السِّ  فَاْذُكْر َخالِقََك قَْبَل ...  ِعْنَدئٍِذ يَْمِضي اإِلْنَساُن إِلَى َمقَرِّ

ِة )أَِي اْلَحيَاِة(  وُح إِلَى هللاِ َواِهبِهَا. فَيَُعوَد التَُّراُب إِلَى األَْرِض َكَما َكاَن، َوتَْرجِ ... أَْن يَْنفَِصَم َحْبُل اْلفِضَّ ... َع الرُّ

ألَنَّ هللاَ َسيَِديُن ُكلَّ َعَمٍل فَْلنَْسَمْع ِختَاَم اْلَكالَِم ُكلِِّه: اِتَِّق هللاَ ، َواًْحفَْظ َوَصايَاهُ، ألَنَّ هََذا هَُو ُكلُّ َواِجِب اإِلْنَساِن، 

 ".اً َمْهَما َكاَن َخفِيّاً، َسَواٌء َكاَن َخْيراً أَْم َشرّ 

 

 عقاب الخطيَّة 

 03: 02الجامعة 

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

ألَنَّ هللاَ َسيَِديُن ُكلَّ َعَمٍل َمْهَما َكاَن "

 ".َخفِيّاً، َسَواٌء َكاَن َخْيراً أَْم َشّراً 

 

 03: 02الجامعة 

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

 هنالك طريقتان يستخدمهما هللا لعقاب الخطيَّة:

 

 هللا يُدين الخطية في دينوناته في الزمن الحاضر: -1
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فَإِنَّ َمْن 2ال تَْنَخِدُعوا: إِنَّ هللاَ الَ يُْستَْهَزأُ بِِه. فَُكلُّ َما يَْزَرُعهُ اإِلْنَساُن، فَإِيَّاهُ يَْحُصُد أَْيضاً. : "2-7: 1غالطيَّة  اقرأ

 "َرُع لَِجَسِدِه، فَِمَن اْلَجَسِد يَْحُصُد فََساداً.يَزْ 

 

لقد وضع هللا قوانين ُمعيَّنة في خليقته. فإذا َخَرق اإلنسان هذه القوانين، فإنها تجلب الدينونة عليه. فمثالً، إذا 

 تجاهلت القانون الفيزيائي المعروف بقانون الجاذبية فسوف تسقط وتؤذي نفسك. 

 

 قوانين روحية وأخالقية فينا نحن البشر. واآلن، تأمل في التعديات التالية على شرائع هللا كذلك، فقد وضع هللا

وفي عواقبها: عندما ال يهتم الناس باألرض والطبيعة فإن هللا يسمح للهواء والماء والتربة بالتلوث؛ وهذا 

ون، فإن هللا يسمح لهم باختبار بدوره يؤدي إلى جميع أنواع األمراض.  وعندما يُصبح الناس كسالى وال يعمل

حياة الفقر والجوع. وعندما يكره الناس بعضهم بعضاً ويقاتل بعضهم بعضاً، فإن هللا يسمح لهم بتدمير وقتل 

بعضهم بعضاً. وعندما يُصبح الناس فاسدين في مجاالت الصناعة والتجارة، فإن هللا يسمح في نهاية المطاف 

مجتمعاتهم. وعندما يُصبح الملوك والحكام طُغاة يستبدون برعاياهم، فإن هللا  بفشل مصالحهم التجارية وبانهيار

فعندما يزرع يسمح للحرب بتمزيق بالدهم. وهكذا فإن عواقب الخطية تالحق اإلنسان بطرق عديدة ومتنوعة. 

ننا الحاضر قائمة الناس الخطايا، فإن هللا يسمح لهم بأن يجنوا ثمر خطاياهم تلك. لهذا فإن دينونات هللا في زما

على القوانين التي وضعها هللا في خليقته وعلى القوانين العاملة في خليقته. فال يمكن ألي شخص أن يتعدى 

 على شرائع هللا وأن ينجو بفعلته. ففي لحظة ُمعينة، سوف يسمح هللا لدينونته الحاضرة بمطاردة الُخطاة! 

 

 :هللا يُدين الخطية في دينونته المستقبلية -5

 

ْينُونَةُ : "27: 3عبرانيين  اقرأ ةً َواِحَدةً ثُمَّ تَأْتِي الدَّ  ." فََكَما أَنَّ َمِصيَر النَّاِس اْلَمْحتُوَم، هَُو أَْن يَُموتُوا َمرَّ

 

يقول الكتاب المقدَّس إن الموت ليس النهاية! فبعد الموت هناك الدينونة األخيرة! ففي نهاية التاريخ البشري في 

، سوف يرجع يسوع المسيح ثانيةً إلى األرض لكي يُدين جميع الناس الذين عاشوا على هذه األرض هذا العالم

منذ نشأتها وحتى مجيئه الثاني. وهذا اليوم يُدعى "يوم الدينونة". في ذلك اليوم، سوف يفصل الرب يسوع 

 المؤمنين عن غير المؤمنين. 

 

(. فسوف يُدان غير المؤمنين على 31-30: 25َمتَّى رن جميع خطاياهم )قا لىغير المؤمنين سيُدانون عأ( 

(. كما أنهم سيُدانون على عدم إيمانهم ورفضهم ليسوع 03: 02جميع الشرور التي عملوها )قارن الجامعة 

 2(. كذلك، سوف يُدانون على جهلهم باهلل وعصيانهم لإلنجيل )قارن 31، 02: 3المسيح )قارن يوحنَّا 

ة، لن يحظى هؤالء بفرصة أخرى للخالص، بل سوف يُطردون من (. و3-2: 0تسالونيكي  في هذه المرَّ

ويُحرمون من صالح هللا ورحمته، وال يحصلون على شيٍء منه سوى غضبه. فسوف  ،َمحضر هللا الحي

 (. 2: 20؛ رؤيا 30: 25يعاقبون بالهالك األبدي ويُطرحون في الجحيم )قارن َمتَّى 

 

: 3كورنثوس  0؛ 01: 5كورنثوس  2الحياة التي عاشوها على األرض )قارن  المؤمنون سيُحاسبون علىب( 

(. لكنهم لن يُدانوا ولن يُحكم عليهم بالهالك األبدي ألنهم انتقلوا من الموت إلى الحياة من خالل إيمانهم 01-05

المسيح يسوع فليست هناك دينونة على األشخاص الذين هُم في  (. 23: 5بالرب يسوع المسيح )قارن يوحنَّا 

 (. 0: 2)قارن رومية 
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 الحفظ والُمراجعةب( 

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

 .03: 02عقاب الخطيَّة: الجامعة اآلية الكتابية بالطريقة السليمة.  احفظ -5

 خص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة. اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل ش راجع: -3

 

 

 دقيقة( 71) درس الكتاب 4

ة التبشيري ة للكنيسة: أعمال   45-15: 2المهم 

 

سل استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة   معاً.  32-02: 5أعمال الرُّ

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

سل لنقرأ  اقرأ.   معاً.  32-02: 5أعمال الرُّ

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

 

 

 . اكتشف: 5الخطوة 

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. اكتشف حقَّ  َدوِّ  اً 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.

ألشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك )فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض ا

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

 

ل لديَّ هو  .1االكتشاف  كيف أن هللا يُغيِّر المواقف الصعبة واليائسة إلى نُصرة لإلنجيل. الحظ الحّق الُمفضَّ

" في هذا ا  لمقطع الكتابي:كلمة "لكنَّ

 

أن أعداء اإلنجيل وضعوا الرسل في السجن، ويبدو  21-02في اآليات نقرأ . لكنَّ هللا فتح األبواب المغلقةأ( 

كيف أن  03في الظاهر أن األعداء انتصروا وأنه لم يَُعد بمقدور الرسل أن يُنادوا باإلنجيل. لكننا نقرأ في اآلية 

ل المواقف الصعبة والم ْجِن فِي اللَّْيِل  َولَِكنَّ ستحيلة إلى انتصارات: "هللا يُحوِّ بِّ فَتََح أَْبَواَب السِّ َمالَكاً ِمَن الرَّ

." وهكذا، لم يتمكن األعداء من منع الرسل من المناداة باإلنجيل! يا له من تناقض! فاألعداء وضعوا َوأَْطلَقَهُمْ 

 هللا فتح أبواب السجن! لكنَّ الرسل في السجن، 

 

نه في تلك األثناء، راح أعداء اإلنجيل يستعدون إلجراء أ ، نقرأ21-20. في اآليات هللا جعلهم يُعلِّمون لكنَّ ب( 

محاكمة استعراضية كبيرة. فقد دعوا المجلس األعلى لالنعقاد. وقد كان المجلس األعلى لليهود )السنهدريم( هو 

ن أعلى ُسلطة تشريعية وقضائية عند اليهود. وكان أعلى ُسلطة حاكمة وال سيَّما في الشئون الدينية، كما أنه كا

بإمكان هذا المجلس أن يحكم بأقسى العقوبات. وهكذا، كانت تلك المحاكمة على وشك البدء. وكان يبدو أن 

ل ذلك الموقف الصعب  22السنهدريم سيقضي على الرسل في ذلك اليوم. لكننا نقرأ في اآلية  كيف أن هللا َحوَّ
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" كانت أبواب السجن ما تزال مغلقة بإحكام، والحراس واقفين أمامها؛ اْلَحَرَس لَْم يَِجُدوهُْم! ِكنَّ َولَ إلى نُصرة: "

لكنَّ الرسل لم يكونوا في الداخل! بعبارة أخرى، لم يكن هنالك أي شخص ليُحاكموه! وهكذا، فقد أصيب مجلس 

يقفون في ساحة الهيكل ويُعلِّمون الناس. اليهود بالحيرة واالرتباك. بعد ذلك، جاء شخص وقال لهم إن الرسل 

 هللا جعلهم يُعلِّمون الناس في وسط الهيكل! لكنَّ يا له من تناقض. فقد أعد األعداء محاكمة للرسل، 

 

أن أعلى ُسلطة دينية في البالد )والتي كانت ُمعادية  32-27نقرأ في اآليات . لكنَّ هللا منحهم الشجاعةج( 

ل بعصيان أوامرها السابقة التي تقضي بأن ال يُعلِّموا باسم يسوع. كما أنهم اتهموا لإلنجيل( قد اتهمت الرس

ل ذلك  23الرسل بالسعي لجعل قادة إسرائيل ُمذنبين في عيون الشعب. لكننا نقرأ في اآلية  كيف أن هللا َحوَّ

 !"ْن يُطَاَع هللاُ الَ النَّاسَ يَْنبَِغي أَ ( deالموقف الصعب إلى نُصرة. فقد أجاب الرسل: "ولكن )في اليونانية: 

لطة لمخالفة أمر هللا.  بل إنهم وحيث أن هللا أمرهم أن يكرزوا باإلنجيل للناس جميعاً؛ فما من أحد يمتلك السُّ

نادوا باإلنجيل في وسط السنهدريم وكلموا قادة اليهود عن موت يسوع وقيامته، وعن ضرورة توبتهم لكي 

اهم. كما أنهم قالوا لهم إن كل من يُطيع هللا سيحصل على روح هللا في قلبه. فيا يحصلوا على غفران هللا لخطاي

هللا يُعطي الرسل  لكنَّ له من تناقض! فها هُم األعداء يتهمون الرسل ويتوعدونهم بالسجن والتعذيب والقتل، 

 الشجاعة لكي يكرزوا باإلنجيل للجميع بمن في ذلك أعداءهم. 

 

أن بعض األعداء أصبحوا في قمة  33-33نقرأ في اآليات . هم يقفون إلى جانبهملكنَّ هللا جعل أعداءد( 

الغضب لدرجة أنهم أرادوا أن يقتلوا الرسل. وقد يبدو لنا للوهلة األولى أن الرسل سيتعرضون للرجم حتى 

ل هذا الموقف الصعب إلى نُصرة: " 33الموت. لكننا نقرأ في اآلية  أََحَد أَْعَضاِء َولَِكنَّ كيف أن هللا يُحوِّ

ل ُمحذراً قادة اليهود )األعداء( بأن ال يتسرعوا في اتخاذ أي قرار ألنهم قد اْلَمْجلِِس، َواْسُمهُ َغَماالَئِيلُ  " تََدخَّ

صاحب  –هللا  لكنَّ يكونوا يحاربون هللا نفسه! فيا له من تناقض! فرغم أن األعداء أرادوا أن يقتلوا الرسل، 

لطان   استخدم أحد هؤالء األعداء لوقف خطتهم الشريرة. –السيادة والسُّ

 

أن األعداء جلدوا الرسل وأمروهم ثانيةً أن ال  32-31. نقرأ في اآليات لكنَّ شعب هللا استمر في إطاعة هللاهـ( 

ل ذلك الموقف الصعب إلى نُصرة أيضاً.  30يُعلِّموا باسم يسوع المسيح. لكننا نقرأ في اآلية  فقد كيف أن هللا َحوَّ

احتمل الرسل الَجْلد واستمروا في إطاعة هللا وليس الناس. فيا له من تناقض! ففي حين أن األعداء استمروا في 

 معارضتهم لإلنجيل، إال أن شعب هللا استمر في إطاعة هللا وفي الكرازة باإلنجيل في كل مكان!

 

ل لديَّ هو  .5االكتشاف  يَْنبَِغي أَْن يُطَاَع هللاُ والذي يقول: " 23: 5رسل أعمال الالحّق الُمعلن في الحّق الُمفضَّ

لطة فغالباً ما أتساءل: "ما هي أعلى ُسلطة موجودة في العالم؟" واآلية " الَ النَّاَس! عندما أفكر في موضوع السُّ

ا تجيب عن سؤالي هذا. فأعلى ُسلطة موجودة في هذا العالم هي هللا. فاهلل أعلى من أي ُسلطة أخرى في هذ 23

العالم! هذه الحقيقة تساعدني في اتخاذ بعض القرارات الهامة حول كيفية تصرفي في هذا العالم وال سيَّما فيما 

 يتعلق بالمناداة باإلنجيل.

 

 

 . 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   32-02: 5سفر أعمال الرسل هم كل الحق الُمعلن في لنحاول أن نف

 نَفهما بَعد.

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

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

 

 

  يقع عليهم ظل بُطرس؟كان كيف يجب علينا أن نُفسِّر شفاء المرضى الذين ( 50: 5) :1السؤال 

َوَكاَن النَّاُس يَْحِملُوَن اْلَمْرَضى َعلَى ربما كان من األفضل أن تُترجم هذه اآلية على النحو التالي: " مالحظات:

َواِرِع، لََعلَّ ِظلَّ بُْطُرَس عِ  تِِهْم إِلَى الشَّ ." فيجب علينا أن نعرف أن هذا ْنَد ُمُروِرِه يَقَُع َعلَى أََحٍد ِمْنهُمْ فُُرِشِهْم َوأَِسرَّ

الوصف ال عالقة له بالخرافات المتداولة بين الناس، بل هو وصف تاريخي إليمانهم بيسوع المسيح ومعجزات 

 هللا. 

 

ة، لمست امرأة طرف ثوب يسوع فشفيت في الحا -27: 5ل )مرقس لقد حدثت أمور مشابهة ِمن قَبل. فذات مرَّ

(. وفي أرض َجنِّيساَرت، وضع ُسكَّان المنطقة مرضاهم في الساحات العامة وراحوا يتوسلون إلى يسوع 31

(. كذلك، فقد آمن قائد المئة 51-55: 1أن يلمسوا ولو طرف ردائه. وكان كل من يلمسه يشفى )مرقس 

ن أن يكون ذلك الخادم حاضراً )َمتَّى الروماني أن يسوع قادر على شفاء خادمه دون أي تالمس جسدي ودو

 (. وبالتالي، فقد كانت تلك األحداث دليالً قوياً على إيمان الناس بيسوع المسيح. 2-01: 2

 

( يترك نفس التأثير الذي كانت 05: 5على نحٍو ُمشابه، فقد شاء هللا أن يجعل ظل الرسول بطرس )أعمال 

ى فيما يتعلق بالمعجزات. كذلك، ارتضى هللا أيضاً أن يحصل تتركه كلمات وإشارات الرسل في مناسبات أخر

الناس على الشفاء من األمراض وأن يتخلصوا من سيطرة األرواح الشريرة عليهم إذا استخدموا تلك المناديل 

(. بعبارة أخرى، كانت معجزات الرسل ناشئة 02-00: 03والمآزر التي لمسها الرسول بولس )أعمال الرسل 

ناس وليست سبباً في إيمانهم. فقد آمن الناس باإلنجيل الذي نادى به الرسل. كما أنهم آمنوا بقدرة عن إيمان ال

هللا على شفاء المرضى الذين يحضرونهم للرسل. وهكذا، فإن الوسيلة التي استخدمها هللا لشفاء هؤالء الناس 

ر ذلك( ليست مهمة بالنسبة ليسوع )بكلمة منه، أو بإشارة منه، أو عن طريق منديل، أو عن طريق ظل، أو غي

 المسيح الذي له كل ُسلطان في السماء وعلى األرض. 

 

 

لطة. عندما يقول الرسول بطرس "ينبغي أن يُطاع هللاُ ال الناس" فهل يعني بذلك ( 23: 5) :5السؤال  نطاق السُّ

  أنه ينبغي علينا كمؤمنين مسيحيين أن نعصي حكومات بالدنا؟

 

لطة والخضوع. ويجب على قاً لتعاليم الكتاب المقدَّس، ال. فوف مالحظات: هناك سبع عالقات تنطوي على السُّ

لطات على األرض هي ُسلطات محدودة.  لطات. لكن رغم ذلك فإنَّ جميع السُّ المؤمن المسيحي أن يُطيع هذه السُّ

هذا الكون! لكنَّ هللا يُفوِّض فليست هناك ُسلطة ُمطلقة على األرض ألنَّ هللا هو صاحب السيادة الُمطلقة على 

جزءاً من ُسلطته للقادة والُحكَّام على األرض. وهذا يجعل هؤالء القادة والحكام مسئولين أمام هللا عن كل ما 

لطة والخضوع بحسب تعليم الكتاب المقدَّس فهي على النحو  يفعلونه. أما العالقات السبع التي تنطوي على السُّ

 التالي:

 

هللا هو صاحب أعلى ُسلطة وسيادة ُمطلقة على جميع الناس واألشياء. لهذا فإننا نقرأ في . سانهللا واإلنأ( 

." وهكذا، يجب على جميع الناس أن يخضعوا هلل. كما يجب على جميع ُكونُوا َخاِضِعيَن هلِلِ : "7: 3يعقوب 
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يدعو الناس جميعاً ألن يعرفوه، وأن  القادة والحكام أن يخضعوا هلل أيضاً. فاهلل خلق البشر جميعاً لمجده. وهللا

ده.   يحبوه، وأن يطيعوه، وأن يخدموه. فالهدف األسمى الذي وضعه هللا لجميع البشر هو أن يعيشوا بطريقة تُمجِّ

 

: 1، 3: 2لقد أعطى هللا اإلنسان ُسلطاناً محدوداً على خليقته. فنحن نقرأ في المزمور . اإلنسان والخليقةب( 

ْلطَةَ َعلَى ُكلِّ َما َصنََعْتهُ يَداَك. أَْخَضْعَت ُكلَّ َشْيٍء تَْحَت قََدَمْيِه....  ْنَساُن َحتَّى تَْهتَمَّ بِِه؟َمْن هَُو اإلِ " " أَْعطَْيتَهُ السُّ

لقد أوكل هللا لإلنسان مسئولية العناية بخليقته. لكنَّ ُسلطان الناس على األرض يظل محدوداً. فال يمكن للبشر 

فاَلَ تَْقطَُعوا أَْشَجاَرهَا بَِحدِّ ": 03: 21يحلو لهم بخليقة هللا. فعلى سبيل المثال، نقرأ في سفر التثنية أن يفعلوا ما 

ث أو يُدمِّر خليقة هللا!اْلفَأِْس َوتُْتلِفُوهَا ألَنَُّكْم تَأُْكلُوَن ِمْن ثَِماِرهَا.  " وهكذا، ال يُمكن لإلنسان أن يُلوِّ

 

أَيَّتُهَا : "02: 3طى هللا الزوج ُسلطة محدودة على زوجته. فنحن نقرأ في كولوسي لقد أع. الزوج والزوجةج( 

بِّ  ْوَجاُت اْخَضْعَن ألَْزَواِجُكنَّ َكَما يَلِيُق )بِاْلِعيَشِة( فِي الرَّ " لكنَّ ُسلطان الزوج يبقى محدوداً حيث نقرأ في .الزَّ

" لهذا، يجب على الزوج أن يمارس .اتُِكْم، َوالَ تَُعاِملُوهُنَّ بِقَْسَوةٍ أَيُّهَا األَْزَواُج، أَِحبُّوا َزْوجَ : "03: 3كولوسي 

أن نتذكر دوماً أن هللا هو ُمنشئ  ُسلطته في إطار العالقة الزوجية بروح المحبة والخدمة واللطف. فيجب علينا

يِّر شيئاً أنشأه هللا الزواج والعالقة بين الزوج والزوجة. لذلك، ال يحق للشعوب والديانات المعاصرة أن تُغ

 بنفسه. 

 

أَيُّهَا : "21: 3لقد أعطى هللا اآلباء واألمهات ُسلطاناً على أبنائهم. فنحن نقرأ في كولوسي . ألهل واألبناءاد( 

بِّ  مهات على األبناء " لكنَّ ُسلطان اآلباء واأل.األَْوالَُد، أَِطيُعوا َوالِِديُكْم فِي ُكلِّ أَْمٍر، ألَنَّ َذلَِك َمْرِضيٌّ فِي الرَّ

" لهذا، .أَيُّهَا اآلبَاُء، الَ تُثِيُروا َغَضَب أَْوالَِدُكْم لِئاَلَّ يُِصيبَهُُم اْلفََشلُ : "20: 3يبقى محدوداً حيث نقرأ في كولوسي 

يجب على اآلباء واألمهات أن يمارسوا ُسلطتهم على أبنائهم بطريقة تُشجعهم، وبطريقة تؤدبهم إذا دعت 

(. وحيث أن هللا هو الذي أنشأ العالقة بين اآلباء واألمهات وأبنائهم، فال 23: 03لك )انظر أمثال الحاجة إلى ذ

 يحق للشعوب والثقافات واألنظمة التربوية المعاصرة أن تُغيِّر شيئاً أنشأه هللا بنفسه! 

 

دة على رعاياهم. فنحن نقرأ لقد أعطى هللا الُحكام والمسئولين في البالد ُسلطة محدو. الُحكَّام والمحكومونهـ( 

، اْخَضُعوا لُِكلِّ نِظَاٍم يُِديُر ُشُؤوَن النَّاِس: لِْلَملِكِ : "03-03: 2بطرس  0في  بِّ َولِْلُحكَّاِم، ...  فَإِْكَراماً لِلرَّ

الِِحينَ  " وهكذا، يجب على المؤمنين المسيحيين .بِاْعتِبَاِرِهْم ُمَمثِّلِي اْلَملِِك الَِّذيَن يَُعاقِبُوَن اْلُمْذنِبِيَن َويَْمَدُحوَن الصَّ

أن يُطيعوا ُحكام بالدهم في كل ما هو صواب. لكن تبقى ُسلطة جميع الُحكام والمسئولين محدودة حيث نقرأ في 

" وهذا يعني أنه رغم ُسلطة هؤالء الحكام والمسئولين، ورغم أن يَْنبَِغي أَْن يُطَاَع هللاُ الَ النَّاَس!: "23: 5أعمال 

لطات في الحق، إال أنه ينبغي علينا أن نرفض أوامرهم في حال أنها الك تاب المقدَّس يأمرنا بإطاعة هذه السُّ

 تتعارض مع كلمة هللا.

 

لقد أعطى هللا أصحاب العمل ُسلطة محدودة على موظفيهم حيث نقرأ في . صاحب العمل والموظفو( 

." لكنَّ ُسلطة أصحاب العمل محدودة أيضاً ُكلِّ أَْمٍر َساَدتَُكُم اْلبََشِريِّينَ أَيُّهَا اْلَعبِيُد، أَِطيُعوا فِي : "22: 3كولوسي 

اَدةُ، َعاِملُوا َعبِيَدُكْم بِاْلَعْدِل َواإِلْنَصاِف، َعالِِميَن أَنَّ لَُكْم، أَْنتُْم أَْيضاً، تقول: " 0: 3ألن اآلية كولوسي  أَيُّهَا السَّ

ب على كل صاحب عمل أن يُدرك أن هللا هو السيد األعلى الذي سيكافئه أو يعاقبه " لهذا، يج.َسيِّداً فِي السََّماءِ 

في يوٍم ما كما فعل بالعاملين لديه. لكن إذا طلب صاحب العمل من موظفه أي شيء يتعارض مع مشيئة هللا، 

 فيجب علينا كمؤمنين أن نرفض ذلك بلطف. 

 

على أعضاء الكنيسة حيث نقرأ في  اناً هللا قادة الكنيسة ُسلطلقد أعطى . القادة الروحيون واألتباع الروحيونز( 

نَُكْم َعلَى أَنَّنَا نَْرُجو ِمْنُكْم، أَيُّهَا اإِلْخَوةُ، أَْن تَُميُِّزوا أُولئَِك الَِّذيَن يَْجتَِهُدوَن بَْينَُكْم، َويَْرُعو": 02: 5تسالونيكي  0
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بُّ  ائس والقادة الروحيين هي ُسلطة محدودة أيضاً حيث نقرأ في إنجيل َمتَّى ." لكنَّ ُسلطة ُرعاة الكنَكَما يُِريُد الرَّ

أنه ال ينبغي على قادة الكنيسة أن يتسلطوا على رعاياهم. فيجب على القادة  3-0: 5بطرس  0و  25-22: 21

بمحبة الروحيين أن ال يكونوا طُغاةً ُمستبدين، بل أن يكونوا قدوة حسنة لرعاياهم، وأن يرعوهم ويخدموهم 

 ورفق. 

 

 

  ؟ما هي األشياء الُمحددة التي كان ُرسل السيد المسيح شهوداً عليها( 32: 5) :3السؤال 

 

: 0بصورة خاصة ليكونوا شهوداً عليه هو شخصياً )أعمال لقد دعا يسوع المسيح هؤالء الرسل  مالحظات:

مسيحية ُمعينة، أو قائد مسيحي ُمعين، أو  (. فهو لم يدعهم ليكونوا شهوداً على طائفة كنسيَّة ُمعينة، أو هيئة2

عقيدة مسيحية ما، أو اختبار مسيحي ما! فطوال تاريخ المسيحية، حاول الشيطان أن يُغيِّر محتوى الشهادة 

ل اتجاهها بعيداً عن شخص يسوع المسيح لكي تُحقق أهدافاً أنانية أو طموحاً ما لدى بعض  المسيحية وأن يُحوِّ

 علينا أن نحترس من الشهادات الزائفة! األشخاص. لهذا، يجب

 

كان الرسل ينتمون لمجموعة التالميذ األوائل الُمقربين من يسوع المسيح. وقد تبع هؤالء السيد المسيح أينما 

ذهب منذ اللحظة التي بدأ فيها خدمته العلنية إلى اللحظة التي صعد فيها إلى السماء. لذلك، فقد كانوا مؤهلين 

(. فقد كانوا شهوداً على محاكماته 22-20: 0هود األوائل على حياته وموته وقيامته )أعمال ألن يكونوا الش

لطات الرومانية. كما أنهم كانوا شهوداً على ُحكم اإلعدام الذي أصدره مجلس اليهود األعلى  أمام اليهود والسُّ

لطات الروم انية الشريرة بهدف إعدام يسوع )السنهدريم( عليه. وكانوا شهوداً أيضاً على لجوء اليهود للسُّ

(، وعلى 32: 2(. كما أنهم كانوا شهوداً على قيامة يسوع من الموت )أعمال 31: 5؛ 23: 2صلباً )أعمال 

(. عالوة على ذلك، فإن الروح القدس يشهد أيضاً عن يسوع المسيح 30: 5صعوده إلى السماء )أعمال 

ده في وسط كل مجموعة من المؤمنين المسي  (. 03: 01حيين )يوحنَّا ويُمجِّ

 

لوا شهاداتهم المسيحية إلى أهداف أنانية وطموحات شخصية؛  لذلك، يجب على المؤمنين المسيحيين أن ال يُحوِّ

 بل أن يكونوا دوماً شهوداً للرب يسوع المسيح.

 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  عمليَّة للمؤمنين؟ أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شارك وَدوِّن: : 5أعمال الرسل تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

02-32. 

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

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

 على قلبك. 

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

 معاً كمؤمنين في منطقة سكنك أو عملك.  االجتماع 02: 5
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 توقع أن يتم القبض عليك وأن تُسجن. 02: 5

 توقع أيضاً أن يفتح الرب أبواب السجن ألجلك.  03: 5

 أطلع الناس على الرسالة الكاملة لهذه الحياة الجديدة. 21: 5

لطان بلُطف بأنه ينبغي على المؤمن المسيحي أن يُطيع هللا 22-23: 5  ال الناس في األمور التي أجب السُّ

 تتعارض مع مشيئة هللا ووصاياه.

 توقع أن تُجلد بسبب تحدثك إلى الناس عن يسوع المسيح. 31: 5

 افرح حين يحسبك السيد المسيح مستحقاً الحتمال األلم والمعاناة بسبب اسمه.  30: 5

 هو المسيح )المسيَّا(. ال تتوقف أبداً عن التعليم والمناداة بالخبر السار بأن يسوع  32: 5

 

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -5

 

أ( أريد أن أتذكر العالقات السبعة التي تنطوي على ُسلطة وخضوع. كما أنني أريد بصورة خاصة أن أمارس 

ُسلطتي في الحدود التي رسمها لي الكتاب المقدَّس. فعلى سبيل المثال، أريد أن أقود المؤمنين اآلخرين بأن 

 قدوة لهم وبأن أخدمهم، ال بأن أتسلَّط عليهم. أكون 

 

أنا مندهش كثيراً من شجاعة الرسل ومن سيادة هللا. ففي كل مرة حاول فيها أعداء اإلنجيل أن يوقفوا ب( 

خدمتهم، كان هللا نفسه يتدخل لمساعدتهم لكي يتمكنوا من االستمرار في المناداة باإلنجيل! وهكذا، ال شيء في 

مكنه أن يوقف المؤمنين المسيحيين عن المناداة باإلنجيل إلى جميع األمم والشعوب في العالم ألن هذا العالم ي

 هللا نفسه يدافع عنا. لهذا، أريد أن أتبع ُخطى هؤالء الرسل. 

 

 

 .َصلِّ . 2الخطوة 

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

 . 32-02: 5الرسل 

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(.

 

 

 (ائقدق 2) صالة 2

 صالة شفاعي ة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. ابعوا الصالةت

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. . تعهَّد تعهُّد -0  بأن تُدرِّ
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مع شخص آخر أو مع مجموعة من  32-02: 5بأعمال الرسل المتعلق درس الكتاب ِعظ أو َعلِّم أو ادرس 

 األشخاص. 

كل يوم. استخدم  23-21سفر التكوين . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

 ل. اكتب مالحظاتك. طريقة الَحّق الُمفضَّ 

 راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. . 03: 02الجامعة : عقاب الخطية. الحفظ -3

 (. 3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

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

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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 52الد رس 

 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 21)عبادة وتسبيح  5

 هو الحافظهللا 

 
 . هو الحافظهللا  الفكرة الرئيسي ة:

 

 .7: 33؛ قارن المزمور 01-0: 30؛ المزمور 07-2: 1ملوك  2 اقرأ

 

 .كيف حمى هللا شعبه في التاريخ القديم -1

 اشرح بإيجاز كيف عمل هللا على حماية النبي أليشع وخادمه.

 َركِّز على ثالثة أشياء:

 ع النبي عليها. الرب يعرف الكلمات التي نطق بها العدو في غرفة نومه ويُطلأ( 

 الرب وجيشه من المالئكة أعظم من العدو وجيشه.ب( 

 الرب قادر على فتح أعين شعبه ليروا خيوله ومركباته الناريَّة وهي تُحيط بهم وتحميهم.ج( 

 

 .كيف يحمي هللا أوالده اليوم -5

 أفسح الفرصة أمام أفراد المجموعة لمشاركة كيفية حماية هللا لهم في ماضيهم. 

 

 

 تتألف كل منها من ثالثة أشخاص.اعبدوا هللا بصفته حافظكم. اعبدوه في مجموعات صغيرة  ائد المجموعة:ق

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 3

 ِسفر التكوين 

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

( مع مراعاة أن تكون المشاركات 23-21تكوين تأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )خلواتكم الروحيَّة و

 قصيرة. 

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

 

 

 دقيقة( 71) تعليم 4

  س تفسيرا  صحيحا  الكتاب المقد س: تفسير الكتاب المقد  
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يجب على كل مؤمن مسيحي أن يُفسِّر الكتاب المقدَّس تفسيراً صحيحاً. فيجب علينا أن نبتعد عن  مقدمة:

(. وقد حذَّرنا السيد 05: 2تيموثاوس  2(، وأن نُفسِّر كلمة الحق باستقامة )2: 3كورنثوس  2تزوير الحق )

(. 2-0: 3تيموثاوس  0؛ 00-01: 23بعض الُمعلمين الكذبة )َمتَّى المسيح والرسول بولس من َحتميَّة التقائنا ب

 (.32-30: 2لهذا فإنَّ الحق الكامن في تعاليم الرب يسوع المسيح هو الوحيد القادر على تحرير الناس )يوحنَّا 

 

ما أنهم كما أنَّ الناس يحتاجون إلى اإلشارات المرورية الضوئية لكي يقودوا مركباتهم بأمان على الطرق، وك

يحتاجون إلى مراعاة بعض الشروط الصحية لكي يتجنبوا األمراض، وكما أنهم يحتاجون إلى القوانين 

واألنظمة لكي يتمكنوا من التعايش معاً،  كذلك فإنهم يحتاجون إلى مجموعة من القواعد لتفسير الكتاب المقدَّس 

 لكي يفهموه فهماً سليماً. 

 

يد من األنماط األدبية مثل الشريعة، والتعاليم، والتاريخ، والشعر، واألناشيد، يتألف الكتاب المقدَّس من العد

والحكمة، واألمثال، والوعود، والنبوءات، والرؤى. وبالطبع فإن لكل َضْرب )نوع( من هذه الضروب األدبية 

عض اللغة قواعده التفسيرية الخاصة به. فنحن نتوقع العثور على بعض الحقائق الحرفية في التاريخ، وب

 المجازية في الشعر، وبعض المقارنات في الحكمة، وبعض األوصاف التصويرية في الرؤى.

 

 في هذا الدرس، سوف نتعرف على بعض مبادئ تفسير الكتاب المقدَّس تفسيراً صحيحاً. 

 

 

 الطبيعة واللغة: 1القاعدة 

 

 .الطبيعة واللغة: 1القاعدة 

طبيعة ألنَّ هللا هو كاتبه األصلي. وهكذا فإن الكتاب المقدَّس هو الَمرِجع أ( الكتاب المقدَّس هو كتااب خارق لل

الُمطلق للفكر والسلوك البشريين. وبالتالي، من المؤكد أنَّ الكتاب المقدَّس جدير بالثقة تماماً. لهذا، ال يمكن ألي 

 مقطع في الكتاب المقدَّس أن يحتمل معنيين منتناقضين. 

 

و كتاب طبيعي ألنَّ هللا أعلن كلمته للناس من خالل الناس. لذلك، فالكتاب المقدَّس بلغتك ب( الكتاب المقدَّس ه

 هو كلمة هللا. 

 

 

 .الكتاب المقد س هو كتاب خارق للطبيعة -1

 

 . 2: 0؛ تيطُس 03: 23؛ العدد 20-21: 0بطرس  2؛ 01: 3تيموثاوس  2 اقرأ

 َعلِّم: 
 

و ُمنشئ الكتاب المقدَّس. فالكتاب المقدس يحتوي على كالم هللا نفسه. لذلك، هللا الروح القُُدس ه: ذو ُسلطانأ( 

ال يمكن القول بأن الكتاب المقدَّس ذو ُسلطان ُمطلق على أفكار اإلنسان وتصرفاته فحسب، بل هو المرجع 

 النهائي لعقيدة المؤمن المسيحي وسلوكه. 

 

رغم أنَّ الكتاب المقدَّس أزلّي، إال أنَّ هللا جعله ُمعلناً في كلمة هللا تعكس صفات هللا نفسه. و: جدير بالثقةب( 

تاريخ اإلنسان. كذلك، فإن الكتاب المقدس صادق، وُمقدَّس، وُمنِصف؛ وبالتالي فهو جدير بالثقة. فبما أنَّ هللا 
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ن. وهكذا، صادق ويريد أن يُعلن مقاصده بوضوح لإلنسان، فال يمكننا أن نجد فيه آية تحتمل معنيين ُمتناقضي

 يجب عليك أن تسعى لفهم ما يريد هللا أن يقوله في كل آية من آيات الكتاب المقدَّس.

 

 .الكتاب المقد س هو كتاب طبيعي -5

 

 . 3-0: 31؛ إرميا 2: 31؛ إشعياء 03-03: 01؛ 21: 03؛ يوحنَّا 33: 22َمتَّى  اقرأ

 َعلِّم: 
 

ة من الناس إلى الناس. فقد تكلم هللا إلى بعض األشخاص الذين قاموا هللا هو كلمة هللا الُمعلن: اللغات األصليةأ( 

بدورهم بتدوين كالمه. وقد ُكتب الكتاب المقدَّس باللغات السائدة في الزمن الذي أعلن هللا فيه كلمته. وهكذا، فقد 

الجديد باللغة اليونانيَّة.  ُكتب العهد القديم باللغة العبريَّة )وجزء صغير جداً منه باآلرامية(، في حين ُكتب العهد

وهذا هو السبب الذي يجعل المخطوطات القديمة للكتاب المقدَّس باللغتين العبريَّة واليونانيَّة مخطوطات 

 معياريَّة )أو قياسيَّة( لجميع ترجمات الكتاب المقدَّس وتفاسيره. 

 

قبل الميالد، وقد شهد العهد الجديد لهذه  251تمَّت ترجمة العهد القديم إلى اليونانيَّة قبل سنة : الترجماتب( 

. كذلك، فإن الترجمة المعتمدة للكتاب المقدس بلغتك هي كلمة هللا أيضاً ألنها ترمي ألن كلمة هللاالترجمة بأنها 

تكون ترجمة صحيحة للعهد القديم العبري والعهد الجديد اليوناني. أما إذا كنت قادراً على قراءة الكتاب 

ته األصلية أو بلغات حديثة أخرى، فسوف يُساعدك ذلك كثيراً على فهم الكتاب المقدَّس بصورة المقدَّس بلغا

 أفضل.

 

 : الوحدة والوضوح5قاعدة ال

 

 .الوحدة والوضوح: القاعدة الثانية

 

 الكتاب المقدَّس هو السِّجل الوحيد المكتوب إلعالن هللا وخطته في العالم. أ( 

 

ديد يُشكِّالن وحدة بالمعنى التالي: "العهد الجديد ُمستتر في العهد القديم، والعهد العهد القديم والعهد الج ب(

 القديم ُمعلن في العهد الجديد." لذلك، فإن الكتاب المقدَّس نفسه هو أفضل كتاب تفسير ألجزاء الكتاب المقدَّس. 

 

 

 .الكتاب المقد س هو وحدة واحدة -1

 

 . 21: 0كورنثوس  2؛ 02-0: 01؛ عبرانيين 07-01: 2؛ كولوسي 07: 5َمتَّى  اقرأ

 َعلِّم:
 

م اآلخر: فالعهد القديم  .التهيئة والتكميلأ(  ال يوجد تناقض بين العهد القديم والعهد الجديد، بل إن ُكالًّ منهما يُتمِّ

 العهد القديم.  يُكمِّلأمام العهد الجديد، والعهد الجديد  يُهيِّئ الطريق

 

ج في اإلعب(  تتَّصف إعالنات هللا بأنها تدريجيَّة. فالكتاب المقدس يقول عن الشرائع، والنبوءات،  .النالتدرُّ

والوعود الواردة في العهد القديم إنها "ظالل للخيرات التي ستأتي"، ويقول عن العهد الجديد إنه "الحقائق 
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قيق شرائع العهد القديم ونبوءاته الكامنة في المسيح". فالعهد الجديد يُعلِّم كيف قام هللا في شخص المسيح بتح

ووعوده. لذلك، يجب تفسير العهد القديم دوماً في ضوء العهد الجديد! فتعاليم العهد الجديد هي التعاليم 

 المعياريَّة أو القياسيَّة! 

 

 .الكتاب المقد س يُفسِّر نفسه بنفسه -5

 

 .22-25: 01لوقا  اقرأ

لناس بشأن األمور المكتوبة في الكتاب المقدَّس بإجابات مكتوبة في الكتاب يسوع المسيح َردَّ على أسئلة ا م:َعلِّ 

( بتعاليم واضحة 0: 23المقدَّس. كما أنه شرح العبارات الغامضة في بعض أجزاء الكتاب المقدَّس )انظر تثنية 

تاب المقدَّس (. وهكذا، فإن الك2-3: 03؛ َمتَّى 23: 2؛ 27: 0في أجزاء أخرى من الكتاب المقدَّس )تكوين 

يُفسِّر نفسه بنفسه. فهو أفضل تفسير ألي جزء فيه وال سيَّما وأنه ال يُمكن آلية واحدة أن تحتمل معنيين 

 متناقضين. لهذا، حاول دوماً أن تفهم المعنى الذي قصده هللا من هذه اآلية أو تلك. 

 

 

وح القُُدس واإليمان3القاعدة   : الرُّ

 

 .دس واإليمانالروح الق: القاعدة الثالثة

 

أ( إله الكتاب المقدَّس هو كاتب الكتاب الُمقدَّس وموضوعه. هللا الروح القدس هو الذي يجعل الناس يفهمون 

 كالم الكتاب المقدَّس.

 

 ب( اإليمان بيسوع المسيح يعتمد دوماً على الكالم المكتوب في الكتاب المقدَّس. 

 

اء الكتاب المقدَّس بحاجة ل لروح القدس ولإليمان بيسوع المسيح في قلوبهم لكي يتمكنوا من فهم وهكذا، فإن قُرَّ

 الكتاب المقدَّس وتفسيره بصورة صحيحة. 

  

 

 .األشخاص الذين يمتلكون الروح القدس واإليمان -1

 

 0؛ 07-03: 01؛ رومية 35-33: 23؛ لوقا 05-03: 01؛ 21: 03؛ 37-35، 31-33: 5يوحنَّا  اقرأ

 . 05-7: 2كورنثوس 

عقول وقلوب الناس لكي يفهموا األمور التي أعلنها هللا في الكتاب المقدَّس. واإليمان الروح القُُدس يُنير  لِّم:عَ 

بيسوع المسيح يأتي من معرفة إعالن هللا عن نفسه ومشيئته في الكتاب المقدَّس. لذلك، ال يمكن ألي شخص أن 

 مولوداً من الروح القُُدس. يُفسِّر الكتاب المقدَّس تفسيراً صحيحاً ما لم يَُكن

 

 .األشخاص الذين ال يمتلكون الروح القدس واإليمان -5

 

 .01: 3بطرس  2؛ 3-3: 3؛ 07-03: 3كورنثوس  2؛ 23: 20َمتَّى  اقرأ

غير المؤمنين هُم أموات روحياً وأعينهم ما تزال ُمغلقة. لذلك، ال يُمكن لغير المؤمنين أن يُفسروا الكتاب  َعلِّم:

س تفسيراً صحيحاً. بل حتى إنَّ دراسة المرء للكتاب المقدَّس باجتهاد كبير دون أن يكون مؤمناً بالرب المقدَّ 
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يسوع المسيح ودون أن يكون مولوداً من الروح القدس هي دراسة عقيمة. لهذا، يجب تقييم كل ما يقوله غير 

ي ضوء حقيقة أنهم لم يختبروا الوالدة المؤمنين عن الكتاب المقدَّس ويسوع المسيح وإله الكتاب المقدَّس ف

 الثانية بَعد. 

 

 

 : الجمهور الُمستهَدف4القاعدة 

 

 .الجمهور الُمستهَدف: القاعدة الرابعة

 

د فئة الناس التي يستهدفها هللا في كل مقطع من  الكتاب المقدَّس يُخاطب فئات ُمختلفة من الناس. لذلك، َحدِّ

مة بصورة خاصة في تفسير الوعود، والتهديدات، والوصايا، والنبوءات في الكتاب المقدَّس. وهذه القاعدة مه

 الكتاب المقدَّس.

 

أ( في بعض األحيان، يكون الحق الوارد في الكتاب المقدَّس موجهاً لجميع الناس في العالم، أو لجميع المؤمنين 

 المسيحيين. 

 

جهاً لشخص ُمعيَّن، أو لمجموعة ُمعيَّنة من ب( في أحيان أخرى، يكون الحق الوارد في الكتاب المقدَّس مو

 األشخاص، أو لفئة ُعمريَّة ُمعيَّنة، أو لظرف ُمحدَّد. 

 

 

ها  لكل الناس -1  .في بعض األحيان، يكون الحق الوارد في المقطع الكتابي موج 

 

 . 0: 0بطرس  2؛ 31-22: 01؛ مرقس 27-25: 03لوقا  اقرأ

: 03الكتابيَّة التالية هو حق ُمعلن لجميع الناس من كل الشعوب في العالم: لوقا  الُمعلن في المقاطعحق ال َعلِّم:

. كما أن الحق الُمعلن في المقاطع الكتابية التالية هو حق 01: 3؛ يوحنَّا 32-33: 2؛ 05: 0؛ مرقس 25-27

: 0بطرس  2 ؛2-0: 0بطرس  0؛ 35-33: 03؛ يوحنَّا 31-22: 01ُمعلن لجميع المؤمنين المسيحيين: مرقس 

0. 

 

 .في أحيان أخرى، يكون الحق الوارد في المقطع الكتابي موجها  لفئة ُمعينة من الناس -5

 

 .0: 0؛ مالخي 20، 07: 01مرقس  اقرأ

؛ مرقس 03-00، 7: 07أخبار  0الحق الُمعلن في المقاطع الكتابيَّة التالية هو حق ُمعلن لشخص ُمعيَّن:  َعلِّم:

؛ غالطية 03-3: 07، أو لفترة زمنية ُمحددة: تكوين 01-2: 1؛ إشعياء 0: 0نة: مالخي ، أو لفئة ُمعي20: 01

 .7: 2؛ رؤيا 21-00: 33؛ حزقيال 01-1: 02، أو لظرف ُمعيَّن: إرميا 05-02: 1؛ 3-3: 5

 

 

 : األسلوب األدبي والتركيز2القاعدة 

 

 .األسلوب األدبي والتركيز: القاعدة الخامسة
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لمقدَّس على العديد من األنماط أو األساليب األدبية. َحدِّد األسلوب األدبي الذي يستخدمه هللا يشتمل الكتاب اأ( 

في كل مقطع كتابي واحرص على تفسير كل أسلوب أدبي وفقاً لقواعد التفسير الخاصة بذلك األسلوب. مثالً، 

 فَسِّر أمثال السيِّد المسيح وفقاً لقواعد التفسير الخاصة باألمثال. 

 

د ما إذا كان المقطع الكتابي يُركز على تعليم عقيدة ما، أو ( ب الكتاب المقدَّس يُركِّز على جوانب ُمختلفة. َحدِّ

 على التشجيع على القيام بعمل ُمعيَّن، أو على سرد وقائع تاريخية، أو على قطع وعد ما، أو على نبوءة.  

 

 

دبية المختلفة مثل الشريعة، والتعليم، والتاريخ، والشعر، يشتمل الكتاب المقدَّس على العديد من األساليب األ

والحكمة، واألمثال، والنبوءة، واإلعالن، وغيرها. واألمر الذي تجُدر مالحظته هو أنَّ لكل أسلوب أدبي قواعد 

ير الخاصة التفسير الخاصة به. لذلك، َحدِّد األسلوب األدبي للمقطع الكتابي وفَسِّر ذلك المقطع وفقاً لقواعد التفس

بذلك األسلوب. )انظر مقدمة غالبية أسفار الكتاب المقدَّس في "كتب التدريب الخاصة بالكنيسة" و "كتب 

 التدريب الخاصة بالملكوت".

 

د ما إذا كان المقطع الكتابي  وحيث أنَّ الكتاب المقدَّس يُركز على جوانب وأمور ُمختلفة، حاول أيضاً أن تُحدِّ

ع على القيام بعمل ما، أو يسرد لنا تاريخاً، أو يقطع لنا وعداً، أو يُخبرنا يُركز على تعليم عقي دة ما، أو يُشجِّ

 بأمر سيحُدث في المستقبل )نبوءة(. 

 

 عندما يُركز المقطع الكتابي على تعليم عقيدة. -1

 

 .1: 03يوحنَّا  اقرأ

، نجد 1: 03بها. ففي يوحنَّا  تؤمنب عليك أن عندما يُركز المقطع الكتابي على تعليمك عقيدة ُمعيَّنة، يج َعلِّم:

أن التركيز ينصب على تعليم عقيدة ُمعيَّنة. قم بصياغة العقيدة عن طريق التركيز بصورة خاصة على 

. فعلى سبيل المثال، الحظ األسماء "أنا )يسوع(، و "الطريق"، و "الحق"، و "الحياة"، و "ال أحد"، و األسماء

عقيدة التي ينبغي على كل شخص أن يؤمن بها هي: "يسوع هو الطريق الوحيد إلى "اآلب". وهكذا، فإن ال

 اآلب!"

 

 .عندما يُركز المقطع الكتابي على التشجيع على القيام بعمل ُمعي ن -5

  

 .35-33: 03يوحنَّا  اقرأ

ذلك. ففي يوحنَّا  فعلتعندما يُركز المقطع الكتابي على تشجيعك على القيام بعمل ُمعيَّن، يجب عليك أن  َعلِّم:

، نجد أن التركيز ينصب على التشجيع على عمل ُمحدَّد. قم بصياغة العمل عن طريق التركيز 33-35: 03

. فعلى سبيل المثال، الحظ األفعال "أحبوا بعضكم بعضاً"، و "كما أحببتكم"، و األفعالبصورة خاصة على 

يذي". وهكذا فإن الوصية التي ينبغي على كل مؤمن "تُِحبُّون بعضكم"، و "يعرف الجميع"، و "أنكم تالم

 مسيحي أن يُطيعها هي: "يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نُحب بعضنا بعضاً كما أحبنا يسوع المسيح!" 

 

 عندما يُركز المقطع الكتابي على سرد حدث تاريخي.  -3

 

 .00: 07أعمال  اقرأ
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ر ما إذا كان بإمكانك أن تتبع عندما يُركز المقطع الكتابي على سرد وا َعلِّم: قعة تاريخية، يجب عليك أن تُقرِّ

 ذلك المثال في التاريخ أم ال. 

 

إذا كان المثال التاريخي سيئاً )سلبياً(، فيجب عليك أن ال تتبعه في أي وقت. فعلى سبيل المثال، يجب على 

ألمور السيئة التي فعلوها والمذكورة المؤمنين المسيحيين أن ال يحذو حذو شعب إسرائيل في العهد القديم في ا

. كذلك، يجب على المؤمنين المسيحيين أن ال يحذو حذو قائد الكنيسة 00-1: 01كورنثوس  0في 

. كذلك، يجب على القادة المسيحيين أن 00-3يوحنَّا  3"ديوتريفوس" في العهد الجديد بحسب التعليم الوارد في 

(، وأن ال يرفضوا القادة المسيحيين اآلخرين، 3-0: 5بطرس  0؛ 22-25 :21ال يتسلَّطوا على رعاياهم )َمتَّى 

وأن ال يرفضوا استقبال المؤمنين المسيحيين اآلخرين في كنائسهم، وأن ال يمنعوا رعاياهم من فعل الخير 

 والصواب. 

 

منين اآلخرين أن أما إذا كان المثال التاريخي جيداً )إيجابياً(، فجيب عليك أن تتبعه. لكن ال تطلب من المؤ

يتبعوا ذلك المثال إال إذا كان الكتاب المقدَّس يُعلِّم ذلك أو يوصي بذلك في موضع آخر. فعلى سبيل المثال، 

يُمكن للمؤمنين المسيحيين أن يأكلوا كل ما يُباع في السوق وكل ما يضعه ُمضيفوهم أمامهم، كما يمكنهم أن 

م يُخبرهم بذلك. لكن ال يمكنهم أن يُدينوا المؤمنين اآلخرين الذين يمتنعوا عن أكل ذلك الطعام إذا كان ضميره

يتناولون اللحوم أو الذين يمتنعون عن تناولها. كما أنه ال يمكنهم أن يُرغموا المؤمنين اآلخرين على التصرف 

 (. 0: 00-23: 01كورنثوس  0؛ 03: 05-0: 03مثلهم )رومية 

 

أن يحذو حذو مؤمني بيريَّة في دراسة الكتاب المقدَّس كل يوم وفي مثال آخر:  يُمكن للمؤمنين المسيحيين 

(. لكن ال يحق لك أن تطلب من جميع 00: 07التحقق من صحة أو زيف ما يقوله الوعاظ والمعلمون )أعمال 

 المؤمنين اآلخرين أن يقتدوا بهذه القدوة الحسنة وأن يدرسوا الكتاب المقدَّس كل يوم. 

 

 قطع الكتابي على قطع وعد أو عندما يُطلعنا على نبوءة.عندما يُركز الم -4

 

 . 01، 2: 3؛ غالطية 03-07: 00؛ قارن عبرانيين 02: 22؛ تكوين 20: 03يوحنَّا  اقرأ

إذا كان المقطع الكتابي يُركز على قطع وعٍد ما أو على إطالعنا على شيٍء سيحدث في المستقبل  َعلِّم:

: 02(، وعلى الظرف السائد )إرميا 02-05: 22جمهور المستهدف )تكوين )نبوءة(، فحاول أن تتعرف على ال

؛ 23-21: 3؛ غالطية 33-32: 20؛ 02-00: 2(، وعلى تحقيق الوعد أو النبوءة )َمتَّى 02؛ حزقيال 5-07

( حيثما كان ذلك ُممكناً. كذلك، يجب تفسير نبوءات العهد القديم في 01-3: 2بطرس  0؛ 22-00: 2أفسس 

يم العهد الجديد المتعلقة بالموضوعات نفسها. فعلى سبيل المثال، نبوءة العهد القديم الواردة في ضوء تعال

( مرتبطة بشعب إسرائيل، لكنَّ تفسيرها في العهد الجديد يتعلق بكل المؤمنين، وال سيَّما 02-00: 3)عاموس 

 (. 22: 3وغالطية  02: 01؛ قارن رومية 03-03: 05من األمم )أعمال 

 

 

 : التقليد والعقيدة6قاعدة ال

 

 .التقليد والعقيدة: القاعدة السادسة

 

د ما الذي ينبغي على الكنيسة أن تُعلِّمه.  التعاليم واألوامر والنواهي في الكتاب المقدَّس هي التي تُحدِّ
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ر ما ينبغي على الكتاب ا  لمقدَّس أن يُعلِّمه.أ( التقاليد الكنسيَّة ليست معياريَّة أو قياسيَّة. فالكنيسة ال تُقرِّ

 

يجب فحص وتقييم جميع قوانين اإليمان الكنسيَّة بصورة دائمة في ضوء تعاليم الكتاب المقدَّس الواضحة ب( 

 وتفسيره الصحيح. 

 

 

 تقاليد الدينية ليست معياري ة أو قياسي ة.ال -1
 

 َعلِّم:
 

 . نشاطات الدينيةالأ( 

إشعياء إن العبادة الطقسيَّة في الهيكل بكل ما تشتمل عليه من ذبائح  . أعلن هللا للنبي02-2: 0إشعياء  اقرأ

وبخور واحتفاالت هي عبادة عديمة المعنى وبغيضة إذا كان الشعب ال يُصغي إلى شريعة هللا وإذا لم يتوقف 

 الشعب عن الشرور التي يرتكبونها.  

 

 . رؤى، واألحالم، واألقوال النبويَّةالب( 

يزعمون أنهم أنبياء من عند . أعلن هللا للنبي إرميا أنه يوجد دوماً أناس 31-25، 22-20، 01: 23إرميا  اقرأ

أن األنبياء الكذبة يتحدثون عن رؤى وأحالم من بنات  في حينفهللا، لكن في حقيقة األمر أنَّ هللا لم يُرسلهم. 

قوا بين كالم فإن األنبياء الحقيقيين يُعلنون بأمانة ما يقوله هللا للناس. أفكارهم،  لهذا، يجب على المؤمنين أن يُفرِّ

هللا وكالم البشر. فكالم هللا يجعل الناس يبتعدون عن طُرقهم الشريرة. لكن لألسف الشديد أن الكثيرين يتحدثون 

بأقوال نبوية من عندهم؛ أي أنها من ُصنع عقولهم وأذهانهم وليست من عند هللا. لهذا فإن هذه األقوال النبوية 

ه كالم هللا. البش د كلمات بشرية تُشوِّ  رية هي ُمجرَّ

 

 . التقاليدج( 

يسيين وُمعلِّمي الشريعة )الالهوتيِّين . 31-33: 00؛ لوقا 3-0: 7مرقس  اقرأ اتَّهم الرب يسوع المسيح الفرِّ

تي تسلموها من اليهود( بأنهم يضعون جانباً وصايا هللا الواردة في الكتاب المقدَّس ويهتمون بممارسة التقاليد ال

جيٍل إلى جيل! كما أنهم اتهمهم بجعل قراراتهم المبنيَّة على التقاليد أهم من وصايا وتعاليم الكتاب المقدَّس )َمتَّى 

(. وقد قال السيد المسيح إنَّ مثل هذه التقاليد والتعاليم هي ليست سوى "وصايا الناس"، وأنَّ اتِّباع مثل 3: 05

(. عالوة على ذلك، قال السيد المسيح إنَّ األشخاص 7-1: 7يمة لعبادة هللا )مرقس هذه التقاليد هي طريقة عق

ن في الكتاب المقدَّس هم قادة عميان ينبغي تجنُّبهم واالبتعاد عنهم  الذين يعتبرون التقاليد أهم من كالم هللا الُمدوَّ

 (. 31-33: 00؛ لوقا 03-03: 05كما يبتعد اإلنسان عن القبور المخفيَّة )َمتَّى 

 

 العقيدة المسيحية يجب أن تكون قائمة على تعاليم الكتاب المقد س الواضحة والُمفس رة تفسيرا  صحيحا .  -5
 

 .07-01: 3تيموثاوس  2؛ 05-03: 3تيموثاوس  0؛ 1: 3كورنثوس  0؛ 21، 23: 7َمتَّى  اقرأ

 َعلِّم:
 

 . العقيدة يجب أن تكون قائمة على الكتاب المقدسأ( 

ن تكون العقيدة المسيحية قائمة على التعاليم واألوامر والنواهي الواردة في الكتاب المقدَّس شريطة أن يجب أ

يتم تفسيره تفسيراً سليماً. فالتعاليم واألوامر والنواهي الواردة في الكتاب المقدَّس هي ذات ُسلطان أعلى من أي 
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ُمعلِّم، أو علم، أو فلسفة. لهذا، نالحظ أن السيد تعاليم وأوامر ونواهي صادرة عن أي كنيسة، أو قائد، أو 

سل أشاروا مراراً وتكراراً إلى ما هو مكتوب في الكتاب المقدَّس )لوقا  : 2؛ أعمال 21-25: 01المسيح والرُّ

( ال إلى ما قاله أحد الُمعلِّمين البارزين، أو أحد آباء الكنيسة، أو أحد ُمفسِّري الكتاب 30-31: 03؛ أعمال 01

 مقدَّس، أو أحد الُكتَّاب المسيحيين. ال

 

 . تعاليم يسوع المسيح يجب أن تُطبَّق عمليَّاً ب( 

(. 21، 23: 7؛ َمتَّى 23: 2َعلَّم السيد المسيح أنه ينبغي على الناس أن يؤمنوا بكالمه وأن يعملوا به )يوحنَّا 

لمسيح وكل َمن يتعدَّى على تعاليم السيِّد المسيح، كما أنَّ الرسول يوحنَّا قال إن كل َمن ال يثبُت في كالم السيِّد ا

 (.23-20: 3يوحنَّا  0؛ قارن 00-3يوحنَّا  2فلن يكون هللا ِمن نصيبه )

 

 . ال تتخطَّى حدود ما هو مكتوب في الكتاب المقدَّسج( 

-01: 3يموثاوس ت 2؛ 1: 3كورنثوس  0وضع هللا قاعدة مهمة تقول "ال تُحلِّقوا بأفكاركم فَوق َما قد ُكتِب" )

؛ 05-03: 3تيموثاوس  0؛ 3: 3(. كما أنه أوصى الكنيسة بأن تتبع الوصايا المكتوبة في رسائله )فيلبي 07

(. كما أن السيِّد المسيح نفسه أعطانا جميعاً هذا التحذير الخطير بأنَّ كل َمن يزيد 01، 2-0: 3بطرس  2قارن 

رحه الشخصي على الكتاب المقدَّس، فسوف يزيده هللا من )َعن قَصد( كالمه الخاص أو تفسيره الخاص أو ش

الباليا؛ وأنَّ كل َمن يحذف )َعن قَصد( جزءاً مما يقوله الكتاب المقدَّس، فسوف يحذف هللا نصيبه من شجرة 

 (.03-02: 22الحياة )رؤيا 

 

والُمفسَّرة تفسيراً  يجب أن تكون العقيدة المسيحية قائمة على تعاليم الكتاب المقدَّس الواضحة: الُخالصة

صحيحاً، ال على كتابات وأقوال الُمعلِّمين الدينيين، وآباء الكنيسة، والُمفسِّرين. ورغم أنَّ قوانين اإليمان 

الخاصة بكل كنيسة قد تكون مفيدة في تلخيص أسس اإليمان المسيحي، إال أنه ينبغي فحصها وتقييمها بصورة 

 س الواضحة والُمفسَّرة تفسيراً صحيحاً. دائمة في ضوء تعاليم الكتاب المقدَّ 

 

 

 : المسئولي ة7القاعدة 

 

 .المسئولي ة: القاعدة السابعة

 القصد من الكتاب المقدَّس هو إعالن َحّق هللا وتغيير حياة الناس. 

 

 –يتحمَّل أ( يحق لكل مؤمن أن يدرس ويُفسِّر ويُطبِّق الحق الُمعلن في الكتاب المقدَّس على نفسه وحياته. لكنه 

 مسئولية تفسير الحق الكتابي تفسيراً صحيحاً.  –في الوقت نفسه 

 

 فض ودحض التعاليم الكاذبة والخاطئة. رينبغي لكن ب( يحق لكل مؤمن حقيقي أن يُعلِّم الحق؛ 

 

 .مسئولية معرفة الحق، وفهمه، وإطاعته -1

 
: 3؛ فيلبي 01: 3؛ كولوسي 52-50: 03؛ 23: 7؛ َمتَّى 07: 07؛ 23، 20، 1: 03؛ 32-30: 2يوحنَّا  اقرأ:

 . 3-3: 0بطرس  2؛ 3

 َعلِّم:
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. يسوع المسيح نفسه هو الَحّق الُمتعلِّق باهلل. كما أنَّ تعاليم يسوع المسيح هي الَحّق. والرب يسوع المعرفةأ( 

رنا  المسيح يوصينا بأن نعرف الحق، وأن نَثبُت في َحقِّه، وأن نُطيع َحقَّه. وهو يعدنا بأنَّ  هذا الَحّق سيُحرِّ

 ويُطهِّرنا. 

 

ُسل الناس العاديين مراراً وتكراراً على فهم ما يقولونه لهم، وعلى تطبيق الطاعةب(  . َحضَّ السيِّد المسيح والرُّ

 (. 01: 7تعاليمهم في حياتهم اليومية، وأيضاً على تعليم ذلك لآلخرين )قارن عزرا 

 

يسين ألنَّ . قام األنبياء، والسالشخصيَّةج(  اء الكتاب المقدَّس على أن يكونوا "قِدِّ ُسل بحض قُرَّ يِّد المسيح، والرُّ

(. وتبدأ الطريق إلى القداسة بإطاعة تعاليم الكتاب المقدَّس وليس بمعرفتها 01-03: 0بطرس  0هللا قُدُّوس" )

 فحسب. 

 

 

 مسئولي ة رفض الُمعلِّمين الكذبة.  -5
 

 . 00-3يوحنَّا  2؛ 23-21: 2يوحنَّا  0؛ 3: 0؛ تيطُس 21-23: 2تيموثاوس  2 اقرأ

بوا بهم في بيوتهم.  َعلِّم:  يجب على المؤمنين المسيحيين أن يرفضوا الُمعلِّمين الكذبة وأن ال يُرحِّ

 

 

 : الثقافة8القاعدة 

 

 .الثقافة: القاعدة الثامنة

ينبغي ما ما يريده هللا وتعلقة بالسلوك البشري: يشتمل السياق الثقافي للكتاب المقدس على الوصايا والتعاليم الم

أن يحدث في حياة البشر! السياق الثقافي للكتاب المقدس هو المعيار والمقياس الدائم لسلوك المؤمن المسيحي 

 .قيَّداً بمكان أو زمان ُمعيَّنإال في حال أنَّ الكتاب المقدَّس اعتبر ذلك السياق الثقافي مُ 

 

ر ما الذي يُعلِّمه الكتاب الثقافة/الحضارة أ(  البشرية في أي مكان على األرض أو في أي حقبة تاريخية ال تُقرِّ

 المقدَّس ألنَّ هذه الثقافة/الحضارة ُملطَّخة بالخطية وبالتعدِّي على ما أرادها هللا أن تكون عليه. 

 

يف ينبغي أن تكون الثقافة/الحضارة هي التي تُحدِّد ك –التي يُعلِّمها الكتاب المقدَّس  –ثقافة ملكوت هللا ب( 

 البشرية في كل مكان على األرض وفي كل حقبة زمنية.

 

 .الثقافة والسياق الثقافي -1

 
 .20-02: 3؛ كولوسي 33-33، 33-32، 32-30، 22-27، 22-20: 5َمتَّى  اقرأ:

 َعلِّم:
 

 أي فئة من الناس في أي حقبة تاريخية تتألف من شيئين اثنين:  ثقافةأ( 

 

 وإيمانهم ومعتقداتهم، وقيمهم وأخالقهم، ُخرافاتهم والروح السائد في عصرهم.نظرتهم العالميَّة،  -0
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يتم فيها التعبير عن هذه الجوانب في قناعاتهم، وخبراتهم، وسلوكهم، وعاداتهم، الطريقة التي  -2

 وتقاليدهم، وعالقاتهم، ومؤسساتهم. 

 

 يئين أيضاً: يتألف من ش سياق الثقافي للكتاب المقدسالب( 

 

فة لكل ثقافة بشرية لكي يتم تجنُّبها أو تغييرها. من األمثلة على ذلك: وصف  -0 الجوانب الخاطئة والُمحرَّ

 .32-02: 0رومية 

 . 7-5ثقافة ملكوت هللا التي ينبغي تبنِّيها واتِّباعها. من األمثلة على ذلك: َمتَّى  تعليم -2

 

 

 . الثقافة البشرية الخاطئة -5

 

 .32-02: 0ة رومي اقرأ

هة للثقافة البشرية: ، جهةمن  َعلِّم: فإنَّ الكتاب المقدَّس ال يتردَّد في تدوين ووصف الجوانب الخاطئة والُمشوَّ

(، 3: 00(، واالستقالل عن هللا )تكوين 5، 2: 1(، وزواج المؤمنين بغير المؤمنات )تكوين 2: 3القتل )تكوين 

(، 30، 7-2: 33، واالغتصاب أو ممارسة الجنس قبل الزواج )تكوين (5-3: 03والجنسيَّة المثليَّة )تكوين 

(، والطموح األناني 3: 5-32: 3(، وعدم األمانة في األمور الماليَّة )أعمال 2-0: 32وعبادة األوثان )خروج 

سلوكيات (، واحتمال التعاليم الخاطئة وال01-3يوحنَّا  3(، والقيادة الُمتسلِّطة في الكنيسة )23-02: 2)أعمال 

(، وغير ذلك.  فيجب االبتعاد عن جميع الجوانب الخاطئة في 23-21، 01-03: 2الشريرة في الكنيسة )رؤيا 

 الثقافة البشرية أو تغييرها. 

 

 

 . ثقافة ملكوت هللا -3
 

 .3-0: 5بطرس  0؛ 7-0: 03؛ رومية 21-02: 01تثنية  اقرأ

  َعلِّم:
 

م تفسيراً وتأ(   . قييماً ثقافياً الكتاب المقدَّس يُقدِّ

ِمن جهة ثانية، فإنَّ الكتاب المقدَّس يُعلِّم بوضوح كيف ينبغي أن تتغيَّر الثقافة البشرية في كل مكان في العالم 

وفي كل حقبة زمنية في التاريخ البشري. ففي نهاية المطاف، فإن كل التعاليم واألوامر والنواهي الواردة في 

م نفسيراً  أو تقييماً ثقافياً؛ أي أنها تُعلِّم كيف ينبغي لهذه الثقافة أن تكون بحسب فكر هللا في  الكتاب المقدَّس تُقدِّ

كل مكان وفي كل زمان. فالكتاب المقدس يُعلِّم كيف ينبغي على البشر أن ينظروا إلى العالم، وما هي الحقائق 

ن يتمسكوا بها، وكيف ينبغي عليهم أن التي ينبغي أن يؤمنوا بها، وما هي القيم واألخالقيات التي ينبغي عليهم أ

 يسلكوا وأن يتعاملوا بعضهم مع بعض، وما هي العادات والتقاليد التي تُرضي هللا. 

 

 . الكتاب المقدَّس يُعلِّم ثقافة ملكوت هللاب( 

بها في الكتاب المقدَّس، نجد أن الثقافة البشرية في كل مكان وفي كل حقبة زمنية تخضع للتقييم قبل أن يوصى 

أو يُنهى عنها. وهكذا فإنَّ هللا يستخدم التعاليم واألوامر والنواهي الواضحة لمخاطبة ثقافة كل فئة من الناس في 

العالم، ولتغيير تلك الثقافة لتصبح ُمشابهة لثقافة ملكوت هللا! فاهلل يريد أن يوجد شعباً خاصاً به، وأن يكون لهذا 

 (!7-5َمتَّى  -لكوت هللا )مثالً، العظة على الجبل الشعب ثقافته الخاصة أال وهي ثقافة م
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 . الكتاب المقدَّس يكشف عن الصورة التي ينبغي أن تكون عليها الثقافة البشريةج( 

 

هكذا، من الخطأ أن ننظر إلى السياق الثقافي في الكتاب المقدَّس باعتباره ملِزماً لفترة زمنيَّة ُمعيَّنة و -0

 ياري للمؤمنين المسيحيين في زماننا الحاضر. وبأنه غير مقياسي أو غير مع

أسفار الكتاب المقدَّس ليست أسفاراً تاريخيةً ُكتب في ثقافات بشرية ُمعيَّنة في الماضي، بل هي أسفار  -2

 إعالنات هللا التي تكشف عن قصد هللا ومشيئته للثقافة البشرية في كل مكان وكل زمان!

هة للثقافة البشرية في المكان والزمان اللذين ُكتبت  الكتاب المقدَّس يكشف الجوانب الخاطئة -3 والُمشوَّ

فيهما. وبالتالي، فهي تكشف الجوانب الخاطئة والمشوهة للثقافة البشرية في كل مكان على األرض 

 وفي كل فترة زمنية في التاريخ البشري!

مكان على األرض وفي كل الكتاب المقدَّس يُعلِّم أيضاً كيف ينبغي أن تُصبح كل ثقافة بشرية في كل   -3

فترة زمنية في التاريخ البشري! لهذا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن ينظروا إلى السياق الثقافي 

في الكتاب المقدَّس باعتباره معياراً ينطبق على كل فئات الناس في العالم وعلى كل الفترات الزمنية 

 في التاريخ البشري!

 

 . ة المعياريَّةأمثلة كتابيَّة على الثقافد( 

 

(. كما أنَّ 3-3: 03تعاليم الرب يسوع المسيح عن الزواج والطالق هي تعاليم معيارية دائماً )َمتَّى  -0

، 21، 1-3: 02تعاليم موسى والرسول بولس عن الخطايا الجنسية هي تعاليم معيارية دائماً )الويين 

مسئوليات أفراد العائلة هي تعاليم  الرسول بولس عن(. كذلك فإن تعاليم 27-23: 0(؛ رومية 22-23

(. فهذه التعاليم جميعها تُعلِّم وصايا هللا لجميع 20-02: 3؛ كولوسي 23-22: 5معيارية دائماً )أفسس 

البشر في كل مكان في العالم وفي كل حقبة زمنية في التاريخ البشري بشأن تصرفاتهم المتعلقة 

 بالزواج والحياة العائلية. 

لطات البشرية على نحٍو ُمشاب -2 ه، هناك تعاليم كتابيَّة تُبيِّن كيف يوصي هللا البشر أن يتصرفوا مع السُّ

تيموثاوس  0؛ 01-0: 3(، وفي الكنيسة )أفسس 21-02: 01(، وفي المحاكم )تثنية 7-0: 03)رومية 

 (. 07: 5-07: 3(، وفي المجتمع خارج الكنيسة )أفسس 3-0: 5بطرس  0؛ 0-05: 3

 

في  معياريةً  اً جد تعاليم أخرى في الكتاب المقدَّس تُقيِّد هذه التعاليم، فهي تُعتبر تعاليموحيث أنه ال تو

 كل مكان وكل زمان!

 

 

 : التاريخ2القاعدة 

 

 .التاريخ: القاعدة التاسعة

 

تشتمل البيئة التاريخية للكتاب المقدس على وصف لألحداث التاريخية ووصف للسلوك البشري: األمور 

تي رآها هللا تحدث بالفعل في حياة البشر! لهذا، ال يُعتبر السياق التاريخي للكتاب المقدس معياراً واألشياء ال

 لسلوك المؤمنين المسيحيين إال في حال أنَّ الكتاب المقدَّس نفسه اعتبره معياريَّاً. 

 

د ما الذي يُعلِّمه  وكل األمثلة المدونة في الكتاب المقدَّس عن السلوك البشريكل األحداث التاريخية أ(  ال تُحدِّ
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 الكتاب المقدَّس ألنها غالباً ما تكون ُملطَّخة بالخطية وبعيدة كل البعد عن مشيئة هللا. 

 

وكل األمثلة المدونة في الكتاب المقدَّس عن السلوك البشري يجب أن تُفسَّر في  كل األحداث التاريخيةب( 

 اردة في الكتاب المقدَّس. ضوء التعاليم واألوامر والنواهي الواضحة الو

  

 

التاريخ في الكتاب المقدَّس يسرد لنا ما قاله وعمله إلهنا الكامل ِمن جهة، وما قاله وعمله الناس غير الكاملين 

 ِمن جهة أخرى.

 

 .تاريخ خالص هللا وتاريخ تجاوب اإلنسان مع هللا -1

 
 دَّس:هناك هدفان اثنان للقصص التاريخية الواردة في الكتاب المق

 
 .  يتكلم ويعمل عبر التاريخهللاأ( 

هللا يريد أن يُعلن لنا عن نفسه، وعن خطته، وعن مشيئته، وعن دوره في الخليقة وفي التاريخ عن طريق 

ن في الكتاب المقدَّس.  أقواله وأفعاله العظيمة في التاريخ. وهكذا فإنَّ تاريخ خالص هللا ودينونته ُمعلن ومدوَّ

ه، ومحبته، وهذا مهم ألنه ا لوسيلة التي يمكننا من خاللها أن نفهم حقيقة هللا الحي وحضوره )قداسته، وبرَّ

 ورحمته( في الخليقة وفي التاريخ، وأن نفهم أيضاً خطة خالصه للبشريَّة. 

 

 . نسان يتجاوب مع كالم هللا وأفعاله عبر التاريخاإلب( 

مع  –عبر التاريخ  –من األفراد والجماعات واألمم قد تجاوبوا  كذلك، فإن هللا يريد أن يُعلن لنا كيف أنَّ الكثير

ة لقلب هللا، فقد تجاوب البعض اآلخر بصورة  كلمات هللا وأفعاله. وفي حين أن البعض تجاوبوا بطريقة ُمِسرَّ

ندرك واقع ُمعاكسة تماماً. وهذا مهم ألنه الوسيلة التي يمكننا من خاللها أن نفهم حقيقة البشر في نظر هللا، وأن 

 إثمهم، وكراهيتهم، وقسوتهم(.الحالة الساقطة لجميع البشر )نجاستهم، و

 

 . في الكتاب المقد سغير الُمفس رة األمثلة التاريخية  -5
 

 . تاريخ الكتابّي ليس معياريَّاً الأ( 

ن التاريخ البشري أو في أغلب األحيان، يتم سرد التاريخ في الكتاب المقدَّس دون تفسيرها أو تقييمها. لذلك، فإ

األمثلة التاريخية في الكتاب المقدَّس ليست معياريَّة: أي أنها ال تُعلِّم كيف ينبغي على اإلنسان أن يؤمن أو أن 

ف البشر في التاريخ.  ف. فكل ما تفعله هو أنها تحكي لنا كيف تصرَّ  يتصرَّ

 

ارية دوماً )ما لم يعتبرها الكتاب المقدَّس ُمقيَّدة وفي حين أنَّ مشيئة هللا الُمعلنة في الكتاب المقدَّس هي معي

بمكان ُمحدَّد أو زمان ُمعيَّن(، فإن تجاوب اإلنسان مع مشيئة هللا ليس معيارياً )ما لم يعتبره الكتاب المقدَّس 

لم يعتبرها كذلك في حادثة ُمعيَّنة(. وفي حين أنَّ التعاليم المتعلقة بسلوك اإلنسان هي تعاليم معيارية دائماً ما 

الكتاب المقدَّس غير ذلك، فإن أوصاف السلوك البشري ليست معيارية ما لم يعتبرها الكتاب المقدَّس بأنها 

 معيارية.

 

كذلك، فإن النواهي واألوامر والتعاليم الواردة في الكتاب المقدَّس )السياق الثقافي( الُمفسَّر تفسيراً صحيحاً هي 

ا لم يعتبرها الكتاب المقدَّس محدودة(: فهي تُبيِّن كيف يريد هللا من الناس أن يسلكوا، معياريَّة دوماً أو ُملزمة )م
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وما الذي ينبغي أن يحدث في حياة الناس وفي التاريخ البشري! لكنَّ األحداث التاريخية واألمثلة البشرية في 

رها الكتاب المقدَّس بأنها معيارية(: الكتاب المقدَّس )السياق التاريخي( ليست معيارية وليست ُملزمة )ما لم يعتب

ف الناس بالفعل تجاه األوامر أو النواهي أو التعاليم التي وضعها هللا، وما الذي حدث  فهي تسرد لنا كيف تصرَّ

بالفعل في حياة البشر وفي التاريخ البشري! وهكذا فإن األحداث التاريخية واألمثلة البشرية في الكتاب المقدَّس 

 وليست ُملزمة ما لم يكن هناك تعليم واضح يؤيدها في الكتاب المقدَّس. ليست معيارية

 

 . تاريخ الكتابي هو أمثلة توضيحيَّةالب( 

 

ر ما الذي يُعلِّمه الكتاب المقدَّس، بل ربما تَصلُح كأمثلة توضيحية على ما يُعلِّمه  األحداث التاريخية ال تُقرِّ

 الكتاب المقدَّس. فعلى سبيل المثال، :

 

( هو تعليم 2-5: 1مسيح عن الصالة في المخَدع دون التظاهر بذلك مثل الُمرائين )َمتَّى تعليم السيِّد ال -0

ا االقتداء بالسيِّد المسيح والصالة في موضٍع َخالء  معياري ينطبق على جميع المؤمنين المسيحيين. أمَّ

أي موضع في الكتاب المقدَّس؛  ( فال نجد له تفسيراً أو توضيحاً في35: 0في الصباح الباكر )مرقس 

وبالتالي فهو ليس معيارياً. لهذا، يمكن للمؤمنين المسيحيين أن يَتبعوا مثال السيِّد المسيح وأن يذهبوا 

إلى مكان ُمنعزل في الصباح الباكر لكي يُصلِّوا. لكن ال يمكنهم أن يفرضوا هذا المثال على المؤمنين 

 ذلك وكأنه عقيدة أو فريضة ُملزمة للجميع! اآلخرين، وال يُمكنهم أن يُعلِّموا

 

( هو أمر 05: 01على نحٍو ُمشابٍه، فإن أمر السيِّد المسيح لنا بالكرازة باإلنجيل في كل العالم )مرقس  -2

ا سياسة الرسول بولس القاضية بعدم الكرازة باإلنجيل في  معياري لجميع المؤمنين دون استثناء. أمَّ

(، فال نجد لها تفسيراً أو توضيحاً في أي موضع آخر 21: 05رة )رومية األماكن التي وصلتها البشا

في الكتاب المقدَّس؛ وبالتالي فهي ليست معيارية. وهكذا، رغم أنه يحق للمؤمنين المسيحيين أن 

يختاروا بملء إرادتهم أن يحذوا حذو الرسول بولس، إال أنه ال يحق لهم أن يفرضوا سياسة الرسول 

نين اآلخرين! فسياسة الرسول بولس لم تُكن تعليماً ينبغي على الكنيسة المسيحية أن بولس على المؤم

 تتبعه، بل كانت وصفاً شخصياً لما كان يفعله الرسول بولس.

 

 . األمثلة التاريخية الُمفس رة في الكتاب المقدس -3
 

حة. في في العديد من الحاالت في الكتاب المقدَّس، نجد أنَّ التاريخ البشري أو األ مثلة التاريخية ُمفسَّرة أو ُموضَّ

هذه الحاالت فقط، يمكن استخالص تعليم عام من هذه األحداث. لذلك، إذا كانت األمثلة التاريخية ُمفسَّرة أو 

حة، فيمكننا أن نتبع مثالها. فعلى سبيل المثال:  موضَّ

 

 . تاريخ الكتابي كوسيلة تحذيرالأ( 

يَرةً َكَما ": 00-1: 01كورنثوس  0نقرأ في  َوإِنََّما َحَدثَْت هَِذِه األُُموُر لِتَُكوَن ِمثَاالً لَنَا، َحتَّى الَ نَْشتَِهَي أُُموراً َشرِّ

ع ..." بناًء على هذا المقط فَهَِذِه األُُموُر ُكلُّهَا َحَدثَْت لَهُْم لِتَُكوَن ِمثَاالً، َوقَْد ُكتِبَْت إِْنَذاراً لَنَا...  اْشتَهَى أُولئَِك.

الكتابي، فقد تم تدوين بعض األحداث التاريخية )السلبية( في الكتاب المقدَّس لتحذير الناس من عواقب فعل 

الشر. فيجب على الناس أن يبتعدوا عن جميع األعمال الشريرة المذكورة في الكتاب المقدَّس، وأن يأخذوا 

 عبرة ممَّن سبقوهم. 

 

  .تاريخ الكتابي كوسيلة َحّض وتشجيعالب( 
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" بناًء على هذه اآلية الكتابية، ي مكن !َفاْقَتد وا ِبي َكَما َأْقَتِدي َأَنا ِباْلَمِسيحِ : "0: 00كورنثوس  0نقرأ في 
للمؤمنين المسيحيين أن يحذو حذو األشخاص األبرار إذا رأوا أن تصرفاتهم تتوافق مع مشيئة اهلل. فعلى سبيل 

 المثال:
 

ة تقول للمؤمنين إنه ينبغي عليهم أن يتبعوا مثال الرسول بولس؛ لكن ال نجد في الكتاب المقدَّس وصيَّ  -0

في مواضع  –الكتاب المقدَّس يمتدح  يمكن للمؤمنين أن يختاروا بملء إرادتهم أن يحذوا حذوه ألنَّ 

 الرسول بولس وأمثاله من أبطال اإليمان. –أخرى 

 

بولس عندما أحدث انشقاقاً في المجمع لكي لكن ال ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يقتدوا بالرسول  -2

(، ألنَّنا ال نجد أي شرح أو توضيح لهذه الحادثة التاريخية في أي 01-2: 03يؤسِّس كنيسة )أعمال 

 موضع آخر في الكتاب المقدَّس.

 

 . كتابي كوسيلة تعليم عامالالتاريخ ج( 

دَّد في سياق النص أو في موضع آخر من عندما يتم شرح أو توضيح حدث تاريخي ُمعيَّن أو مثال شخصي ُمح

اً منه. فعلى سبيل المثال، قام الرسول بولس بشرح  –حينئذ  –الكتاب المقدَّس، يمكننا  أن نستخلص تعليماً عامَّ

مثال تاريخي لتعليمنا مبدأ مشاركة بركاتنا الماديَّة مع األشخاص الذين يشاركوننا بركاتهم الروحية )رومية 

 (. 1: 1؛ قارن غالطيى 03: 3رنثوس كو 0؛ 21-27: 05

 

 

 (ائقدق 2) صالة 2

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

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

 ه اليوم. أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتمو

 

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

 . للسيِّد المسيح. تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين تعهُّد -0

فسيراً صحيحاً، وحاول أن تطبِّقها بدقة عند قراءتك أو احفظ القواعد التسع الخاصة بتفسير الكتاب المقدَّس ت

 دراستك للكتاب المقدَّس. 

" مع شخص آخر أو مع تفسير الكتاب المقدَّس تفسيراً صحيحاً ِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

 مجموعة من األشخاص. 

كل يوم. استخدم  03: 7 - 3سفر الخروج من  . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاحالخلوة الروحيَّة -2

 . اكتب مالحظاتك. طرح األسئلةطريقة 
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ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -3 ة اإلرساليَّة للكنيسة.(. 21-02: 22َمتَّى . َحضِّ استخدم  المهمَّ

ن مالحظاتك.   طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 3: 5لِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور . صَ الصالة -3

ن في دفترك -5 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ

 وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيتي. 

 



 051من  15صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 33الد رس 

 

 َصالة 1

 

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

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 5

 ِسفر الخروج

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

( مع مراعاة أن تكون 03: 7 – 3خروج التكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )خلواتكم الروحيَّة وتأم

 المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 21) حفظ 3

 8: 2كف ارة الخطي ة: رومية 

 

 

لالتأأ(   مُّ

 

فَإِنَّهُ َونَْحُن بَْعُد َعاِجُزوَن، َماَت اْلَمِسيُح َعِن اْلُعَصاِة فِي اْلَوْقِت اْلُمَعيَِّن. إِْذ قَلََّما يَُموُت . "01-1: 5رومية  اقرأ

أُ أََحٌد أَْن يَُموَت فَِدى إِْنَساٍن َصالٍِح. َولَِكنَّ  ، بَْل قَْد يَتََجرَّ هللاَ أَْثبََت لَنَا َمَحبَّتَهُ، إِْذ َونَْحُن َماِزْلنَا أََحٌد فَِدى إِْنَساٍن بَارٍّ

ْرنَا بَِدِمِه، فََكْم بِاألَْحَرى نَْخلُُص بِِه مِ  َن اْلَغَضِب اآلتِي! َخاِطئِيَن َماَت اْلَمِسيُح ِعَوضاً َعنَّا. َوَماُدْمنَا اآلَن قَْد تَبَرَّ

 "ا َمَع هللاِ بَِمْوِت اْبنِِه، فََكْم بِاألَْحَرى نَْخلُُص بَِحيَاتِِه َونَْحُن ُمَصالَُحوَن!فَإِْن ُكنَّا، َونَْحُن أَْعَداٌء، قَْد تََصالَْحنَ 

 

 كفَّارة الخطيَّة 

 2: 5رومية 

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

َولَِكنَّ هللاَ أَْثبََت لَنَا َمَحبَّتَهُ، إِْذ َونَْحُن 

ِزْلنَا َخاِطئِيَن َماَت اْلَمِسيُح ِعَوضاً َما

 َعنَّا.

 

 2: 5رومية 

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.
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 :محب ة هللا -1

 

أنَّ هللا  2: 5كيف أظهر هللا محبته لنا؟ هللا ال يُحبنا بالكالم فحسب، بل وأيضاً باألفعال. فنحن نقرأ في رومية 

م أعظم ذبيحة ُممكنة. فقد أخذ هللا طبيعة بشرية في شخص يسوع المسيح الذي بذل أظهر محبَّته لنا بأن قَدَّ 

 حياته ألجلنا! أجل، لقد بذل هللا نفسه في شخص يسوع المسيح كذبيحة ليكون كفَّارةً عن خطايانا.

 

 :موت يسوع المسيح -5

 

 ما هو نوع الميتة التي ماتها يسوع؟ 

 

 . يَّةيسوع لم يَُمت بسبب خطيَّة شخص أ( 

: 02أ(، وهو يقتضي انفصال الجسد عن الروح )انظر الجامعة 23: 1الموت هو عاقبة الخطيَّة )انظر رومية 

 (.05: 3(. لكنَّ يسوع المسيح لم يُمت بسبب خطيَّة فعلها ألنه لم توجد فيه أي خطيَّة )عبرانيين 7

 

 في الموت، هللا لم يترك يسوع.ب(  

(. قبل 2: 20؛ رؤيا 3-2: 0تسالونيكي  2؛ 31: 25لإلنسان إلى األبد )َمتَّى  الموت األبدي يقتضي ترك هللا

(. لكن عند موت 31: 27موت يسوع المسيح على الصليب، قام هللا بتركه عقاباً على خطايانا نحن )َمتَّى 

ما مات يسوع المسيح وأثناء موته، لم يترك هللا اآلب يسوع وال تخلى عن محبته له وسروره به. كذلك، عند

يسوع المسيح على الصليب، لم يُصب باليأس والفشل، بل إنه َصلَّى إلى هللا اآلب وأسلم روحه في يديِّ هللا 

(. وعندما كان جسده في القبر، بقيت طبيعته اإللهيَّة ُمتَِّحدة بطبيعته البشريَّة ألنَّ يسوع قام 31: 23اآلب )لوقا 

 (.02-07: 01 من الموت بقوته الذاتيَّة )انظر يوحنَّا

 

 موت يسوع المسيح كان دينونة للخطيَّة بحسب شريعة هللا.ج(  

أ(. ومن المهم أن نعرف 23: 1يُعلِّمنا الكتاب المقدَّس أنَّ الموت هو عقاب للخطية بحسب شريعة هللا )رومية 

 ميتةً اقتضتها خطَّة هللا. أنَّ يسوع المسيح لم يَُمت ميتة طبيعية أو َعَرضيَّة. كما أنه لم يمت اغتياالً؛ بل مات

 

. لم يُحكم على يسوع بالموت بسبب أي بالموت بموجب قانون بشري لى يسوع المسيحلقد ُحكم ع -0

جريمة اقترفتها يداه. فرغم كل محاوالت األعداء، إال أنهم لم يتمكنوا من إيجاد شيٍء يُدينونه عليه. 

ات! لكن رغم ذلك، فقد أصدر  لنوالدليل على ذلك هو أنَّ الحاكم بيالطُس البُنطّي أع براءته ِعدَّة مرَّ

الحاكم نفسه )أي بيالطُس البُنطي( ُحكم الموت على يسوع ألنه خشي أن يفعل اليهود شيئاً يُهدِّد 

منصبه السياسي. وبإدانته ليسوع المسيح البريء، فقد أدان بيالطُس البُنطّي نفسه والعدالة البشريَّة 

 يقها.التي فشل هو نفسه في تطب

 

لقد ُحكم على يسوع المسيح بالموت بموجب شريعة إلهيَّة. في الوقت نفسه، أصدر هللا اآلب ُحكم  -2

وبموته، أصبح يسوع المسيح ذبيحة . العالم كلهالموت على هللا االبن )يسوع المسيح( عقاباً لخطايا 

ل على خطايا جميع األشخاص كفَّاريَّة عن خطايا جميع الناس؛ أي أنه أزال غضب هللا الُمقدَّس والعاد

 الذين قبلوا يسوع المسيح ُمخلِّصاً شخصيَّاً لحياتهم في كل أنحاء العالم.

 

لقد كان من المهم جداً أن ال يموت يسوع المسيح بقطع رأسه أو برجمه حتى الموت؛ بل كان يجب أن يموت 

نية. وقد كان الصلب شيئاً ُمشيناً جداً صلباً. فالصلب لم يُكن طريقة إعدام يهودية، بل كان طريقة إعدام روما
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لدرجة أنه لم يُكن يُستخدم إلعدام المواطنين الرومان، بل إلعدام ُحثالة الناس وأحقر الُمجرمين والعبيد. 

وهكذا، حيث أنَّ يسوع المسيح مات على الصليب، فقد أكمل بذلك ُكل مطاليب القانون البشري وكل مطاليب 

".  َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعلَى َخَشبَةٍ : "03: 3ت ميتةً ملعونةً ألنه مكتوب في غالطية الشريعة اإللهية؛ فقد ما

 (. 03، 01: 3وبهذا، فقد فدانا من لعنة الخطيَّة بأن حمل لعنتنا وصار لعنةً عوضاً عنَّا )غالطية 

 

 

 :أهمي ة موت يسوع المسيح -3

 

 ما هي نتائج موت يسوع المسيح؟ 

 

 (. 01: 3يوحنَّا  0) مات لكي يَُكفِّر عن خطايا الناسيسوع أ(  

ة والُمقدَّسة القاضية بعقاب الخطية؛ وبالتالي فالكفارة تعني  التكفير عن الخطية يعني الوفاء بمطاليب هللا البارَّ

زالت إزالة غضب هللا البار عن الُخطاة. بهذا المعنى، كان موت يسوع المسيح على الصليب ذبيحة كفَّاريَّة أ

غضب هللا علينا بسبب خطايانا. وقد عملت ذبيحة المسيح الكفَّاريَّة على إنهاء الحاجة لجميع الذبائح األخرى. 

وبهذا، انعدمت الحاجة لتقديم الذبائح الحيوانية في الهيكل كما كان شعب هللا يفعل في العهد القديم. وقد كان 

دس وقُدس األقداس( إلى نصفين من أعلى إلى أسفل عند انشقاق الحجاب )ستار الهيكل الذي يفصل بين القُ 

(. وبالتالي، فقد أصبح بإمكان كل شخص 50: 27موت الرب يسوع رمزاً إلزالة الحاجز بين هللا والناس )َمتَّى 

يؤمن بيسوع المسيح ربَّاً وُمخلِّصاً لحياته أن يأتي إلى هللا ُمباشرةً بسبب ذبيحة يسوع المسيح ألجل خطايانا 

 (. 02: 2لك من خالل روح هللا )أفسس وذ

 

ر الُخطاةب(    (.3-2: 5)رومية  يسوع مات لكي يُبرِّ

تبرير اإلنسان الخاطئ يعني إعالن براءته أمام هللا. وهذا يعني أن يغفر هللا خطايا هذا الشخص، ويُبرئه من 

اً، ويُعامله كشخص بار تماماً إلى األب  د!الدينونة األبديَّة، ويُعلنه بارَّ

 

 

 الحفظ والُمراجعةب( 

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

 .2: 5كفَّارة الخطيَّة: رومية اآلية الكتابية بالطريقة السليمة.  احفظ -5

 حفظ األخيرة. اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية ال :راجع -3

 

 

 دقيقة( 71) درس الكتاب 4

ة اإلرسالي ة للكنيسة: َمت ى   53-18: 58المهم 

 

 معاً.  21-02: 22َمتَّى استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  21-02: 22َمتَّى لنقرأ  اقرأ.

 خص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل ش
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 . اكتشف: 5الخطوة 

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. اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّ  َدوِّ  ر 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.

وعة صغيرة، سوف يُشارك )فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجم

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

 

ل لديَّ هو الحّق الُمعلن في  .1االكتشاف  ة :03-02: 22َمتَّى الحّق الُمفضَّ لطان الُمرافق للمهمَّ  . السُّ

لى األرض. وهذا يعني أنه ال يوجد ُسلطان ، يقول يسوع إنه قد ُدفع إليه ُكّل ُسلطان في السماء وع02في اآلية 

لطات  في الكون كله أعظم من ُسلطانه. كما أنه يعني أن يسوع المسيح يمتلك ُسلطاناً وقدرةً تفوق جميع السُّ

والقُدرات األخرى في الكون. فقد تم تقييد الشيطان فلم يَُعد قادراً على منع الناس من أن يأتوا إلى الرب يسوع 

أعظم مهمة في العالم أال وهي أن نذهب  –كمؤمنين مسيحيين  –، فقد أعطانا الرب يسوع المسيح المسيح. لهذا

ونُتلمذ جميع األمم. قد نظن أنَّ هذه المهمة كبيرة جداً وشاقة جداً. وقد يكون هذا صحيحاً إذا اتَّكلنا على أنفسنا 

ون االتِّكال على الرب يسوع المسيح، فسوف نجد فقط. فإذا اعتقدنا أننا نستطيع الذهاب وإعداد تالميذ بأنفسنا د

ا إذا اتَّكلنا في ذهابنا وتلمذتنا لآلخرين على الرب يسوع المسيح وقُدرته، فسوف  أنفسنا أمام مهمة مستحيلة. أمَّ

نجد أنَّ المهمة ليست ُمستحيلة. هذا حّق ثمين بالنسبة لي في أنَّ الرب يسوع المسيح ال يمكن أن يعطيني مهمَّة 

دون أن يُعطيني القدرة على تنفيذها. فعندما يُعطيني الرب يسوع المسيح مهمة ما، فإنه يُعطيني أيضاً النعمة 

والقوة والحكمة الالزمة لتنفيذ تلك المهمة. وهو يفعل ذلك ألنَّه قد ُدفع إليه ُكلُّ ُسلطان في السماء وعلى 

 األرض. 

 

ل لديَّ هو  .5االكتشاف  ة: 21-03: 22َمتَّى الُمعلن في  الحقّ الحّق الُمفضَّ  . الوعد الُمرافق للمهمَّ

، يوصيني الرب يسوع المسيح أن أقوم بأعظم مهمة في العالم. فهو يوصيني أن أذهب وأن أُتلمذ 03في اآلية 

ة اإلرساليَّة للكنيسة. لكنه ال يُرسلني في هذه المأموريَّة ويتركني  اآلخرين من جميع األمم. وهذه هي المهمَّ

بأن يرافقني في هذه المأمورية. كما أنه يعدني بأنه سيكون معي كل األيام إلى  21فهو يعدني في اآلية وحيداً. 

انتهاء الدهر. ويا له ِمن َحقٍّ رائٍع بالنسبة لي أن أعرف أن يسوع المسيح ال يُعطيني مهمَّة ألنجزها وحدي 

ة ُمعيَّنة ألقوم بها، فإنه يعدني أيضاً بأن  دون أن يكون برفقتي. وهكذا، عندما يُعطيني الرب يسوع المسيح مهمَّ

 يرافقني أثناء قيامي بها. وهو يفعل ذلك ألنه قام من الموت وألنه َحّي.

 

 

 . 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 بَعد. 21-02: 22َمتَّى لحق الُمعلن في لنحاول أن نفهم كل ا

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

 شارك سؤاله(.يُ 

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناقِش:
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)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(. 

 

 

  ؟سيح. هل كان هناك وقت لم يكن يسوع يملك فيه كل ُسلطانقول يسوع الم( 02: 22) :1السؤال 

 

  مالحظات:
 

ألنه هو الذي خلق كل شيء وهو الذي يحفظ كل األشياء بكلمة  ، كان يملك كل ُسلطانأن يتجسَّد يسوعقبل أ( 

 . (3: 0؛ عبرانيين 3-0: 0قدرته )يوحنَّا 

 

ده )يوحنَّا كان نفسه من المجد الذي يسوع ، أخلى هأثناء تجسُّدب(  ( وأخذ طبيعةً 5: 07له مع هللا اآلب قبل تجسُّ

(. وبهذا فقد منع نفسه من استخدام قدرته اإللهية الُمطلقة. لكن رغم ذلك، 2-1: 2بشريةً ضعيفةً مثلنا )فيلبي 

 (. 5: 00فقد بقي يمارس ُسلطة محدودة على قوى الطبيعة، والشياطين، والمرض، والموت، واألعداء )َمتَّى 

 

أُعطي يسوع كل ُسلطان في الكون. فقد أُعطي عن يمين هللا اآلب،  بعد موته، وقيامته، وصعوده، وجلوسهج( 

لطان كهبة أو مكافأة على إتمامه لعمل الخالص. فنحن نقرأ في دانيال  : 03-03: 7الحق في ممارسة هذا السُّ

بُوهُ ِمْنهُ. فَأَْنَعَم "َوَشاهَْدُت أَْيضاً فِي ُرَؤى اللَّْيِل َوإَِذا بِِمْثِل ابْ  ِن اإِلْنَساِن ُمْقباِلً َعلَى َسَحاٍب َحتَّى بَلََغ األََزلِيَّ فَقَرَّ

ُعوِب َواألَُمِم ِمْن ُكلِّ لَِساٍن. ُسْلطَانُهُ ُسلْ  ْلُكهُ طَاٌن أَبَِديٌّ الَ يَْفنَى، َومُ َعلَْيِه بُِسْلطَاٍن َوَمْجٍد َوَملَُكوٍت لِتَتََعبََّد لَهُ ُكلُّ الشُّ

، يستلم يسوع المسيح من يد هللا اآلب َدْرج كتاٍب 03-0: 5(. وفي سفر الرؤيا 7: 3" )قارن إشعياء .الَ يَْنقَِرضُ 

)ِسفراً( عليه كتابة من الداخل والخارج ألنه هو الوحيد الُمستحق والقادر على فك ُختوم الكتاب. وهذا يعني أنه 

ا محتويات هذا الكتاب فهي الوحيد المستحق والقادر على معرفة محتو يات الكتاب وتنفيذ ما جاء فيه. أمَّ

المبادئ الرئيسية المعمول بها منذ اللحظة التي يخُرج فيها يسوع المسيح ُمنتصراً ولكي ينتصر وهو يَمتطي 

(؛ أي ِمن زمن مجيئه 07-02: 1( وحتى موعد الدينونة األخيرة )رؤيا 2: 1ذلك الحصان األبيض )رؤيا 

: "لَِذلَِك أَْيضاً َرفََّعهُ هللاُ َعالِياً، َوأَْعطَاهُ ااِلْسَم الَِّذي 00-3: 2حتى زمن مجيئه الثاني. نقرأ في فيلبي األول و

َماِء أَْم َعلَى األَْرِض أَ  ْرِض، ْم تَْحَت األَ يَفُوُق ُكلَّ اْسٍم، لَِكْي تَْنَحنَِي ُسُجوداً اِلْسِم يَُسوَع ُكلُّ ُرْكبٍَة، َسَواٌء فِي السَّ

، لَِمْجِد هللاِ اآلبِ  بُّ " وهكذا، نرى أنَّ السيِّد المسيح يعمل ُمنذ .َولَِكْي يَْعتَِرَف ُكلُّ لَِساٍن بِأَنَّ يَُسوَع اْلَمِسيَح هَُو الرَّ

 مجيئه األول فصاعداً على تخليص الناس من كل أمة وقبلية ولسان! 

 

سوف يُصبح ُسلطان الرب يسوع المسيح الذي ، 25-23و  03، الموصوف في َمتَّى عند مجيئه الثانيد( 

يمارسه على كل إنسان منظوراً لجميع الناس في جميع أنحاء العالم وال سيَّما من خالل قيامة جميع األموات، 

 ومن خالل دينونة كل الناس، ومن خالل تجديد األرض. 

 

 

  ة في هذه الوصية بعضها مع بعض؟وصيَّة يسوع المسيح: كيف ترتبط األفعال الخمس( 03: 22) :5السؤال 

 

  مالحظات:
 

وِح اْلقُُدِس؛ : "وصيَّة يسوع المسيح هيأ(  ُدوهُْم بِاْسِم اآلِب َوااِلْبِن َوالرُّ فَاْذهَبُوا إَِذْن، َوتَْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم، َوَعمِّ

في عن نفسه ة "إَذْن" مهمة جداً ألنها تربط ما قاله يسوع إنَّ كلم "َوَعلُِّموهُْم أَْن يَْعَملُوا بُِكلِّ َما أَْوَصْيتُُكْم بِِه.
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لطان الُمطلق على كل البشر والمخلوقات واألشياء، . 03بوصيته في اآلية  02اآلية  فعندما قال إنه صاحب السُّ

ة فقد أرادنا أن نعرف أنَّ وصيَّته الُمتعلقة بالذهاب إلى جميع األمم )وتلمذتهم وتعميدهم وتعليمهم( هي وصيَّ 

ة ُممكنة وال بُدَّ وأن تتم في جميع أنحاء العالم!  ة تلمذة أشخاص آخرين هي مهمَّ قابلة للتنفيذ، وأنها ستُنفَّذ! فمهمَّ

وحضوره، سوف يكون ذلك مستحيالً. أما بُسلطانه وحضوره، سوف يُصبح الُمستحيل  بدون ُسلطانهوهكذا، 

 ُممكناً، بل ومؤكَّداً!

 

دوا"، و "علِّموا"، و "يعملوا". الفعل الرئيسي هو : األفعال الخمسة هيب(  "اذهبوا"، و "تلمذوا"، و "عمِّ

"تلمذوا". في اللغة األصليَّة، يُشير هذا الفعل إلى أنَّ هذه الوصيَّة قابلة للتطبيق بصورة دائمة ومستمرة! وهذا 

رين للرب يسوع المسيح في يعني أنه ينبغي على تالميذ الرب يسوع المسيح أن يستمروا في تلمذة أشخاص آخ

ل للسيِّد المسيح ومجيئه الثاني(! أما  كل مكان في العالم إلى انتهاء هذا الدهر )الفترة الممتدة بين المجيء األوَّ

دوا"، و "َعلِّموا" في اللغة األصلية فتعتمد على الفعل الرئيسي وتأتي بمعنى  األفعال الثالثة "اذهبوا"، و "َعمِّ

يقوم على أخذ زمام الُمبادرة وبذل الكثير من ميذ للرب يسوع المسيح يتطلَّب نهجاً ُمعيَّناً األمر. فإعداد تال

 الجهد. 

 

يجب على تالميذ الرب يسوع المسيح أن ال ينتظروا من اآلخرين أن يأتوا إليهم، بل يجب أن يبادروا  -0

ة في العالم.  في الذهاب إلى كل أمَّ

ن يكرزوا باإلنجيل لهم، وأن يدعوهم إلى التوبة واإليمان يجب على تالميذ الرب يسوع المسيح أ -2

 ، وأن يُشجعوهم على أن يصبحوا تالميذ للرب يسوع المسيح.برسالة اإلنجيل

دوا المؤمنين باسم هللا الواحد الذي أعلن عن نفسه بأنه  -3 يجب على تالميذ الرب يسوع المسيح أن يُعمِّ

 اآلب، واالبن، والروح القدس.

 يذ الرب يسوع المسيح أن يُعلِّموهم أن يُطيعوا وصايا الرب يسوع المسيح. يجب على تالم -3

 

 

  مسيح"؟سيد الما معنى أن يكون المرء "تلميذاً لل( 03: 22) :3السؤال 

ل عن ديانته فحسب، بل هو شخص تخلَّى عن حياته السابقة وأصبح هو ليس شخصاً تحالتلميذ  مالحظات: وَّ

غب في التعلُّم منه. بعبارة أخرى، فقد أصبح الرب يسوع المسيح يمتلك عقله وقلبه تابعاً للسيِّد المسيح وير

وإرادته. وقد وضع الرب يسوع المسيح نفسه مجموعة من الصفات التي ينبغي أن تتوافر في تالميذه )انظر 

مسيح ويتعلَّم وهكذا، فالتلميذ هو شخص يتبع الرب يسوع ال(. 23الكتاب الثاني للتدريب على التلمذة، الدرس 

منه أثناء قيامه بذلك. كما أنه يتمتَّع بصفات ُمعيَّنة تدل على أنَّ عقله، وقلبه، وإرادته قد أصبحت جميعها ُملكاً 

للسيِّد المسيح. وبالتالي، فالتلمذة تعني جعل الناس من جميع األمم أتباعاً للرب يسوع المسيح وُمتعلِّمين لديه. 

 ء الناس على اكتساب الصفات الالزمة التي وضعها الرب يسوع المسيح لتالميذه.كما أنها تعني مساعدة هؤال

 

 

 إلى أي أمم ينبغي عليهم أن يذهبوا وأن يكرزوا ببشارة اإلنجيل؟( 03: 22)  :4السؤال 

ة في و مالحظات: ة في وقتنا الحاضر. فاألمَّ قتنا كلمة "أمَّة" الواردة في الكتاب المقدَّس تختلف عن مفهوم األمَّ

دة. ففي وقتنا الحاضر، الحاضر  تتألف من أعداد هائلة من الناس ويمكن أن تضم أناساً من لغات وثقافات ُمتعدِّ

ة تشير إلى فئة من الناس الذين تربطهم  ا في الكتاب المقدَّس فإن كلمة أمَّ قد يصعب التفريق بين األمَّة والبلد. أمَّ

د بينهم. فالناس في هذه الفئة يشعرون بأُلفة ُمشتركة بعضهم ببعض مجموعة من العادات المشتركة  التي تُوحِّ

في اللغة، واألصل، والتاريخ. أو ربما فيما بينهم ويتشاركون نمط الحياة نفسه. وعادةً ما تشترك األمة الواحدة 

ال المصانع، أو طلبة ا لجامعات. أو تشترك في المهنة أو الحالة االقتصادية مثلما هو حال المزارعين، أو ُعمَّ
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ربما تشترك في الموقع الجغرافي والمنطقة. وهكذا، في وقتنا الحاضر، تشتمل كل بلد على العديد من مثل هذه 

ويقول الرب يسوع المسيح إنه ينبغي على تالميذه أن يذهبوا األمم أو الجماعات التي تعيش ضمن حدودها. 

له. وهذا يُرينا أنه ال ينبغي علينا أن نذهب إلى البلدان إلى جميع هذه األمم والشعوب وأن يجعلوا منهم تالميذ 

 المختلفة فحسب، بل وأيضاً إلى جميع هذه الفئات من الناس في كل بلد لكي نُتلمذهم للسيِّد المسيح.

 

 

  ؟لماذا يتم تعميد المؤمنين المسيحيين( 03: 22) :2السؤال 

(، فإن 02-00: 3َمتَّى يسوع المسيح )الرب لية في حين أنَّ معموديَّة الروح القدس هي مسئو: مالحظات

(. فقد أوصانا الرب يسوع المسيح نفسه 03: 22معموديَّة الماء هي مسئولية تالميذ الرب يسوع المسيح )َمتَّى 

بالمعمودية. لهذا، يجب على األشخاص الذين سمعوا رسالة اإلنجيل وآمنوا بها أن يعتمدوا بمعمودية الماء. 

(. 30-32: 2رء مستعداً لمعمودية الماء، يجب عليه أن يتوب وأن يَقبل الكلمة )أعمال ولكي يكون الم

 والمعمودية التي يتحدث عنها الكتاب المقدَّس هي طقس خارجي يجري باستخدام الماء. 

 

العمل الداخلي الذي يقوم به الروح القدس والذي يُدعى بمعمودية ترمز إلى  المعمودية هي عالمة خارجيةأ( 

 (. 5: 3( أو الوالدة الجديدة ]التجديد[ بالروح القدس )تيطُس 03: 02كورنثوس  0الروح القدس )

 

للمؤمن  بأن خطاياه قد  الروح القدسالذي يمنحه على اليقين الداخلي  المعمودية هي أيضاً َختم خارجيب( 

راً بالكامل أمام (، وبأنه أصبح 03-03: 0؛ أفسس 22-20: 0رنثوس كو 2؛ 01-05: 2)رومية ُغفرت  ُمبرَّ

(، وبأن هللا سيُكمل إلى 23-21: 3(، وبأنه أصبح ينتمي اآلن إلى شعب هللا )غالطية 7، 3: 1هللا )رومية 

 (. 1: 0؛ فيلبي 02: 07التمام ما كان قد بدأه فيه )يوحنَّا 

 

(، وبأنه 03، 03، 1، 3: 1انفصل على العالم الخاطئ )رومية بأن المرء قد  المعمودية هي التزام وإعالنج( 

أصبح يتمتَّع بعالقة حيَّة مع إله الكتاب المقدَّس الُمثلَّث األقانيم، وبأنه صار تلميذاً للرب يسوع المسيح )َمتَّى 

، وبأن هللا االبن )يسوع المسيح( قد (. فالمعمودية عالمة على أن هللا اآلب قد تبنَّى المؤمن في عائلته03: 22

 الروح القدس يسكن فيه ويُقدِّسه. فداه بدمه، وبأن هللا

 

  الطَّاعة؟أن يتعلَّموا ن الُجُدد يالمؤمنينبغي على لماذا ( 21: 22) :6السؤال 

عملوا بكل وصايا الرب هؤالء الناس في األمم المختلفة أن يَ : يجب على تالميذ يسوع أن يُعلِّموا مالحظات

ككل، يجب حة تماماً في سياق تاريخ الكتاب المقدَّس موضَّ يسوع المسيح. فحيث أن تعاليم الرب يسوع المسيح 

على تالميذ الرب يسوع المسيح أن يُعلِّموا الحق الُمعلن في كل الكتاب المقدَّس للناس. فالرسول بولس يقول في 

ع يأمر تالميذه ال أن " كما أنَّ الرب يسو.ألَنِّي لَْم أَْمتَنِْع َعْن إِْبالَِغُكْم َجِميَع َمقَاِصِد هللاِ : "27: 21أعمال 

يُعلِّموهم الحق فحسب، بل وأيضاً أن يُعلِّموهم العمل بهذا الحق! فاألتباع الحقيقيون للرب يسوع المسيح 

كما يجب على يتميَّزون بإطاعة تعاليم الرب يسوع المسيح. فينبغي عليهم أن يُمارسوا الحق الذي تعلَّموه. 

، 20: 7لحق لكي يتمكنوا من الثبات فيه. فوفقاً لما ورد في إنجيل َمتَّى عقولهم وقلوبهم وإرادتهم أن تتشبَّع با

 ، فإنَّ المعرفة والطاعة أمران ال ينفصالن.3: 3ورسالة فيلبِّي  23

 

  ؟هل يريد الرب يسوع المسيح من كل مؤمن مسيحي أن يصبح تلميذاً له :7السؤال 

ص الذين يؤمنون به دون أن يتبعوه ويُطيعوه. فهو يتوقع أجل. فالرب يسوع المسيح ال يَُسّر باألشخا: مالحظات

يكتسب صفات التلميذ الحقيقي. من كل مؤمن أن يؤمن به من كل قلبه، وأن يتبعه، وأن يتعلم منه، وأن 

 وباختصار شديد، فإنَّ السيِّد المسيح يتوقع من كل مؤمن أن يؤمن به من صميم قلبه وأن يُطيعه!
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  ؟يع المسيحيين في العالم تالميذ للرب يسوعهل يُعتبر جم :8السؤال 

فحتَّى في الفترة التي عاشها السيِّد المسيح على األرض، كان هناك أشخاص يَزعمون أنهم ال. : مالحظات

دة وقاسية )يوحنَّا  ة أنَّ تعاليمه كانت ُمتشدِّ : 1"تالميذ" للسيد المسيح؛ لكنهم هجروه ولم يعودوا يتبعونه بُحجَّ

إرادة ، ليس كل من يقول للسيِّد المسيح "يا رب، يا رب" يدخل ملكوت السماوات ألنهم ال يفعلون (. وهكذا11

كما أننا نرى من خالل َمثَل َوليمة الملك أنه ليس كل َمن يدخل قاعة الُعرس يستحق (. 20: 7هللا اآلب )َمتَّى 

 (!03-00: 22ارجاً )َمتَّى البقاء هناك. فالذين لم يكتسوا ببِّر الرب يسوع المسيح سيُطرحون خ

 

  ؟المؤمنين أن ينخرطوا في عمليَّة تلمذة أشخاص آخرين هل ينبغي على جميع :2السؤال 

، نرى أنَّ الرب يسوع المسيح أوصى تالميذه األحد عشر بأن يفعلوا ذلك. 22ففي َمتَّى أجل. : مالحظات

عملوا أن يَ بِمن جميع األمم عن طريق تعليمهم وهكذا، فقد كان ينبغي عليهم أن يذهبوا وأن يُتلمذوا آخرين 

وإحدى الوصايا التي ينبغي على هؤالء التالميذ الُجُدد أن يعملوا بها هي بجميع وصايا الرب يسوع المسيح. 

الوصيَّة التالية: "اذهَبوا وتلمذوا َجميَع األُمم." فالوصيَّة الُمتعلِّقة بإعداد تالميذ آخرين هي وصيَّة لجميع 

نين المسيحيين في العالم! فيجب على كل مسيحي أن يُصبح تلميذاً للرب يسوع المسيح. ويجب على كل المؤم

تلميذ للرب يسوع المسيح أن يُساعد المؤمنين اآلخرين على أن يُصبحوا تالميذ للرب يسوع المسيح! وهذه 

محليَّة أن تقوم بعملية التلمذة الوصيَّة ال تقتصر على حدود الكنيسة المحليَّة فحسب، بل يجب على كل كنيسة 

في أماكن أخرى أيضاً عن طريق انخراط كل مؤمن ناضج في مساعدة اآلخرين على أن يُصبحوا تالميذ 

 . للرب يسوع المسيح ناضجين

 

وعد الرب يسوع المسيح. ما الوعد الذي قطعه الرب يسوع للمؤمنين الذين يحرصون ( 21: 22) :13السؤال 

  على تلمذة آخرين؟

مان.لقد وعدهم الرب يسوع المسيح قائالً: ": مالحظات ويُمكننا أن  "َوها أنا َمَعُكم ُكلَّ األيَّام إلى انتهاِء الزَّ

نُضيف كلمة "تذكَّروا" في بداية هذا الوعد لتُصبح الُجملة على النحو التالي: "تذكَّروا أنني معكم ُكلَّ األيَّام إلى 

مان." فالرب يسوع ي فعلياً كل  حض تالميذه على تذكُّر وعده هذا كل يوم. فعبارة "كل األيام" تعنيانتهاء الزَّ

يوم دون استثناء. فرغم أنه سيكون لكل يوم مشقاته ومتاعبه، إال أنَّ الرب يسوع وعدنا بأنه سيكون معنا في 

ويبدأ زمان  كل يوم دون استثناء! وسوف يستمر هذا الحال إلى حين مجيئه الثاني حيث سينتهي هذا الزمان

السماء الجديدة واألرض الجديدة. فالرب يسوع المسيح يَِعد تالميذه أنه طالما أنهم أطاعوا وصيته في الذهاب 

وتلمذة آخرين من جميع األمم، فسوف يكون هو نفسه معهم في كل يوم من أيام خدمتهم. أجل، سوف يكون 

ة الرب يسوع المسيح، يُمكن لتالميذه أن يُحبوا ومن خالل محبَّ معهم بكل محبته، وبكل حكمته، وبكل قدرته. 

األشخاص الذين دمَّرتهم الكراهية. ومن خالل ِحكمة الرب يسوع المسيح، يُمكن لتالميذه أن يتخذوا قرارات 

حكيمة وعمليَّة في وسط هذا العالم المليء بالمشاكل والصعوبات. ومن خالل قُدرة الرب يسوع المسيح، يُمكن 

ات الظُلمة.لتالميذه أن   يغلبوا َشرَّ هذا العالم وأن ينتصروا على قوَّ

 

  ؟إذن، ما هي المهمة اإلرساليَّة للكنيسة :11السؤال 

حة في إنجيل َمتَّى : مالحظات ة اإلرساليَّة للكنيسة موضَّ فيجب على كل كنيسة أن تذهب . 21-02: 22المهمَّ

بهدف تلمذتهم للرب يسوع المسيح. وهذه ات االجتماعية إلى الناس من جميع اللغات، والعادات، والمهن، والفئ

 المهمة اإلرساليَّة ُممكنة وليست ُمستحيلة ألنَّ الرب يسوع المسيح نفسه حاضر بكل ُسلطانه!

 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 
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ر:  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من :شارك وَدوِّن  .21-02: 22َمتَّى  تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

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

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

 على قلبك. 

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

صعبة ألنَّ الرب يسوع المسيح قد ُدفع إليه ُكلَّ ال تخف من األشخاص اآلخرين أو من الظروف ال 02: 22

 ُسلطان في السماء وعلى األرض.

 آمن أنك تستطيع أن تُنفِّذ المهمة التي أوكلها إليك الرب يسوع المسيح ألنه قد ُدفع إليه كل ُسلطان.  02: 22

 اإلنجيل.  ُخذ زمام المبادرة واذهب لتلمذة آخرين ِممَّن لم يسمعوا ِمن قَبل برسالة 03: 22

ة، وعلِّمهم أيضاً أن يُطيعوا وصايا الرب يسوع المسيح. 03: 22  َعلِّم المؤمنين الُجدد الحقائق الكتابيَّة الُمهمَّ

 تذكَّر في كل يوم أن الرب يسوع المسيح معك بكل محبَّته وِحكمته وقُدرته.  21: 22

 

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -5

 

بادرة وأن أذهب لتلمذة أشخاص لم يسمعوا ِمن قَبل برسالة اإلنجيل. أريد أن أعظ آخذ زمام المُ أريد أن أ( 

 برسالة اإلنجيل وأن أُعلِّمها لهم. أريد أن أجعل منهم تالميذ للرب يسوع المسيح. 

 

المؤمنين المسيحيين أن يُطيعوا وصايا الرب يسوع المسيح. في كل أسبوع، يقوم أريد أن أستمر في تعليم ب( 

ض منا باصطحاب بعض المؤمنين الشباب خارجاً لتوصيل رسالة اإلنجيل إلى األشخاص الذين لم يسمعوا البع

 بها ِمن قَبل. وبهذه الطريقة فإننا نتعلم معاً المعنى الحقيقي والعملي إلطاعة وصايا الرب يسوع المسيح. 

 

 

 .َصلِّ . 2الخطوة 

: 22َمتَّى ٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخ

02-21 . 

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(.

 

 

 (ائقدق 2) صالة 2

 صالة شفاعي ة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. تابعوا الصالة
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 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

 تبوه في دفاترهم(. أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يك قائد المجموعة.)

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -0  . تعهَّد بأن تُدرِّ

 مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص.  21-02: 22متَّى بِعظ أو َعلِّم أو ادرس درس الكتاب المتعلق 

كل يوم.  01 - 03: 7سفر الخروج . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 . راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. 2: 5كفَّارة الخطيَّة: رومية . الكلمة: الحفظ -3

 . (3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

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

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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 31الد رس 

 

 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 21) عبادة وتسبيح 5

رهللا   هو الُمحرِّ

 
ر.هللا  الفكرة الرئيسي ة:  هو الُمحرِّ

 

 .23-0: 21أخبار  2اقرأ 

 

  .على تحرير شعبه في التاريخ القديم كيف عمل هللا -1

 

 اشرح بإيجاز كيف قام هللا بتحرير شعبه من هجمات ذلك العدو الشرس.

 َركِّز على ثالثة أمور:

 (.3، اتحدوا معاً في طلب العون من الرب )اآلية أ( عندما تتعرضوا للهجوم

 (. 02بأنكم غير قادرين على مواجهة الُمهاجمين بمفردكم )اآلية ب( اعترفوا للرب وبعضكم لبعض 

ج( ال تجزعوا وال ترتعبوا خوفاً من أعدائكم. كذلك، ال تخوضوا هذه المعركة، بل آمنوا أنَّ الرب سيحارب 

 (. 21، 07-05)اآليات سيُنعم به عليكم ذي ال هخالص ونستر معنك وأنك

 

 . على تحرير أبنائه اليوم كيف يعمل هللا -5

أفسح المجال ألفراد المجموعة لمشاركة ما فعله هللا في حياتهم وكيف أنه خلَّصهم من هجمات أعدائهم في 

 الماضي. احرص على أن تكون المشاركات قصيرة. 

 

ر.اعبدوا هللا بصفته  :قائد المجموعة مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة في اعبدوا هللا  الُمحرِّ

 أشخاص.

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 3

 ِسفر الخروج

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

( مع مراعاة أن تكون 01 - 03: 7خروج يَّة الُمعيَّنة لُكم )خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتاب

 المشاركات قصيرة. 

 أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
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 دقيقة( 71) تعليم 4

الة  الصالة: استخدام آيات الكتاب المقد س للص 

 

ك آليات الكتاب المقدَّس. كذلك، فإنَّ أو سماع تكقراءتستمع إلى هللا وهو يتحدث إليك من خالل  أنت مقدمة:

الصالة هي الطريقة التي يُصغي هللا من خاللها إليك. لذلك، تعلَّم أن تستخدم الكتاب المقدَّس أثناء صلواتك. 

  يحتوي الكتاب المقدَّس أيضاً على صلوات يمكنك أن ترفعها هلل. 

 

  دافع: أسباب استخدام كلمات الكتاب المقد س في صلواتكال( أ

 

 .تُشبه اختباراتك ختبارات المؤمنين المذكورين في الكتاب المقدسا -1

 

 . 30-02: 3أعمال الرسل  اقرأ:

بأوضاعهم  -التي يستخدمها هؤالء المؤمنون في صلواتهم  -كيف ترتبط آيات الكتاب المقدَّس  اكتشف وناقش:

 م الحالية؟وظروفه

لطات الدينية اليهودية  مالحظات: حاولت عبثاً أن تتآمر على كان الرسل قد رأوا منذ وقت قريب كيف أنَّ السُّ

كما أنهم رأوا كيف أن (. 70-37: 22أوكلها إليه هللا اآلب )لوقا  يسوع المسيح لكي تمنعه من تنفيذ المهمة التي

(. وقد رأوا أيضاً كيف صار 51-0: 23ح هللا( وصلبوه )لوقا الرومان ثاروا غضباً على يسوع المسيح )مسي

الملك اليهودي "هيرودس" والحاكم الروماني "بيالطُس البُنطس" صديقين في ُمعاداتهما ليسوع المسيح )لوقا 

عالوة على ذلك، عندما قام بُطرس ويوحنَّا بشفاء َرُجل َكسيح منذ والدته، آمن الكثيرون من اليهود (. 02: 23

لطات اليهودية اعتقلت بُطرس ويوحنا، وسجنتهما، وحظرت 21-0: 3يسوع المسيح )أعمال ب (. لكنَّ السُّ

(. وقد كان القصد من كل هذه التهديدات التي 22-0: 3بأي شيء يتعلق بيسوع المسيح )أعمال  عليهما الُمناداة

لطات اليهودية هو زرع الخوف في قلوب المؤمنين المسيحيي ن وإرغامهم على التزام الصمت. لكنَّ أطلقتها السُّ

هذه التهديدات جعلت المؤمنين المسيحيين يُكثِّفون صلواتهم ويندفعون في إخبار الناس عن الرب يسوع المسيح 

أكثر من السابق! وهكذا، فقد راح المؤمنون المسيحيون يُصلُّون إلى هللا ويطلبون منه أن يزودهم بالمزيد من 

من الُمناداة باإلنجيل في كل مكان! وقد استخدم هؤالء بعض الكالم المكتوب في الكتاب الشجاعة لكي يتمكنوا 

 ( في صالتهم إلى هللا. 2-0: 2المقدَّس )المزمور 

 

 

معرفة مشيئة هللا الُمعلنة في الكتاب المقد س تمنح المؤمنين الثقة بشأن األمور التي يمكنهم أن يُصلُّوا  -5

 .ألجلها

 

 . 03: 5ا يوحنَّ  0 اقرأ:

 األوائل واستخدم كلمات الكتاب المقدَّس في صلواتك إلى هللا. احرص على االقتداء بالمسيحيين  َعلِّم:

 

 هنالك فائدتان رئيسيتان يمكنك أن تحصل عليهما من استخدام الكتاب المقدَّس في صلواتك:

 

فغالباً ما ال تعرف ما الذي عندما تكون حديث اإليمان، . سوف تعرف ما الذي ينبغي أن تُصلِّي ألجله ( أ

ينبغي أن تُصلِّي ألجله. لكن يمكنك أن تفتح الكتاب المقدَّس وأن تجد فيه الكثير من اآليات التي يمكنك 

أن تستخدمها في صالتك إلى هللا. فيجب أن تُصلِّي بشأن نفس األمور التي يتحدث عنها الكتاب 

 المقدَّس.
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عندما تستخدم التعاليم والوعود الواردة في الكتاب . ئة هللاسوف تُصلِّي بثقة صلوات تتفق مع مشي ( ب

ة لقلب هللا. فقد أعلن هللا مشيئته في الكتاب  المقدَّس في صلواتك، فمن المؤكد أنك سترفع صلوات ُمِسرَّ

ح أنك سترفع صلوات  المقدَّس. وعندما تستخدم كلمات الكتاب المقدَّس في صالتك إلى هللا، فمن الُمرجَّ

عندما تفعل ذلك، سوف تزداد ثقتك بصلواتك وبأنَّ هللا مع مشيئة هللا ال مع مشيئتك الشخصية. و تتوافق

 يُصغي إليها!

 

 

 .الطريقة: كيف تستخدم كلمات الكتاب المقد س في صلواتكب( 

 

 هناك أربع طرق عمليَّة جداً الستخدام آيات الكتاب المقدَّس أثناء صالتك: َعلِّم:

 

 .خلوتك الشخصي ةوقت المقد س أثناء صالتك في  استخدم الكتاب -1

ل لديك من هذا المقطع وكيف تتأمل في هذا  لقد تعلَّمت كيف تقرأ المقطع الكتابي، وكيف تختار الحق الُمفضَّ

ل أفكارك بشأن هذا الحق بعد أن تنتهي من هذه الخطواتالحق.  ، استخدم هذا الحق لرفع صالة إلى هللا. َحوِّ

ب في  الكتابي إلى صالة ترفعها إلى هللا تجاوباً مع كلمته المقدسة. َصلِّ هذا الحق لنفسك، ولشخص ُمقرَّ

وإذا كنت تُصلي مع صديق، فيمكنك أن تُصلِّي هذا الحق . عنك ، ولشخص بعيدمنك عائلتك، ولشخص قريب

 ألجل صديقك أيضاً. 

 

 

 .ب المقدساستخدم الكتاب المقد س أثناء صالتك في وقت دراستك للكتا -5

لقد تعلَّمت كيف تدرس مقطعاً من الكتاب المقدَّس. بعد انتهائك من دراسة المقطع الكتابي، َصلِّ صالة ُمتجاوبة 

يساعدك باستخدام الحقائق الهامة التي َعلَّمك هللا إياها في ذلك اليوم. ارفع صالة خاصة تطلب فيها من هللا أن 

 الشخصية.حياتك  علىتطبيق إحدى الحقائق الكتابية في 

 

 .استخدم الكتاب المقد س أثناء وقت صالتك الشخصي ة -3

عندما تُصلِّي ُمنفرداً، يُمكنك أن تقرأ مقطعاً من الكتاب المقدَّس، وأن تحاول فهم الحقائق الواردة في ذلك 

الكاتب ومشاعره وطلباته وأن تُصلِّي ُمستعيناً بالحق الوارد في كل آية تجاوباً مع هللا. استخدم أفكار المقطع، 

 للتعبير عن أفكارك ومشاعرك وطلباتك الشخصية.

 

 .استخدم الكتاب المقد س أثناء وقت صالتك مع المؤمنين اآلخرين -4

عندما تُصلِّي مع مجموعة من المؤمنين، يمكنكم أن تقرأوا مقطعاً من الكتاب المقدَّس، وأن تحاولوا فهم 

 ، وِمن ثَمَّ أن تُصلُّوا باالستعانة بالحق الوارد في كل آية تجاوباً مع هللا.الحقائق الواردة في هذا المقطع

اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية واطلب من كل مجموعة صغيرة أن تستخدم الحقائق الواردة في كل آية 

ي اآليات. فعلى يُمكن لكل شخصين أن يُصلِّيا بالتناوب بشأن الحقائق الواردة فلرفع صالة متجاوبة مع هللا. 

سبيل المثال، يمكن للشخص األول أن يُصلِّي بشأن الحق الوارد في اآلية األولى، ثم يقوم الشخص الثاني 

ا. وقد تكون هذه الطريقة جيدة ألنها تُفسح المجال  بالصالة بشأن الحق الوارد في اآلية الثانية، وهلُمَّ َجرَّ

تُعطي كل مؤمن في عليهم أن يُصلُّوا ألجلها. كما أنها جيدة ألنها للمؤمنين الُجدد لمعرفة األمور التي ينبغي 

المجموعة العديد من الفُرص للصالة. وعادةً ما تكون الصالة مع شخص واحد آخر أسهل من الصالة مع 

 مجموعة كبيرة. 



 051من  72صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 .أمثلة على استخدام صلوات الكتاب المقد س في صلواتك( ج

 

الصلوات. ويمكن تقسيم الصلوات إلى ثالثة أقسام رئيسية: أوالً، الصالة  يحتوي ِسفر المزامير على الكثير من

إلى هللا من أجل تسديد حاجاتك الشخصية. ثانياً، الصالة إلى هللا من أجل استعادة عالقتك به أو تعميقها. ثالثاً، 

 الصالة إلى هللا من أجل تسديد حاجات اآلخرين. 

 

 .ياجاتك الشخصيةلصالة إلى هللا من أجل تسديد احتا -1

لقد كان ُكتَّاب الكتاب المقدَّس أناساً عاديين مثلي ومثلك. فقد شعروا في بعض األحيان ببُعدهم عن هللا، وشعروا 

في أحياٍن أخرى بقُربهم منه. وقد حزنوا أحياناً على خطايا اقترفوها بأنفسهم، وعانوا في أحياٍن أخرى بسبب 

في بعض األوقات إلى هللا لكي يرشدهم، وصلُّوا في أوقاٍت أخرى إلى هللا  شروٍر اقترفها آخرون. وقد َصلُّوا

 لكي يُغيِّر حياتهم. واآلن، تعال بنا نُلقي نظرة على بعض الصلوات التي يمكنك أن تُصلِّيها بنفسك.

 

كارك عندما ترفع هذه الصلوات الواردة في الكتاب المقدَّس، استخدم أفكار الكاتب ومشاعره للتعبير عن أف

 ومشاعرك الشخصية. استخدم ِطلبات الصالة التي رفعها الكاتب إلى هللا لرفع ِطلباتك الشخصية إلى هللا. 

 

اشرح الصلوات الست التالية عن طريق كتابة العناوين والشواهد الكتابية فقط على لوح أسود أو أبيض.  َلخِّص
إلى لرفع صالة  05المزمور  استخدمة أو ثاُلثيَّة. المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّ  . اقسمكل صالة بإيجاز شديد

 المتجاوبة مع هللا باالستعانة بآية أو آيتين من المقطع الكتابي المختار.  تناوبوا في الصالةهللا لكي يُغيِّرك. 

 

 .صالة المتروكأ( 

 بأنه متروك؟يشعر المؤمن مور التي قد تجعل ما هي األ سؤال:

 .3-7: 77لمزمور وا 3-0: 03المزمور  اقرأ:

ارفع صالة المتروك. استخدم هذه الصالة الواردة في الكتاب المقدَّس عندما تشعر بأن هللا قد تركك،  َعلِّم:

بسبب شعورك بأنك متروك ومرفوض. اعلم يقيناً أنَّ هللا سيجعلك تشعر بقربه منك في الوقت  للتعبير عن ألمك

 المناسب.

 

 .ُمتألِّمصالة الب( 

 ؟ي األمور التي قد تجعل المؤمن يتألَّمما ه سؤال:

 .07-3، 3-2: 30المزمور  اقرأ:

تواجه أعداًء يضطهدونك أو ظروفاً عصيبةً تجعلك تتألم، ارفع صالة الُمتألِّم. استخدم هذه الصالة عندما  َعلِّم:

هي بيد هللا القدير. الواردة في الكتاب المقدَّس للتعبير عن مخاوفك وشعورك باأللم. تذكَّر أنَّ ظروف حياتك 

، َما أَْعظََم َصالََحَك الَِّذي َذَخْرتَهُ لَِخائِفِيَك، َوأَْظهَْرتَهُ تذكَّر أيضاً أنه سيأتي يوم تقول فيه ما قاله الكاتب: " يَاَربُّ

َمأَْمٍن ِمْن ُمَؤاَمَراِت النَّاِس. فِي  لِْلَواثِقِيَن بَِك َعلَى َمْرأَى َجِميِع اْلبََشِر، فَإِنََّك تَُصونُهُْم فِي ِخبَاِء َحْضَرتَِك، فِي

 (.21-03" )اآليتان َخْيَمٍة َواقِيٍَة تَْحُرُسهُْم ِمْن لَْدَغاِت أَْلُسِن ُخُصوِمِهْم.

 

 .فحص واالختبارصالة الج( 

 لماذا من المهم أن ترفع صالة الفحص واالختبار؟  سؤال:

  .23-23، 7-0 :033المزمور  اقرأ:

استخدم هذه حياتك ليست على ما يُرام، ارفع صالة الفحص واالختبار. تشعر بأن ف أو تعرعندما  َعلِّم:

الصالة الواردة في الكتاب المقدَّس لكي تلتمس من هللا أن يختبر دوافعك الخفيَّة وأن يفحص مشاعرك العميقة. 
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 يعرف كل ما هو موجود اطلب من هللا أن يكشف مخاوفك، وآالمك، وأية سلوكيات عدائيَّة لديك. فرغم أنَّ هللا

تطلب منه أن يكشف هذه األشياء لك. وقد قال السيِّد المسيح: تلتجئ إليه وأن في عقلك وقلبك، إالَّ أنه يريدك أن 

ُرُكمْ " ، َواْلَحقُّ يَُحرِّ  المنطقة الحالكة الظالمالحقيقة الُمتعلقة بُرغم أنَّ (. وهكذا، 32: 2" )يوحنَّا .َوتَْعِرفُوَن اْلَحقَّ

رك!شخصيتك من   قد تكون مؤلمةً، إال أنها يمكن أن تُحرِّ

 

 .االستسالمصالة د( 

 ؟جوانب التي ينبغي على المؤمن أن يُسلِّمها مراراً وتكراراً ما هي ال سؤال:

 .01-7، 5-3: 25المزمور  اقرأ:

دك على هللا، ارفع صالة االستسالعندما  َعلِّم: م. استخدم هذه تتعب من َسيِرك في طريقك الخاص وتمرُّ

التوقف عن السير في طريقك الخاص الذي يتميَّز الصالة الواردة في الكتاب المقدَّس للتعبير عن رغبتك في 

د، والبدء في السير في الطريق الذي اختاره هللا لك. تََخلَّ عن طريقك وِسر في طريق الرب. فإن فعلت  بالتمرُّ

 03و  02حيث يقول في اآليتين  25ي اختبرها كاتب المزمور ذلك، فسوف تختبر أنت أيضاً نفس المشاعر الت

ُب فِي الطَِّريِق الَّتِي يَْختَاُرهَا تحديداً: " بُّ َخائِفِيِه َعلَى َمقَاِصِدِه اْلَخفِيَِّة، َويَتََعهَُّد "، و "لَهُ ]هللاُ[ إِيَّاهُ يَُدرِّ يُْطلُِع الرَّ

تَتَِّجهُ َعْينَاَي َدائِماً نَْحَو : "05الصالة بيقين بحسب ما ورد في اآلية  من –حينئٍذ  –كما أنك ستتمكن  ."تَْعلِيَمهُمْ 

يرِ  رِّ ُر ِرْجلَيَّ ِمْن فَخِّ الشِّ ، ألَنَّهُ يَُحرِّ بِّ  " وهكذا، إذا َسلَّْمت طريقك هلل فسوف تختبر محبته وأمانته!.الرَّ

 

 .تغييرصالة الهـ( 

 ؟أن يُصلِّي ألجلهامن المؤتغييرات التي ينبغي على ما هي ال سؤال:

 .05المزمور  اقرأ:

َصلِّ صالة التغيير. استخدم هذه الصالة الواردة في تُصبح بال لوم، أن عندما ترغب في أن تتغيَّر و َعلِّم:

الكتاب المقدَّس للتعبير عن رغبتك في أن تعيش حياتك بال لوٍم أمام هللا. اشترك مع الكاتب في التعبير عن 

باالستقامة، وفعل ما هو صواب، واالبتعاد عن كل ما هو شر وفساد. ربما تكون هنالك  رغبتك في السلوك

جوانب أخرى في حياتك وشخصيتك ترغب في أن تتغيَّر. إذا كان هذا هو حالك، ضع هذه األشياء أمام هللا في 

هللا يقول لك أنت ، فسوف يُغيِّرك! فالمالك الواقف في محضر أن يُغيِّركبصدق صلواتك. فإن طلبت من هللا 

 (. 37: 0" )لوقا ْيَس لََدى هللاِ َوْعٌد يَْستَِحيُل َعلَْيِه إِْتَماُمهُ لَ أيضاً: "

 

 .النُّصح واإلرشادصالة و( 

 ؟ما هي األمور التي يحتاج فيها المؤمن للنُّصح واإلرشاد سؤال:

  .01-2: 033المزمور  اقرأ:

التجاه الذي ينبغي عليك أن تسير فيه في حياتك، أو بشأن القرارات تحتاج للنُّصح واإلرشاد بشأن اعندما  َعلِّم:

التي ينبغي عليك أن تتخذها في بعض المواقف الصعبة، َصلِّ صالة النُّصح واإلرشاد. استخدم هذه الصالة 

 أن تفعله! فإن فعلت ذلك، الواردة في الكتاب المقدَّس للتعبير عن رغبتك في معرفة ما الذي يريد هللا منك

أَُعلُِّمَك َوأُْرِشُدَك الطَِّريَق الَّتِي تَْسلُُكهَا. أَْنَصُحَك. : "2: 32فسوف تختبر أنت أيضاً ما قاله هللا في المزمور 

 "َعْينِي تَْرَعاَك.
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دَّس هُم أشخاص مثلي ومثلك في عالقتهم النامية مع هللا. يجب أن تعلم أيضاً أنَّ الُكتَّاب البشريين للكتاب المق

كانوا يشعرون ، وأنهم وهذا يعني أنهم كانوا يواجهون أحياناً بعض الصعوبات والعثرات في عالقتهم مع هللا

وبحاجتهم لالعتراف بتلك الخطيئة. كما أنهم كانوا يشعرون  أحياناً بالذَّنب والِخزي بسبب خطيئة ما في حياتهم

حياناً بأنَّ هللا بعيد عنهم وبأنهم ال يشعرون بحضوره أو قُربه منهم كما كان في السابق. لكن رغم هذا كله، فقد أ

كر له على ما فعله ألجلهم، ولتسبيحه على شخصه، ولتكريس  كانوا بحاجة ماسَّة لطلب وجهه، ولتقديم الشُّ

المقدَّس والتي يمكنك استخدامها لتعميق عالقتك  تأمَّل في بعض هذه الصلوات الواردة في الكتابأنفسهم له. 

 باهلل.

 

التالية عن طريق كتابة العناوين والشواهد الكتابية فقط على لوح أسود أو أبيض. خمس الصلوات ال َلخِّص

، 5-2: 013المزمور  استخدمالمجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة.  . اقسمكل صالة بإيجاز شديداشرح 

المتجاوبة مع هللا باالستعانة بآية أو آيتين من المقطع الكتابي  تناوبوا في الصالةتسبيح. لرفع صالة  2-03

 المختار. 

 

 .عترافصالة االأ( 

 ؟من المهم أن يَعترف المؤمن بخطاياه ذامال سؤال:

  .02-7، 3-0: 50المزمور  اقرأ:

ن، أو تجاه نفسك، أو عندما تشعر بثقل خطاياك، ارفع تعرف أنك أخطأت تجاه هللا، أو تجاه اآلخريعندما  َعلِّم:

صالة اعتراف إلى هللا. استخدم هذه الصالة الواردة في الكتاب المقدَّس للتعبير عن شعورك بالذَّنب والخجل 

فما ِمن من نفسك، واطلب من هللا أن يغفر لك خطيئتك التي اقترفتها، والتمس منه أن يُطهِّرك وأن يُجدِّدك. 

مكنه أن يُسبِّب لك الشعور بالذنب أو الِخزي أكثر من الخطيَّة. وما ِمن شيٍء يُمكنه أن يسلبك سعادتك شيٍء يُ 

ويُشعرك ببُعدك عن هللا أكثر من الخطيَّة. وما ِمن شيٍء يُمكنه أن يُدمِّرك أكثر من الخطيَّة. لذلك، ال تتوانى، 

كن. فعندها فقط، سوف تختبر الحق الكامن في اآلية بل ارفع صالة االعتراف هذه إلى هللا في أقرب وقت ُمم

 هللا ال يحتقر القلب الُمنكسر والُمنسحق. :07

 

 .ختبار حضور هللاصالة اب( 

 كيف يُمكن للمؤمن أن يختبر حضور هللا في حياته أكثر من األوقات السابقة؟  سؤال:
 .01المزمور  اقرأ:

فعل، أو عندما ال تَختبر حضور هللا كما ينبغي، أو عندما ال تشعر بأن ال تشُعر بأنَّ هللا موجود بالعندما  َعلِّم:

هللا قريب منك بالقدر الكافي، ارفع صالة اختبار حضور هللا. استخدم هذه الصالة الواردة في الكتاب المقدَّس 

 لتحقيق اآلتي: 

 

ل في الحق الكتابّي القائل بأنك لن تتمتَّع بالخير بمعزٍل عن هللا.  -0  للتأمُّ

ب على َجعل هللا أمامك في كل ما تقوم به. -2  للتدرُّ

 للدخول عن قصد إلى محضر هللا والتمتُّع به.  -3

 

ب مراراً وتكراراً على الوجود في  فحيث أننا نحن البشر أشخاصاً أرضيِّين ولسنا روحيِّين، فإننا بحاجة للتدرُّ

ة تشعر فيها بانقطاع واستخدمهما كصالة ترفعها إ 2و  2: 01َمحضر هللا. احفظ المزمور  لى هللا في كل مرَّ

: سوف يهديك هللا 00التواُصل بينك وبين هللا. فإن فعلت ذلك فسوف تختبر أنت أيضاً الحق الوارد في اآلية 

 إلى ُسبل الحياة، ويملؤك بالبهجة في َحضرته!
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 .سبيحصالة التج( 

 ؟عليهااألشياء التي ينبغي على المؤمن أن يُسبِّح هللا ما هي  سؤال:

  .03-2، 5-2: 013المزمور  اقرأ:

عندما تتذكَّر كل األشياء الرائعة التي قام هللا بها ألجلك، وعندما تتأمَّل في كل صفات هللا، ارفع صالة  َعلِّم:

تسبيٍح له. استخدم هذه الصالة الواردة في الكتاب المقدَّس لتسبيح هللا على صفاته وعلى األعمال العظيمة 

 تي قام بها ألجلك. والرائعة ال

 

 َعبِّر عن تسبيحك وتعظيمك هلل باستخدام الصلوات أو الترانيم. 

 

فهم بطُرقه وأفعاله ومراحمه.  كلما زادت قراءتك للكتاب واعلم أنه أْطلِع اآلخرين على صفات هللا، وَعرِّ

 وكلما زادت معرفتك باهلل، زاد تسبيحك له! المقدَّس، زادت معرفتك باهلل. 

 

كرة الصالد(   .شُّ

 األشياء التي ينبغي على المؤمن أن يَشُكر هللا عليها؟ما هي  سؤال:

  .2-3: 017المزمور  اقرأ:

بالرغبة في أن تقول هلل "ُشكراً" بسبب كل مراحمه ولُطفه ِمن نحوك، يُمكنك أن ترفع صالة عندما تشعر  َعلِّم:

للتعبير عن ُشكرك هلل. يُمكنك أن تضيف كل األشياء  ُشكر له. استخدم هذه الصالة الواردة في الكتاب المقدَّس

 التي تريد أن تشكر هللا عليها.

 

 .كريسصالة التهـ( 

سها هللما هي  سؤال:  ؟األشياء التي يُمكن للمؤمن أن يُكرِّ

  .3-0" 010المزمور  اقرأ:

الواردة في الكتاب ترغب في تكريس نفسك هلل، ارفع صالة تكريٍس له. استخدم هذه الصالة عندما  َعلِّم:

المقدَّس للتعبير عن رغبتك في تكريس نفسك وحياتك هلل. يمكنك أيضاً أن تُصلِّي قائالً: "يا رب، أِعُدَك بأني لن 

".  أنظر إلى أيِّ أمٍر باطٍل، وبأني لن أرتكب أي َشرٍّ

 

 

 .تسديد احتياجات األشخاص اآلخرينالصالة إلى هللا من أجل  -3

 

اآلخرين. وفي أحياٍن ِمن أجل ُمباركة  إلى هللا ن ُكتَّاب الكتاب المقدَّس يرفعون صلواتٍ في بعض األحيان، كا

كذلك، يحتوي العهد الجديد هم من أجل إنزال دينونته أو عقابه على أعدائهم. صلواتإليه أخرى، كانوا يرفعون 

نا نُلقي نظرة على بعض على صلوات رائعة يمكنك أن تستخدمها من أجل التشفُّع لآلخرين. لهذا، تعال ب

 الصلوات التي يمكنك أن تستخدمها عندما تُصلِّي ألجل اآلخرين. 

 

التالية عن طريق كتابة العناوين والشواهد الكتابية فقط على لوح أسود أو أبيض. ثالث الصلوات ال َلخِّص

 5-0: 21المزمور  استخدمالمجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة.  . اقسمكل صالة بإيجاز شديداشرح 

المتجاوبة مع هللا باالستعانة بآية أو آيتين من المقطع  تناوبوا في الصالة. تطلب فيها البََركة من هللا لرفع صالةٍ 

 الكتابي المختار. 

 

 .بََركةصالة الأ( 
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 البََركات التي يُمكن للمؤمن أن يَطلبها من هللا ألجل اآلخرين؟ ما هي  سؤال:

  .5-0: 21ر المزمو اقرأ:

ترغب في مباركة شخص آخر، يُمكنك أن ترفع صالة بََركة ألجله. استخدم صلوات البََركة عندما  َعلِّم:

الواردة في الكتاب المقدَّس لُمباركة اآلخرين. وبالطبع، فإنَّ أساس هذه البََركات هو الثقة باهلل واالتِّكال عليه. 

بِّ يَتَِّكُل هَُؤالَ : "7فنحن نقرأ في اآلية  ا نَْحُن فَنَتَِّكُل َعلَى اْسِم الرَّ ِء َعلَى َمْرَكبَاِت اْلَحْرِب، َوأُولَئَِك َعلَى اْلَخْيِل. أَمَّ

تلك لكي يتلقَّى هؤالء األشخاص البََركة من هللا، يجب أن يكونوا مؤمنين به، وأن يتوقعوا منه استجابة و" إِلَِهنَا.

 الصلوات وتتميم مقاصدهم. 

 

 .ينونةدصالة الب( 

 هل يحق للمؤمن أن يطلب من هللا أن يُنزل دينونته على اآلخرين؟  سؤال:

  .22-27: 1؛ لوقا 00-5، 2-0: 33؛ المزمور 3: 55المزمور  اقرأ:

عندما ترى ظُلماً كبيراً يَلحق بالضعفاء والمساكين، يمكنك أن تستعين بالصلوات الواردة في الكتاب  َعلِّم:

لطة غالمقدَّس للتعبير عن  ضبك من ظُلم األشرار للضعفاء، وانحطاط أخالق الفاسدين، وإساءة أصحاب السُّ

 لنفوذهم. 

 

خصام لتنفيذ خططهم، يمكنك أن تُصلِّي قائالً بحسب ما عندما ترى أنَّ األشرار يستخدمون الُعنف وال -0

 : "يا رب، بَْلبِل ألسنة األشرار."3: 55جاء في المزمور 

سيئون استخدام وسائل اإلعالم المختلفة )اإلذاعة، والتلفاز، والصحف، وعندما تسمع الكاذبين يُ  -2

: "يا 3: 55وغيرها( لتحقيق مآربهم الشخصية، يمكنك أن تُصلِّي قائالً بحسب ما جاء في المزمور 

 أْبِكم أفواه األشرار."رب، 

 

ار الُمخدِّرات وعندما تقرأ كيف أنَّ الُحكَّام الطُّغاة والُمتفاخرين يقتلون الفقراء والمسا كين، وكيف أنَّ تُجَّ

عون سمومهم في وسط األطفال األبرياء، وكيف أنَّ أفراد العصابات يقتلون  القادة ، وكيف أنَّ األغنياءيوزِّ

نشرون الحرب في بالد العالم الواحدة تلو األخرى، فعندها يمكنك )بل وربما ينبغي عليك في العسكريين ي

 ات الكتاب المقدَّس للصالة ضد هؤالء الظالمين واألشرار. بعض األحيان( أن تستخدم صلو

 

لطان وأنه الحاكم األخالقي لهذا العالم الذي نعيش فيه.  يؤمن المسيحيون أنَّ هللا هو صاحب السيادة والسُّ

صواب والخطأ يعنيان الكثير بالنسبة هلل، فإنه ال يفيض على الناس بنعمته فحسب، بل الَمفهومّي وحيث أنَّ 

ون في العهد مؤمنالنور الذي تلقاه النه يُنِزل غضبه ودينونته عليهم أحياناً. لكن من المهم أن نعرف أنَّ إ

الجديد يَفوق النور الذي تلقاه شعب هللا في العهد القديم. لهذا، في ضوء إعالن العهد الجديد، يجب على 

النتقام منهم.  وعوضاً عن ذلك، يجب المؤمنين المسيحيين أن يمتنعوا عن لعن أعدائهم وأن ال يسعوا ل

لوا إلى هللا لكي ينالوا نعمةً ورحمةً منه.  عليهم أن يُصلُّوا ألجل األشرار لكي يتخلُّوا عن شرورهم ويتحوَّ

ا إذا استمر هؤالء في شرورهم فيمكن للمؤمنين أن يُصلُّوا إلى هللا طالبين منه أن ، ورفضوا أن يتوبوا أمَّ

هؤالء األشرار لكي يوقفهم عن شرورهم. لكن ال تَْنَس أبداً أنَّ الدينونة هي هلل وحده يَنزل بدينونته على 

(. لهذا، يجب أن يمتنع المؤمنون المسيحيون عن تنفيذ دينونة هللا بأيديهم 20-07: 02دون سواه )رومية 

 لئالَّ يُصبحوا في نهاية المطاف أشخاصاً إرهابيِّين.

 

 .شَّفاعةصالة الج( 

الة هي  ما سؤال:  ؟أن يرفعها ألجل المؤمنين اآلخرينلمؤمن يُمكن لالتي ِطلبات الصَّ

 .02-3: 0كولوسي  اقرأ:
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صلِّي ألجل المؤمنين اآلخرين، يُمكنك أن تستخدم هذه الصالة الواردة في الكتاب المقدَّس لرفع عندما تُ  َعلِّم:

ألجلهم عرفة مشيئته في كل ِحكمة وإدراك روحي. أو َصلِّ ِطلباٍت ُمحدَّدٍة إلى هللا ألجلهم. َصلِّ أن يمألهم هللا بم

ً ا سلوكاً . أو َصلِّ أن يسلكوبالرب يسلكوا في حياتهم سلوكاً الئقاً لكي  أو َصلِّ في كل شيء. للرب ُمرِضيَا

أو  ألجلهم لكي يكونوا ُمثمرين في كل عمل صالح. أو َصلِّ ألجلهم لكي يكونوا نامين في معرفة هللا إلى التمام.

َصلِّ ألجلهم لكي يُشدِّدهم هللا بقوة ِمن عنده. أو َصلِّ ألجلهم لكي يُعطيهم هللا قُدرة عالية على االحتمال 

كر إلى هللا بفرح في جميع الظروف واألحوال.  والصبر. أو َصلِّ ألجلهم لكي يتمكنوا من َرفع صلوات الشُّ

 

س في صلواتك إلى هللا. استخدم الصلوات الواردة في استخدم الصلوات الواردة في الكتاب المقدَّ : الُخالصة

سل في العهد الجديد للتعبير عن أفكارك  ِسفر المزامير، وصلوات الرب يسوع المسيح، وصلوات الرُّ

الة التي رفعها ُكتَّاب الكتاب المقدَّس إلى هللا لصياغة طلباتك الشخصيَّة ورفعها  ومشاعرك. استِعن بِطلبات الصَّ

 نت أيضاً. إلى هللا أ

 

 

 .أمثلة على استخدام تعاليم الكتاب المقد س في صلواتكد( 

 

إلى جانب الصلوات الواردة في الكتاب المقدَّس، يمكنك أن تستخدم التعاليم والوعود والِحَكم الواردة في الكتاب 

س قبل تعليم الكتاب المقدَّس في صلواتك. وبالطبع، يجب عليك أن تُفسِّر الكتاب المقدَّس تفسيراً صحيحاً لي

 المقدَّس فحسب، بل وأيضاً قبل أن تستخدم كلمات الكتاب المقدَّس في صلواتك.

 

 .ستخدم التعاليم الخاصة بشخص هللا وأفعاله في صلواتكا -1

 

 .طلب عناية هللالالة الصأ( 

  .23المزمور  اقرأ:

كما يعتني الراعي بخرافه. استخدم هذا  يتحدث هذا المزمور عن كيفية عناية هللا بك؛ فهو يعتني بك َعلِّم:

إلى هللا. اطلب منه أن يعتني بك لكي ال يَنقصك شيء من احتياجاتك األساسية. اطلب عندما تُصلِّي المزمور 

د احتياجك للطعام والمسكن. اطلب منه أن يرشدك إلى طريق البِّر وأن يساعدك عندما تجتاز في  منه أن يُسدِّ

س نفسك اطلب منه أن يُبرئ اسمك أمام أعدائكأية صعوبات أو ضيقات.  . واألهم من هذا كله هو أن تُكرِّ

 للرب وللتواجد في محضره كل أيام حياتك. 

 

 

 .لطلب تحرير هللاالة الصب( 

  .33المزمور  اقرأ:

رك يتحدَّث هذا المزمور عن تحرير هللا. استخدم هذا المزمور عندما تُصلِّي إلى هللا. اطلب منه أ َعلِّم: ن يُحرِّ

قلب، وأن َكسير الكون تمنه عندما  همن جميع مخاوفك، وعارك، ومشاكلك. اطلب منه أن يُشعرك بقُرب

 يُخلِّصك عندما تكون مسحوق الروح. 

 

 

 .ستخدم التعاليم المتعلقة بالحياة المسيحية في صلواتكا -5

 

 . ة بشأن العالقاتالصالأ( 
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  .20-3: 02رومية  اقرأ:

 ث هذا التعليم عن عالقة المؤمنين بعضهم ببعض. استخدم هذا التعليم في صالتك. يتحدَّ  َعلِّم:

 

 .بشأن االهتمام بأعضاء الكنيسةالة الصب( 

  . 02-0: 2تسالونيكي  0 اقرأ:

يتحدَّث هذا التعليم عن كيف ينبغي على قادة الكنيسة أن يعتنوا بأعضاء الكنيسة. استخدم هذا التعليم في  َعلِّم:

. اطلب من هللا أن يُعطيك أنت أيضاً الشجاعة الكافية لكي تُنادي برسالة اإلنجيل رغم الُمعارضة صالتك

يُعطيك النعمة الكافية لكي تسعى إلرضائه هو وليس الناس. كذلك، . اطلب منه أيضاً أن تاُلقيهاالشديدة التي قد 

عاً مثل األب في  تعاملك مع أعضاء الكنيسة. اطلب منه أن يجعلك ُمترفِّقاً مثل األم، وُمشجِّ

 

 .بشأن تشجيع المؤمنين في الكنيسةالة الصج( 

 . 01-0: 2تيطُس  اقرأ:

عوا أعضاء الكنيسة. استخدم هذا التعليم في  َعلِّم: يتحدَّث هذا التعليم عن كيف ينبغي على قادة الكنيسة أن يُشجِّ

يكون تعليمك موافقاً للتعليم الصحيح. اطلب منه  اطلب من هللا أن يُعطيك النعمة التي تحتاج إليها لكيصالتك. 

 ، وأن يُعلِّموهم كيفيَّة يسلكون بقداسة في حياتهم. أيضاً أن يكون المؤمنون القدامى قدوةً حسنةً للمؤمنين الُجُدد

 

تبدأوا تعاليم الكتاب المقدَّس في صلواتك الفردية. إذا كنتم تجتمعون معاً للصالة، يمكنكم أن استخدم  الُخالصة:

بقراءة مقطع من الكتاب المقدَّس. بعد ذلك، اسأل المجموعة إذا كانت لديهم أية أسئلة تتعلق بذلك المقطع 

الكتابي. حاولوا أن تفهموا المقطع الكتابي بصورة صحيحة قبل البدء في الصالة. واآلن، اقسم المجموعة إلى 

با في الصالة باالستعانة بذلك المقطع الكتابي آية مجموعات صغيرة )ثُنائيَّة( واطلب من كل شخصين أن يتناو

 تلو األخرى. 

 

 

 (ائقدق 2) صالة 2

الة  استخدام الكتاب المقد س للص 

 

اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وارفعوا . بعد ذلك فَسِّر هذه اآليات. أخيراً، 20-3: 02رومية  اقرأ

 بحيث يُصلِّي كل شخص آية واحدة. صلواتكم 

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

 لمسيح. للسيِّد ا. تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين تعهُّد -0

الةاستخدام الكتاب المقدَّ ِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ " " مع شخص آخر أو مع مجموعة من س للصَّ

 األشخاص. 

كل يوم. استخدم  03-00ِسفر الخروج . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

 . اكتب مالحظاتك. طرح األسئلةطريقة 
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ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -3 . استخدم طريقة الكنيسة : أهداف(01-0: 3أفُسس . َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 لألسبوع القادم، استخدم بعض المقاطع الكتابيَّة التي ناقشناها في صلواتك. . الصالة -3

ن في دفترك -5 ح، أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبي َدوِّ

 وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيتي. 
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 35الد رس 

 

 َصالة 1

 

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

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 5

 ِسفر الُخروج

 
ة بكل واحٍد منكممن دفاتر الخلوة الروحيَّة الخشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (اصَّ

( مع مراعاة أن تكون 03-00ِسفر الخروج خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 21) حفظ 3

 2-8: 5َخالص ِهبَة من هللا: أفُسس ال

 

 

لأ(   التأمُّ

 

ْحَمِة، فَبَِسبَِب َمَحبَّتِِه اْلَعِظيَمِة الَّتِي أََحبَّنَا بِهَا، َوإِْذ ُكنَّا نَ " :01-3: 2أفُسس  اقرأ ا هللاُ ، َوهَُو َغنِيٌّ فِي الرَّ ْحُن أَمَّ

نُوِب، أَْحيَانَا َمَع اْلَمِسيِح، إِنََّما بِالنِّْعَمِة أَْنتُْم ُمَخلَُّصوَن، أَْيضاً أَْمَواتاً بِ  َوأَقَاَمنَا َمَعهُ َوأَْجلََسنَا َمَعهُ فِي األََماكِِن 1الذُّ

َماِويَِّة فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع.  هُوِر اْلقَاِدَمِة ِغنَى نِْعَمتِِه الْ 7السَّ فَائَِق فِي لُْطفِِه َعلَْينَا فِي اْلَمِسيحِ َوَذلَِك َكْي يَْعِرَض فِي الدُّ

الَ َعلَى أََساِس األَْعَماِل، َحتَّى الَ 3فَإِنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاإِليَماِن، َوهََذا لَْيَس ِمْنُكْم. إِنَّهُ ِهبَةٌ ِمَن هللاِ، 2يَُسوَع. 

 ".، َوقَْد َخلَقَنَا فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع ألَْعَماٍل َصالَِحٍة أََعدَّهَا َسلَفاً لِنَْسلَُك فِيهَافَإِنَّنَا نَْحُن تُْحفَةُ هللاِ 01يَْفتَِخَر أََحٌد. 

 

 الخالص ِهبَة من هللا 

 3-2: 2أفُسس 

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

يَماِن، فَإِنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاإلِ 

َوهََذا لَْيَس ِمْنُكْم. إِنَّهُ ِهبَةٌ ِمَن هللاِ، الَ 

َعلَى أََساِس األَْعَماِل، َحتَّى الَ 

 يَْفتَِخَر أََحٌد.

 

 3-2: 2أفُسس 

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.
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 .حب ة هللا، ورحمته، ونعمتهم -1

حمة، والنِّعمة؟ هللا (. وحيث أنَّ هللا ال يُستقصى، فسوف تبقى 2: 3يوحنَّا  0محبَّة ) ما الفرق بين المحبَّة، والرَّ

(. وفيما يتعلق برحمة هللا ونعمته، فَهُما جانبان من 2-7: 7محبته للُخطاة دوماً فريدة وال تُستقصى )انظر تثنية 

ا نعمته فهي التي تجعله يَغفر  بعبارة أخرى، فإنَّ لنا. جوانب محبَّته. فرحمة هللا هي التي تجعله يُشفق علينا؛ أمَّ

رحمة هللا هي محبته ِمن نحونا بصفتنا أشخاصاً يائسين وبحاجة لمن يُشفق علينا. كما أنَّ نعمة هللا هي محبته 

 ِمن نحونا بصفتنا أشخاصاً ُمذنبين، وغير ُمستحقِّين، وبحاجة لُغفرانه وخالصه. 

 

 

  .الخالص بالنعمة وليس باألعمال -5

ني أن نَحُصل على الخالص من خطايانا رغم أننا ال نستحق ذلك على اإلطالق. كما أنه الخالص بالنعمة يع

ر ِمن عقاب الخطيَّة، وأن نحصل أويعني أن نَخلُص من الشعور بالذَّنب،  ن ننال الُغفران الكامل، وأن نتحرَّ

ر ِمن ُسلطان الطبيعة الخاطئة؛ أي أن نتمكن من السلوك في حياتنا  على الحياة األبدية. كما أنه يعني أن نتحرَّ

 الجديدة منذ لحظة خالصنا وإلى األبد. وهكذا، فالخالص بالنِّعمة هو عكس الخالص باستحقاقنا الذاتي. 

 

ا الخالص باألعمال فيعني أن نَخلُص بجدارتنا أو باستحقاقنا الذاتي؛ أي بموجب أعمالنا الصالحة وجهودنا  أمَّ

بصالحهم الذاتي، أو بأعمالهم الدينية، أو بأعمالهم الصالحة،  س أن يَخلصواالُمضنية. ولو كان باستطاعة النا

لما احتاجوا هلل أو لعمل الخالص الذي قام به. ولو كان هذا صحيحاً الستطاع الناس أن يفتخروا بأنفسهم في 

 محضر هللا وأن يقولوا له: "لقد َخلَّصنا أنفسنا بأنفسنا!" 

 

وضوح تام إننا نَخلُص بنعمة هللا وليس بأعمالنا! فاهلل هو ُمنشئ الخالص وهو الذي لكنَّ الكتاب المقدَّس يقول ب

اناً لكل َمن  اناً. فقد أنشأ هللا الخالص من خالل موت يسوع المسيح وقيامته. كما أنه يَهبه مجَّ يَِهبه للبشر مجَّ

أنَّ الخالص ِمن ة يعني يؤمن بما عمله الرب يسوع المسيح ألجله على الصليب. وهكذا، فالخالص بالنعم

بدايته إلى نهايته هو ِهبَة ِمن هللا لنا نحن البشر رغم أننا ال نستحقه، ورغم أننا ال نستطيع أن نحصل عليه 

 بأنفسنا وال أن نشتريه. 

 

 

 .الخالص باإليمان -3

جلنا، وأنَّ أننا خلصنا بواسطة العمل الكفَّاري الذي عمله الرب يسوع المسيح أل -كمسيحيين  -نحن نؤمن 

نختلف في نظرتنا إلى اإليمان. فبعض  –كمسيحيين أيضاً  –الخالص هو بالنعمة واإليمان. لكن رغم ذلك فإننا 

المسيحيين يقولون إنَّ اإليمان ليس ِهبَة من هللا، بل هو مسئوليَّة اإلنسان. والبعض اآلخر يقول إنَّ اإليمان ِهبَة 

 . من هللا وإنه مسئولية اإلنسان أيضاً 

 

  .رأي القائل بأنَّ اإليمان هو مسئوليَّة اإلنسان فقطالأ( 

( ال تُشير إلى اإليمان، بل فقط إلى 2: 2تقول هذه الفئة إنَّ اآلية "وهذا ليس منكم، إنه ِهبَة ِمَن هللا" )أفُسس 

ن ليس ِهبَة ِمَن هللا، بل هو "الخالص بالنِّعمة". وبالتالي، فهُم يقولون إنَّ الخالص هو ِهبَة ِمَن هللا وإنَّ اإليما

 مسئولية الناس.

 

هذا الخالص ليس من الناس، بل هو ولكنَّ هذا الرأي ليس صحيحاً. فإذا قُلنا "الخالص هو بالنعمة"، ثُمَّ قُلنا "

ر له. كما أنَّ  إلى  اسم اإلشارة "هذا" في اللغة األصلية يُشير عادةً  ِهبَة من هللا" فسوف يكون هذا تكراراً ال ُمبرِّ

 الكلمة التي تسبقه ُمباشرةً "اإليمان" ال  إلى الكلمة البعيدة عنه "الخالص".
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  .رأي القائل بأنَّ اإليمان هو ِهبَة من هللا أوالً، ثم يُصبح بعد ذلك مسئوليَّة اإلنسانالب( 

"اإليمان هو ِهبَة من  تقول هذه الفئة إنه فيما يتعلق بالخالص، فإنَّ "النعمة هي عمل هللا ال عمل اإلنسان" وأنَّ 

وممارسة هللا وليس شيئاً ينشأ عن اإلنسان فقط". بعبارٍة أخرى، فهُم يقولون إنه رغم أنَّ مسئولية اإليمان 

 01-3: 2(، إال أنَّ التركيز في أفسس 01: 0؛ رومية 05: 0اإليمان تقعان على عاتق اإلنسان )انظر مرقس 

لقد كان (. 1: 0ايته واستمراره يعتمد بالكامل على هللا )قارن فيلبي يَنصّب على حقيقة أنَّ اإليمان في بد

. والدليل على هذه النعمة هو حقيقة 7: 2الرسول بولس يتحدث عن "غنى نعمته ]نعمة هللا[ الفائق" في أفسس 

ن شيئاً ما يستحقوأنَّ أهل أفسس قد خلصوا بالنعمة بواسطة اإليمان. لكن لكي ال يبدأ أهل أفسس بالتفكير بأنهم 

بسبب إيمانهم )على أقل تقدير(، يُضيف الرسول بولس قائالً على الفور إنه حتى فيما يتعلق بذلك اإليمان أو 

بممارسة ذلك اإليمان فإنه ليس شيئاً نابعاً من أنفسهم، بل هو ِهبَة من هللا! فمسئولية اإليمان وممارسته تقع 

 بعد أن يكون هللا قد وهبنا هذا اإليمان رغم عدم استحقاقنا له. علينا نحن، لكننا ال نستطيع أن نفعل ذلك إال

 2؛ 03-02: 2؛ 23: 0؛ فيلبي 27: 02؛ 03: 01؛ 32: 03أعمال  اقرأوهكذا، فاإليمان يُعطى لإلنسان. 

فاهلل هو الذي يُرسل شخصاً ما . فاإليمان ال يُصبح ُمتاحاً للمرء إال بعد سماعه لرسالة اإلنجيل! 0: 0بطرس 

 !01-3: 0تيموثاوس  2؛ 03-03: 2تسالونيكي  2؛ 07-03: 01رومية  اقرأتوصيل رسالة اإلنجيل له. ل

 

 

 .العالقة بين اإليمان واألعمال -4

 

 .  نَْخلُص بأعمالنانحن الأ( 

ر أمام هللا من  نحن ال نَخلُص عن طريق تطبيقنا للشريعة. فال يُمكن ألي شخص يعيش على األرض أن يتبرَّ

نَخلُص عن  (! وهكذا، فنحن ال21: 3)رومية  الفضائل، وتطبيق كل الوصاياارسة األخالقيات وممخالل 

د هللا ِمن مجده في أنه 3: 2طريق ممارسة الطقوس الدينية أو األعمال الصالحة )أفسس  (، ألنَّ ذلك سيُجرِّ

 َخلَّصنا بنعمته وبعمله الذي عمله من خالل السيِّد المسيح على الصليب. 

 

ال نَخلُص بواسطة أي عمل نقوم به، بل فقط بقرار هللا األزلي الذي َخطَّط له ُمسبقاً عندما جعل أحد  نحن

(. 03-03: 2تسالونيكي  2األشخاص يقوم بتوصيل رسالة اإلنجيل لنا وعندما جعل الروح القدس يعمل فينا )

 الفتخارنا بأنفسنا. وبهذا، ال يعود هناك أي أساس 

 

 

 . (01: 2)أفُسس  ن للقيام بأعمال صالحةنحن ُمخلَّصوب( 

القصد من خلقنا في هذا الجسد وهذا الروح هو أن نقوم بأعمال صالحة. فقد أراد هللا أن يكون لوجودنا على 

األرض قصد هام جداً. فيجب أن تكون حياتنا بكاملها مملوءة باألعمال الصالحة التي َسبَق هللا أن أَعدَّها لنا 

هكذا، فإنَّ جميع األعمال الصالحة التي ينبغي علينا القيام بها هي ليست ِمن إعدادنا، بل ِمن لكي نسلك فيها. و

إعداد هللا نفسه. أجل، إنَّ جميع األعمال الصالحة هي ِمن هللا، وبواسطته، وإليه. فاهلل هو ُمنشئ األعمال 

من هذه األعمال الصالحة. وهكذا، فإنَّ ، وهو الذي يمنحنا القدرة على القيام بها، وهو الهدف الرئيسي الصالحة

 (!31: 00تعتمد على هللا وحده، له كل المجد )رومية  -الماضية، والحاضرة، والُمستقبلية  -حياتنا 

 

يمكن تشبيه الخالص بشجرة نامية ُمثمرة. فأصل )جذر( الخالص هو نعمة هللا التي يمنحنا بواسطتها روحه 

األعمال الصالحة التي أعدَّها لنا لنسلك فيها. فالرب يسوع المسيح  القدوس واإليمان. وثمر الخالص هو
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(! فسلوكنا المسيحي وأعمالنا يسيران 01، 5: 05أن نحمل ثمراً كثيراً ودائماً )يوحنَّا  -ين مؤمنك -يوصينا 

 (. 22: 2جنباً إلى جنب مع إيماننا المسيحي ليجعال ذلك اإليمان كامالً )يعقوب 

 

 

 راجعةالحفظ والمُ ب( 

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

 .3-2: 2الخالص ِهبَة ِمَن هللا: أفُسس اآلية الكتابية بالطريقة السليمة.  احفظ -5
 . اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة راجع: -3

 

 

 دقيقة( 71) درس الكتاب 4

 16-1: 4أفُسس  أهداف الكنيسة:

 

 عاً. م 01-0: 3أفُسس استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  01-0: 3أفُسس لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 . اكتشف: 5الخطوة 

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(.  ارِك.ش

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 ة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.أعضاء المجموع

 

ل لديَّ هو الحّق  .1االكتشاف  كثيراً نُمّو الكنيسة يعتمد والذي يقول إنَّ  00-0: 3أفُسس الُمعلن في الحّق الُمفضَّ

ع  .على الوحدة وعلى التنوُّ

 

على نوعية الحياة التي يحياها كل  بدورهاوهذه الوحدة تعتمد نُمّو الكنيسة يعتمد على ِوحدة الكنيسة.  ( أ

مؤمن مسيحي على ِحَدة. فعندما يسلك كل المؤمنين المسيحيين سلوكاً يليق بالدعوة التي دعاهم هللا 

فسوف يكون من األسهل وجود  –أي عندما يسلكون بتواُضع، ووداعة، وطول بال، ومحبة  -إليها 

 (.  1-0: 3وحدة ونمو في الكنيسة )

 

ع الكنيسة.  نُمّو الكنيسة ( ب ع يعتمد بدوره على عمل المواهب الروحية يعتمد على تنوُّ وهذا التنوُّ

للمؤمنين. فعندما يَخدم جميع المؤمنين بعضهم بعضا بهذه المواهب الروحية التي وهبهم هللا إياها، 
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 فسوف يُصبح من السهل وجود وحدة ونمو في الكنيسة. فسوف يَشُعر كل مؤمن أنَّ اآلخرين يحتاجون

 (. 00-7: 3إليه، وأنه بحاجة لهم أيضاً )

 

 

ل لديَّ هو الحّق  .5االكتشاف  نُمّو الكنيسة يعتمد كثيراً والذي يقول إنَّ  02: 3أفُسس الُمعلن في الحّق الُمفضَّ

. على العالقات بين المؤمنين في الكنيسة، وعلى نُضج هؤالء المؤمنين، وعلى الخدمات التي تُقدمها الكنيسة

( ستجعل الكنيسة تنمو. كما أن المؤمنين الناضجين الذين لديهم 05: 3قات القائمة على الحق والمحبة )فالعال

( سيجعلون الكنيسة تنمو أيضاً. كذلك، فإنَّ الخدمات المسيحية المتنوعة 03-03: 3قناعات مسيحية شخصية )

مسيحية في الكنيسة، زاد عدد زادت الخدمات ال( تساهم هي األخرى في نمو الكنيسة. فكلما 01، 02: 3)

ع تُعيق نمو الكنيسة؛ في حين أنَّ الوحدة القائمة على  المؤمنين الفاعلين فيها. فالوحدة التي ال تقوم على التنوُّ

ع الكبير في الخدمات تدفع الكنيسة إلى مزيد من النمو.  التنوُّ

 

 . اطرح بعض األسئلة: 3الخطوة 

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

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد. 01-0: 3أفُسس لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

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

الً من كل شخٍص أن )بعد أن يقضي أعضاء الم شارِك: جموعة 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:

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

 النقاش حول األسئلة(. 

 

حياتهم المسيحية سلكوا في (. يجب أن يكون هدف الكنيسة هو َحّض المؤمنين على أن ي0: 3)  :1السؤال 

." لكن أُنَاِشُدُكْم أَْن تَْسلُُكوا ُسلُوكاً يَلِيُق بِالدَّْعَوِة الَّتِي إِلَْيهَا ُدِعيتُمْ ": 0: 3بحسب مشيئة هللا. فنحن نقرأ في أفسس 

  ما هي نوعية الحياة التي دعا هللا إليها المؤمنين في الكنيسة؟

 

تتميَّز الحياة التي دعا هللا المؤمنين إليها بالسِّمات السَّبع التالية: التواضع، والوداعة، وطول البال،  مالحظات:

 مثال:(. فعلى سبيل السَّالمال وفاق )أوواحتمال الواحد لآلخر، والمحبة، والوحدة، وال

 

الذي يتمتَّع بقوة داخلية تجعله يحتمل األذى عوضاً عن  المؤمن الوديع أو اللطيف هو  ما هي الوداعة؟أ( 

التسبُّب فيه. لكن يجب التنويه إلى أنَّ المؤمن الوديع ليس شخصاً ضعيفاً أو مرناً إلى أقصى الحدود بحيث أنه 

 بقدرة عالية على احتمال االستفزاز. فهو ال يُستفَّز بسهولة يستطيع أن يتكيَّف مع كل نسمة هواء، بل إنه يتمتع

ف بطريقة سلبية. كما أنه ال ينظر إلى أي شيء يقوله أو يفعله  وال يسمح ألي استفزاز أن يدفعه للتصرُّ

ه إليه شخصياً. كذلك، فهو ال يُِصّر على حقوقه، بل إنه يُدرك أنه ليست لديه أية حقوق  اآلخرون على أنه ُموجَّ

 ُمكتسبة على اإلطالق ألنَّ كل الحقوق التي يتمتَّع بها قد أُعطيت له بالنعمة.

 

ر من الشعور المؤمن يتمتَّع بسالم مع هللا ومع اآلخرين.   ما هو الوفاق )السَّالم(؟ب(  السالم مع هللا هو التحرُّ

ر من الخوف. بالذَّنب. فالمؤمن لديه قناعة راسخة بأنَّ خطاياه السابقة قد ُغفرت. كما أ نَّ السالم يعني التحرُّ

فالمؤمن لديه قناعة راسخة بأنَّ هللا قادر على تحويل كل الصعوبات والمشاكل الحالية لَخيره ومنفعته. كما أنَّ 

ر من الشعور بالترك واإلهمال. فالمؤمن لديه قناعة راسخة بأنَّ الُمستقبل ال يُمكن أن يَجلب  السالم يعني التحرُّ
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وهكذا، فالسالم مع هللا يجعل الشخص القلق ُمطمئنَّ البال، ويمأل القلب الفارغ بالرضا، صال عن هللا. معه االنف

ويُصلح الحياة المكسورة ويجعلها صحيحة وسليمة ِمن جديد. كما أنَّ السالم مع اآلخرين يعني عدم الشعور 

ستعاضة عنه بالوفاق واالنسجام وبناء بالذَّنب، أو الخوف، أو الرفض منهم. كما أنه يعني زوال الخصام واال

 الواحد لآلخر. 

 

ع. لكن (. 1-3: 3)  :5السؤال  كيف ينبغي علينا يجب أن يكون هدف الكنيسة هو الحفاظ على الِوحدة في التنوُّ

 ؟1-3أن نفهم ِوحدة الكنيسة كما هي موصوفة في اآليات 

 

ِوحدة الكنيسة. ويجب أن نُدرك أنَّ ِوحدة الكنيسة ، نجد أنَّ التركيز يَنصّب على 1-0في اآليات  مالحظات:

ليست ِوحدة خارجيَّة ميكانيكيَّة، بل هي ِوحدة داخليَّة ُعضويَّة. فهي ليست ِوحدة مفروضة بموجب أي نظام 

ترتيب كنسي )طائفي مثالً(، بل هي ِوحدة ناشئة عن ُسكنى المسيح في كنيسته. فحيث أنَّ الكنيسة بشري أو 

أن نبذل كل جهد ممكن للحفاظ  -كمؤمنين مسيحيين  -حيَّة )جسد المسيح الواحد(، فيجب علينا هي ِوحدة رو

على هذه الِوحدة! وهذه الِوحدة ليست وحدة تنظيميَّة، بل هي ِوحدة روحيَّة. لهذا فإنَّ المؤمنين المسيحيين 

فهُم لديهم ُمخلِّص واحد لخطاياهم، يُظهرون ِوحدة الكنيسة في كل أنحاء العالم من خالل عبادتهم لنفس اإلله. 

ن في الكتاب المقدَّس، ولديهم نفس  ولديهم نفس الروح القدس الذي يسكن فيهم، ولديهم نفس اإليمان الُمدوَّ

 المحبة ونفس الرجاء. 

 

 كيف يُمكن للمؤمنين أن يحافظوا عمليَّاً على ِوحدة الروح؟(. 3: 3)  :3السؤال 

 

 الحفاظ على ِوحدة الروح: علىقتراحات العمليَّة التي يمكن أن تساعد المؤمنين فيما يلي بعض اال مالحظات:

 

 على أنك عضو في طائفة ُمعيَّنة. أ( انظر لنفسك على أنك عضو في جسد المسيح، ال

سل مع مؤمنين آخرين، وَصلُّوا الصالة الربانيَّة معاً.  أب( اقر  قانون إيمان الرُّ

ة واحدة في السنة على األقل. َرنِّموا معاً. شاركوا معاً ما  اجتمع مع مؤمنين آخرين فيج(  منطقتك َمرَّ

 اكتشفتموه من أحد المقاطع الكتابية. َصلُّوا معاً واحرصوا على وجود َشِركة فيما بينكم. 

م المساعدة العملية إلحدى الكنائس التي تعاني من مشاكل في منطقتك. د(   قَدِّ

 

ع في إطار الِوحدة. هدف (. 00-7: 3)  :4السؤال  كيف ينبغي علينا أن نفهم الكنيسة هو أن تحافظ على التنوُّ

ع الكنيسة وفقاً لما ورد في اآليات  ؟ يجب أن يكون هدف الكنيسة هو أن تسمح بعمل المواهب 00-7تنوُّ

 ؟كيف يجب علينا كمؤمنين أن ننظر إلى المواهب الروحيةالروحية. 

 

ع ينشأ عن اختالف المواهب  نرى، 00-7في اآليات  مالحظات: ع الكنيسة. والتنوُّ أنَّ التركيز يَنصّب على تَنوُّ

 الروحية التي وهبها الرب يسوع المسيح نفسه لكنيسته في العالم. 

 

ع هائل في المواهب الروحية بين أعضاء جسد المسيح. ويجب أن نعلم أنَّ قوائم المواهب الروحية أ(  هناك تنوُّ

ليست قوائم ُمكتملة أو  2-3: 02، ورومية 31-22: 02كورنثوس  0، و 00-7: 02ثوس كورن 0المذكورة في 

ع المواهب الروحيَّة يُساعد على تحقيق وحدة الكنيسة  شاملة لجميع المواهب الروحية. وعلى أي حال، فإنَّ تنوُّ

ى الخدمات التي يحتاج إل –بالمقابل  –ألنَّ كل عضو يستخدم موهبته )أو مواهبه( لخدمة اآلخرين؛ وهو 

يُقدِّمها المؤمنون اآلخرون من خالل استخدامهم لمواهبهم المختلفة. فقد وهب هللا مواهب روحيَّة للمؤمنين ال 
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خدمة المؤمنين اآلخرين، ولتأهيل القديسين للقيام بالخدمات المختلفة، ولبُنيان لكي يخدموا بها أنفسهم، بل ل

 الكنيسة المسيحية. 

 أن نتذكر أربعة أمور هامة فيما يتعلق بالمواهب الروحية:  –ؤمنين كم –ب( يجب علينا 

 

: 3؛ أفسس 00: 02كورنثوس  0يجب علينا أن نعترف بالموهبة الروحية بصفتها موهبة من عند هللا ) -0

 مهارة اكتسبناها بأنفسنا أو بذكائنا الخارق.(، ال بصفتها 7-2

ها واحدة ِمن مواهب كثيرة، وبصفتها موهبة يجب علينا أن ننظر إلى موهبتنا الروحية باعتبار -2

 (. 7: 3محدودة المدى "وفقاً للمقدار الذي وهبه المسيح" )أفسس 

(، 7: 02يجب علينا أن نتقبَّل فكرة أنَّ بعض المواهب هي أعمال )أو خدمات( مثل التعليم )رومية  -3

 . (00: 3الُمعلِّمين )أفسس ( مثل ُخدَّام رسميُّونوبعضها اآلخر مناصب )

سين الستخدام مواهبنا الروحية ال لمجدنا الذاتي، بل لمنفعة الكنيسة بأكملها  -3 يجب علينا أن نكون ُمتحمِّ

 (. 00-01: 3بطرس  0ولمجد هللا )

 

 ؟01-2: 3ما معنى "صعود" و "نزول" السيِّد المسيح في أفسس (. 01-2: 3)  :2السؤال 

 

 مالحظات: 
فما . 02: 12اقتباساً، بل تم تطبيقهما تطبيقاً بناًء على ما ورد في المزمور  أ( هاتان الكلمتان لم يتم اقتباسهما

وحيث أن المسيحيين ال يملكون كتابين ُمقدَّسين؛ بل يقوله كاتب المزمور عن هللا يجد تحقيقه في يسوع المسيح. 

العهد القديم يجد أفضل  كتاباً ُمقدَّساً واحداً موحى به ِمن كاتب أصلي واحد أال وهو الروح القدس، وحيث أن

تفسير له من خالل إعالن العهد الجديد، فال شك أنه يحق للرسول بولس أن يُطبِّق ما قيل عن هللا في العهد 

الغنائم  أخذو، القديم على يسوع المسيح في العهد الجديد. ففي العهد القديم، هجم هللا على أعدائه على األرض

قام إلى السماء آخذاً معه سبايا )أسرى( كثيرين. وفي العهد الجديد،  من الشعوب المنهزمة، وصعد منتصراً 

، ووهب العطايا للناس على األرض، وصعد إلى الرب يسوع المسيح بغزو األرض من خالل موته وقيامته

، نرى أنَّ المؤمنين المسيحيين هُم السبايا 03: 2كورنثوس  2السماء منتصراً آخذاً معه سبايا كثيرين. ففي 

يَتبعون الرب يسوع المسيح في موكب نُصرته! وقد ذين سباهم المسيح بمحبته ونعمته وغفرانه. إنهم اآلن ال

استقبلهم الرب يسوع بصفتهم سبايا وغنائم عمله الخالصي الكامل. وهكذا، فقد أخذ المسيح لكي يُعطي. لقد 

الملكوت على األرض. وفي هذا السياق، أخذهم أسرى لكي يُعتقهم ويجعلهم أبناًء في ملكوته لكي يقوموا بعمل 

سل، واألنبياء، والُمبشِّرين، والرعاة، والمعلِّمين المذكورين في أفسس  هُم العطايا )المواهب(  00: 3فإنَّ الرُّ

التي وهبها الرب يسوع المسيح للكنيسة لتأهيل المؤمنين لعمل الخدمة في جسده. وهذه المواهب هي مناصب 

 ئف )خدمات(. )ُخدَّام( وليست وظا

 

فلى من األرض" يُقابله صعوده إلى "ب( نزول السيِّد المسيح إلى " ما فوق جميع السماوات". األقسام السُّ

ويجب أن نعرف أنَّ الرسول بولس ال يُشير هنا إلى نزول الرب يسوع المسيح إلى عالم األرواح السفلي، وإنما 

إنسان. فرغم أنَّ الرب يسوع كان ُمعادالً هلل، إالَّ أنه أخلى نفسه  يشير إلى اتِّضاع الرب يسوع إلى َحدٍّ لم يبلغه

صار خادماً لجميع البشر، ومات على الصليب مع ُمجرمين لكي من هذا المجد الرفيع، وأخذ طبيعةً بشريةً، و

: 27ى (، وأخيراً، عندما كان في طبيعته البشرية تركه هللا )َمتَّ 2-5: 2يدفع أجرة خطايا كل الناس )فيلبي 

(. لذلك، فقد رفعه هللا اآلب إلى أعلى مكانة في الكون لكي تنحني له ذات يوم كل ُركبة، ولكي يعترف به 31

(. فما من شخص سوى الرب يسوع 00-3: 2ذات يوم كل لسان بأنه ملك الملوك ورب األرباب )أفسس 

كما أنه ما ِمن أحٍد سوى (! 31: 27ى المسيح تنازل لكي يحمل خطايا جميع العالم ويحتمل عذاب الجحيم )َمتَّ 
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الرب يسوع المسيح صعد وجلس عن يمين هللا اآلب ُمعلناً إكمال وتنفيذ خطة خالص هللا في تاريخ هذا العالم 

 (!03-0: 5)رؤيا 

 

(. فسوف يمأل الكنيسة 3: 3ج( سوف يكتمل انتصار الرب يسوع المسيح عندما يمأل الكون كله )أفسس 

ضع (. كما أنه سيملك إلى أن يَ 3-0: 3يوحنَّا  0؛ 3: 0بطرس  2؛ قارن 23: 0ه )أفسس المسيحية بكل ملئ

فسوف يُخِضع كل شيٍء في السماء وعلى األرض تحت (. 25: 05كورنثوس  0جميع أعدائه تحت قدميه )

 (!33: 2(. كما أنَّ ملكوته سيمأل الكون بأكمله في نهاية المطاف )دانيال 01: 0قيادته )أفسس 

 

كيف يُمكن للكنيسة أن يجب أن يكون هدف الكنيسة هو بُنيان العالقات بين المؤمنين.  .(03: 3)  :6سؤال ال

 تبني العالقات بين مؤمنيها؟

 

 كل مؤمن يُسهم في بناء العالقات المسيحية. مالحظات:

 

ل المثال، يجب علينا قيام كل واحٍد منا بمسئولياته تجاه اآلخر. فعلى سبيأ( نحن نبني بعضنا بعضاً عن طريق 

ع بعضنا بعضاً، وأن يُعلِّم بعضنا بعضاً  أن نُحب بعضنا بعضاً، وأن يَحمل بعضنا أحمال بعض، وأن يُشجِّ

 ويَنصح بعضنا بعضاً بكل حكمة، وما إلى ذلك. 

 

. يجب أن تكون الِوحدة "الْبِن هللاِ َحتَّى نَِصَل َجِميعاً إِلَى َوْحَدِة اإِليَماِن َوَوْحَدِة اْلَمْعِرفَِة " 03ب( تقول اآلية ب( 

اإليمان. وهذا يعني أن هذه الِوحدة في الكنيسة يجب أن تكون قائمة على تعاليم الكتاب  في عالقاتنا قائمة على

المقدَّس التي تُشكِّل اإليمان المسيحي. كما يجب أن تكون الِوحدة في عالقاتنا قائمة على معرفة يسوع المسيح. 

هذه الِوحدة في الكنيسة يجب أن تكون قائمة على معرفة كل مؤمن بالرب يسوع المسيح معرفة  وهذا يعني أنَّ 

الشخصية شركتنا أن نحافظ على قتضي ِمنَّا شخصية كُمخلِّص له. ومعرفة الرب يسوع المسيح كُمخلِّص ت

 والحميمة معه على الدوام. 

 

عالقة الشخصية لكل مؤمن بالرب يسوع المسيح، وهكذا، يجب أن تكون العالقة بين المؤمنين قائمة على ال

 وعلى معرفة كل مؤمن بتعاليم الكتاب المقدَّس، وعلى تطبيق كل مؤمن لما يقوله الكتاب المقدَّس. 

 

 

يجب أن يكون هدف الكنيسة هو تلمذة المؤمنين الُجُدد إلى أن يصبحوا مؤمنين  .(05-03: 3)  :7السؤال 

 ؟ للكنيسة أن تُتلمذ مؤمنيها كيف يُمكنناضجين في المسيح. 

 

-03فنحن نقرأ في اآليتين يجب على المؤمنين الناضجين أن يتعاونوا معاً لتلمذة المؤمنين الُجُدد.  مالحظات:

الَ نَُكوَن فِيَما بَْعُد  إِلَى إِْنَساٍن تَامِّ اْلبُلُوِغ، إِلَى ِمْقَداِر قَاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيِح. َوَذلَِك َحتَّى... َحتَّى نَِصَل َجِميعاً ": 03

ِهْم إِ  الِل اْلُملَفَّقِ أَْطفَاالً تَتَقَاَذفُنَا َوتَْحِملُنَا ُكلُّ ِريحِ تَْعلِيٍم يَقُوُم َعلَى ِخَداِع النَّاِس َواْلَمْكِر بِِهْم لَِجرِّ  ."لَى الضَّ

 

نامية مع الرب يسوع  وهكذا، فنحن نُتلمذ المؤمنين الُجدد عن طريق مساعدتهم على إنشاء عالقة شخصية

ا مقياس نُضجنا  المسيح، وعن طريق مساعدتهم على النمو في شخصيتهم وفي طاعتهم للرب يسوع المسيح. أمَّ

: 05-03كمؤمنين فيعتمد على مقدار شبهنا بالسيِّد المسيح. ومن عالمات النضج الظاهرة بحسب اآليتين 

كه بتعاليم الكتاب المقدَّس، وبصدق معتقداته التمسُّك بالحق، والمحبَّة. فتلميذ الرب يسوع المس يح يَتَّصف بتمسُّ

 وكالمه وأفعاله، وبالمحبة في عالقاته وسلوكياته. 
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كيف يمكن للكنيسة . لكن يجب أن يكون هدف الكنيسة هو تأهيل المؤمنين لعمل الخدمة .(02: 3)  :8السؤال 

  أن تؤهِّل مؤمنيها؟

 

ن يمتلكون مواهب روحيَّة تُمكنهم من تأهيل اآلخرين أن يقوموا بتأهيل يجب على المؤمنين الذي مالحظات:

تقوالن إنه ينبغي  02-00أعضاء الكنيسة. وبالطبع، ليس بالضرورة أن يكون هؤالء هُم قادة الكنيسة. فاآليتان 

عاة، والُمعلِّمين أن ي سل )الُمرسلين(، واألنبياء )الواعظين(، والُمبشِّرين، والرُّ ؤهلوا شعب هللا لعمل على الرُّ

الخدمة. وبالتالي، يجب تأهيل جميع المؤمنين لعمل الخدمة. وهذا التأهيل ال يقتصر على القيام بعمل الخدمة 

الجامعة )في العالم كله(. فعلى سبيل  في الكنيسة المحلية فحسب، بل يتعدَّاه إلى القيام بعمل الخدمة في الكنيسة

نين للقيام بعمل التبشير، والبعض اآلخر للقيام بعمل التلمذة، وكذلك الحال المثال، قد يتم تأهيل بعض المؤم

بالنسبة للوعظ، والتعليم، وتقديم المشورة، والخدمة، والعطاء، والرعاية، وغيرها. وهذا يعني أنه يجب على 

لها إليه كل عضو في الكنيسة أن ال يكتفي بحضور اجتماعات العبادة فحسب، بل أن يقوم بالمهمة التي أوك

فالكنيسة هي المجموعة األكبر تأثيراً على (. 1-5: 3كورنثوس  0؛ 33: 03الرب يسوع المسيح )مرقس 

األرض! فإذا قام كل مؤمن بخدمة واحدة فقط، فسوف تصبح الكنيسة أكثر تأثيراً على األرض! فالمؤمنون 

يعملون على إنشاء عائالت المسيحيون يُخبرون الناس في كل أمة عن الرب يسوع المسيح. كما أنهم 

ومجتمعات سليمة وناجحة في كل مكان في العالم. إلى جانب هذا وذاك، فَهُم يُسهمون إسهاماً إيجابياً في إنشاء 

كما أنهم يُقدِّمون للناس ُكتباً ومجالت المدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الهامة في كل مجتمع. 

تستحق اإلصغاء، وبرامج تلفزيونية تستحق المشاهدة. وهكذا، يجب على تستحق القراءة، وموسيقى وترانيم 

كل مؤمن أن يكون أداةً نافعةً بيد هللا من أجل تأسيس ملكوته؛ أي سيادته على قلوب الناس وحياتهم على 

ل هذه تقوم الكنيسة المحلية بتحقيق هذه األهداف، فسوف تنمو روحياً وعددياً! وبالطبع فإنَّ مثاألرض! فعندما 

 تجلب المزيد من المجد هلل!الكنيسة الفاعلة 

 

 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شارك وَدوِّن:  .01-0 :3أفُسس تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

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

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

 على قلبك. 

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

 اسلك سلوكاً يليق بالدعوة التي تلقيتها من الرب يسوع المسيح.  0: 3

و أن يجعلك تتصرف تعلَّم أن تكون وديعاً، ومتواضعاً. ال تسمح ألي استفزاز بأن يثير غضبك أ 0: 3

ع في النظر إلى ما يقوله أو يفعله اآلخرون على أنه هجوم شخصي عليك. ال تُبالغ في  تصرفاً سلبياً. ال تتسرَّ

 اإلصرار على حقوقك.
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 اعمل جاهداً على الحفاظ على ِوحدة الروح في إطار مجموعتك أو كنيستك.  3: 3

]فهو يعمل  الكلوب]فهو السيِّد الُمطلق على الجميع[،  كلاللى عإله واحد تذكَّر أن هناك إله واحد فقط ) 3-1: 3

(، ورب واحد أال وهو الرب يسوع كل ]فهو يسكن في جميع المؤمنين[وفي المن خالل جميع المؤمنين[، 

(، وروح عندما تجسد وجاء إلى أرضنا قبل نحو ألفي سنةالمسيح )هللا الذي أخلى نفسه وأخذ طبيعة بشرية 

(. كذلك، تذكَّر أن هناك 1: 2كورنثوس  0( )قارن وحياتهم  الذي يسكن في قلوب المؤمنينقدس واحد )هللا

كتاب مقدس واحد )أال وهو الكتاب المقدَّس( يُعلِّم اإليمان الواحد الذي يريد هللا من الناس أن يعرفوه ويمتلكوه. 

ؤمنين الحقيقيين بفئاتهم وطوائفهم المختلفة تذكَّر أيضاً أنه توجد كنيسة واحدة )جسد واحد( في العالم. فجميع الم

 ينتمون لهذا الجسد الواحد كما تنتمي أعضاء الجسم إلى الجسد الواحد. 

من عند هللا؛ فالرب يسوع المسيح هو الذي وهبك إياها بمقدار هي  اقبل حقيقة أنَّ موهبتك الروحية 7: 3

 ُمعيَّن. لهذا، فهي موهبة محدودة وليست ُمطلقة. 

إذا كنت راعياً، أو ُمعلِّماً، أو ُمبشِّراً، أو ُمرَسالً، فإنَّ مهمتك الرئيسية هي تأهيل المؤمنين  00-02: 3

اآلخرين لكي يبدأوا في المشاركة بصورة فاعلة في جسد المسيح، ولكي يخدموا في جسد المسيح، ولكي 

عاة أن يتوقفوا عن  القيام بكل شيء في الكنيسة! فرأس يسهموا في بُنيان جسد المسيح. لهذا، يجب على الرُّ

 الجسد )الرب يسوع المسيح( يريد من جميع األعضاء أن يعملوا وأن يكونوا فاعلين أيضاً. 

ا معيار النُّضج  03-03: 3 يجب أن يكون هدفك هو أن تنمو وتنمو إلى أن تُصبح ناضجاً في اإليمان! أمَّ

( 0وفي جميع األحوال، هناك جانبان هامَّان في النمو: )ح. هك بالسيِّد المسيشبُّتالمطلوب فيعتمد على مقدار 

( معرفتك باإليمان المسيحي الُمعلن في 2معرفتك الشخصية وعالقتك الشخصية بالرب يسوع المسيح؛ )

 الكتاب المقدَّس. 

م يجب أن يكون هدفك هو أن تنمو شخصياً لكي تتشبَّه بالسيِّد المسيح أكثر فأكثر، ولكي تُساه 05-01: 3

 في نُمّو الكنيسة وبُنيانها. 

  

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -5

 

س نفسي لتلمذة بعض المؤمنين الُجُدد لكي يُصبحوا ناضجين في المسيح. فأنا ِمن اآلن فصاعداً، أ(  أريد أن أُكرِّ

وعلى  أريد أن أساعدهم على النمو في عالقتهم مع الرب يسوع المسيح، وعلى تنمية الفضائل المسيحية،

 إطاعة تعاليم الكتاب المقدَّس. 

 

ب بعض أريد أن ب(  أستمر في تأهيل المزيد من المؤمنين للقيام بعمل الخدمة في الكنيسة. فأنا أريد أن أُدرِّ

ا.   المؤمنين على التبشير، والبعض اآلخر على التلمذة، والبعض اآلخر على الوعظ والتعليم، وهلُمَّ َجرَّ

 

 

 .َصلِّ . 2الخطوة 

: 3أفُسس تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات 

0-01 . 

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

 مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل 
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 (ائقدق 2) صالة 2

 صالة شفاعي ة

 

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

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

 عتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أعط أعضاء مجمو قائد المجموعة.)

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -0  . تعهَّد بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو مع مجموعة من  01-0: 3أفُسس ِعظ أو َعلِّم أو ادرس درس الكتاب المتعلق برسالة 

 األشخاص. 

كل يوم. استخدم  03-01سفر الخروج يَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من . تمتَّع بخلوة روحالخلوة الروحيَّة -2

 . اكتب مالحظاتك. طَرح األسئلةطريقة 

 . راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. 3-2: 2أفُسس : خالص ِهبَة ِمن هللا. الالحفظ -3

 (. 3: 5انظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع والصالة -3

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

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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 33الد رس 

 

 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 21)عبادة وتسبيح  5

افهللا  اري( هو الَخز   )الفخ 

 
افهللا  الفكرة الرئيسي ة: اري( هو الَخزَّ  .)الفخَّ

 

 . 20-21: 3؛ رومية 01-0: 02؛ إرميا 01: 23إشعياء اقرأ 

 

اف يَُشكِّل األواني كما يَحُسن في عينيه -1  . الَخز 

 

ر كيف يقوم ِصْف كيف يقوم ا افون بتشكيل األواني الخزفيَّة في الماضي وفي الحاضر. الطين ال يُقرِّ لَخزَّ

اف بتشكيله!  الَخزَّ

 

 

اف ونحن طين بين يديه -5  . الرب هو الَخز 

 

 َركِّز على ثالثة أمور: 

 

 (. 00: 23اتك )إرميا ( وقصده لحي3: 33هللا لديه خطة بشأن تشكيل كل واحٍد منَّا. تذكَّر محبته لك )إشعياء أ( 

الذي كان ُمزمعاً أن َشّر عن اليَُكّف هللا عن غضبه ويَرجع ، فسوف ت عن شروركبشريراً وتُ  تكنإذا ب( 

 يعاقبك به. 

الذي كان ُمزمعاً أن يُباركك يَُكّف عن الخير إحساناته وعمل الشر، فسوف يرجع الرب عن  ت فيبدأإذا ج( 

 به. 

 

 

  ؟يَْنَدم" )أو أن يتراجع عن قراٍر ما(يُمكن أن "نظر إلى فكرة أن  هللا كيف ينبغي علينا أن ن -3

 

في بعض آيات الكتاب المقدَّس، قد يبدو لنا وكأنَّ هللا يُغيِّر رأيه؛ وبالتالي فهو إله يَصُعب التكهُّن بتصرفاته أو 

: 1ات سابقة كان قد اتخذها )تكوين رجع عن غضبه، أو تراجع عن قرارقراراته. فنحن نقرأ أنَّ هللا قد نَِدَم، أو 

؛ 05-03: 20أخبار  0؛ 01-05: 23صموئيل  2؛ 35/ 00: 05صموئيل  0؛ 03-3: 32؛ خروج 5-1

 (. 01-7: 02؛ إرميا 01-3: 13إشعياء 

 

نَِدَم" )أو "َرجع"( عن أمٍر ما فهذا ال يعني حدوث تغيير في خطَّة هللا عندما يقول الكتاب المقدَّس إنَّ هللا "

 األزلية، بل يعني حدوث تغيير في إعالن هللا وفي تنفيذه لتلك الخطة. 
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 . فيما يتعلق بالناس فإنَّ الندم شيء ال يُمكن التنبُّؤ بهأ( 

خطاياهم )التأديب، فقدان  في بعض األحيان، يكون الندم عبارة عن أسف. فالناس يخافون من عواقب

قدان النفوذ(، لكنهم ال يتوبون وال يتخلُّون عن خطاياهم! وفي بعض الممتلكات، فقدان السعادة، فقدان الشهرة، ف

رون تركها إلى  األحيان، يكون الندم ُحزناً حقيقياً حيث يتوب الناس بالفعل عن الشرور التي صنعوها ويُقرِّ

 (. 00-2: 7كورنثوس  2غير َرجعة )

 

 . فيما يتعلق باهلل فإنَّ الندم شيء يُمكن التنبُّؤ بهب( 

م هللا يختلف كلياً عن ندم اإلنسان. فاهلل ال يتغيَّر مثل الناس الذين يَصُعب التكهُّن بتصرفاتهم أو مثل األصنام نَدَ 

التي ال تسمع وال ترى. فاهلل الحّي الحقيقي ال يتغيَّر وال يتبدَّل! فهو يبقى إلى األبد هللا القدوس البار الذي يُعاقب 

فقصد هللا األزلي يشتمل على  الرحيم الذي يغفر خطايا الناس عندما يتوبون. الخطية. كما أنه يبقى إلى األبد هللا

قراره األزلي بأن يأخذ في الحسبان موقف الناس وتجاوبهم ِمن نحوه. وهكذا، فإنَّ نََدم هللا هو تصرفه النابع من 

هو تصرفه الرحيم من نحو قداسته وبّره من نحو الخطايا والشرور التي يقترفها البشر. أو قد يكون ندم هللا 

توبة البشر وخضوعهم له. وبالتالي، فإنَّ نََدم هللا هو تغيُّر قراره بشأن تنفيذ قصده األزلي في التاريخ البشري 

 نتيجة تغيُّر مواقف الناس. 

 

 . هللا يرجع عن تهديدهج( 

ة الُخطاة ورجوعهم عن خطاياهم يرجع عن تنفيذ تهديده في حال توبِمن ناحية، سوف يُغيِّر هللا الُمحب قراره و

 (. 2-7: 02)إرميا 

 

 . هللا يُغيِّر وعودهد( 

ِمن ناحية أخرى، سوف يُغيِّر هللا القدوس قراره ويرجع عن وعده لشعبه في حال اقترافهم للشرور وفي حال 

 (. 01-3: 02عصيانهم له )إرميا 

 

الن عن خطته األزلية وتنفيذها )وهو ما يُشار إليه في الهدف من التغيير في كالم هللا أو أفعاله فيما يتعلق باإلع

 الكتاب المقدَّس بـ "ندم هللا" هو دفع الناس إلى التوبة؛ وبالتالي تنفيذ خطته األزلية بالتمام. 

 

 

افاعبدوا هللا بصفته  :قائد المجموعة  في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أشخاص.اعبدوه ! الَخزَّ

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 3

 ِسفر الخروج

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

( مع مراعاة أن تكون المشاركات 03-01خروج خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 قصيرة. 

 شخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.أصغوا إلى ال
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 دقيقة( 71) تعليم 4

 الط اعة: تطبيقات عملي ة

 

ال لكي تعرف الحق فحسب، بل وأيضاً لكي يُغيِّر حياتك! لهذا فإنَّ لقد أعطاك هللا الكتاب المقدَّس  مقدِّمة:

 من تطبيق الحق الكتابي تطبيقاً عمليَّاً هو أن تُصبح أكثر شبهاً بالسيِّد المسيح!الهدف الرئيسي 

 

 

  ما هو التطبيق العملي؟أ( 

 

تجاوب يريده هللا منا كمؤمنين. بعبارة أخرى، التطبيق العملي هو إطاعة كلمة هللا التطبيق العملي هو  َعلِّم:

يَّر. كذلك، قد يعني التطبيق العملي استخدام كلمة هللا بطريقة تساعدنا على أن ننمو وأن نتغواستخدامها 

 لمساعدة اآلخرين على النمو والتغيُّر. 

 

خبرة ُمغيِّرة لحياتك عندما تثق وتُطيع! فيجب عليك أن تؤمن قد تُصبح قراءة الكتاب المقدَّس بصورة منتظمة 

س نفسك هلل وأن تفعل ما يقوله هللا لك. فعندها،  أنَّ الحق الذي اكتشفته قادر على تغيير حياتك. كما يجب أن تُكرِّ

فبدون إيمان حقيقي، ال يُمكن لقراءة الكتاب المقدَّس أو دراسته أن تُرضي هللا. وبدون سوف تتغيَّر بكل تأكيد! 

تطبيق الحق الكتابي على حياتك، ال يُمكن لقراءة الكتاب المقدَّس أو دراسته أن تكتمل. فبعد أن تنتهي من قراءة 

و دراسة أي مقطع من الكتاب المقدَّس، يجب عليك أن تُجيب عن األسئلة التالية: "ما هو التجاوب الذي يتوقعه أ

 هللا ِمنِّي؟"؛ "ما هو التجاُوب الذي يُرضي هللا؟"؛ "ما الذي يريدني هللا أن أفعله بشأن المقطع الذي قرأته؟"

 

 

  ب المقد س ُمهم ة؟لماذا تُعتبر التطبيقات العملي ة لحقائق الكتاب( 

 

 ببعض أهم جوانب الحياة المسيحية.في الكتاب المقدس، ترتبط الطاعة 

 

بعد ذلك، اطلب من أعضاء اطلب من كل عضو أن يقرأ مقطعاً واحداً من الكتاب المقدَّس.  اكتشف وناقش:

ة فيما يتعلق بالحياة ترتبط بها الطاعة أو التطبيقات العمليَّ المجموعة أن يكتشفوا الجوانب الهامة التي 

 المسيحية. 

 

 .20: 7َمتَّى  اقرأ -0

. دخول الملكوت في الكتاب المقدَّس يعني دوماً نفس معنى الوالدة الجديدة الطاعة مهمة للخالص مالحظات:

(. لكنَّ هذا ال يعني أنك تولد والدة جديدة أو أنك تنال 27-23: 01( أو الخالص )مرقس 2-3: 3)يوحنَّا 

فعمل مشيئة هللا اآلب هو الذي (. 01-2: 2عن طريق القيام ببعض األعمال الصالحة )أفسس الخالص 

، فإنَّ عمل مشيئة هللا اآلب يعني اإليمان بيسوع المسيح الذي 23-27: 1يُخلِّصك. وبحسب ما ورد في يوحنَّا 

 أرسله اآلب. 

 

 .27-23: 7َمتَّى  اقرأ -2

ا المعرفة الُمطبَّقة عمليَّاً . كمةحصول على الحالطاعة مهمة لل مالحظات: المعرفة بدون طاعة هي حماقة. أمَّ

 فهي ِحكمة. 

 



 051من  011صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 .31: 1لوقا  اقرأ -3

الطاعة تُثبت انتماءك الحقيقي ليسوع المسيح. كما أنها تُثبت أنَّ . ربوبيَّة المسيحالطاعة مهمة ل مالحظات:

 يسوع المسيح هو َرّب وملك على حياتك!

 

 .33-37: 1لوقا  اقرأ -3

الطاعة مهمة لبناء أساس متين لحياتك وخدمتك المسيحية. فعندما تضع . للثبات والقوةالطاعة مهمة  مالحظات:

كلمات الرب يسوع المسيح موضع التطبيق، سوف يُصبح بإمكان حياتك المسيحية حينئٍذ أن تنمو وأن تتقوى. 

 تنتصر على الخطية. كما أنه سيُصبح بإمكانك حينئٍذ أن تحتمل مشقات الحياة وأن 

 

 .22، 07: 2يعقوب  اقرأ -5

وفاعالً  فالطاعة تُثبت أن إيمانك حقيقي. فالطاعة هي التي تجعل إيمانك حيَّاً . يمانالطاعة مهمة لإل مالحظات:

 في حياتك. فبدون طاعة، سوف يبقى إيمانك إيماناً عقلياً فقط أو إيماناً ميِّتاً. 

 

 .23، 20: 03يوحنَّا  اقرأ -1

فعندما تُطيع وصايا الرب يسوع المسيح فإنك تُظِهر أنك تُحبه بالفعل. كما أنَّ . محبَّةالطاعة مهمة لل مالحظات:

 الطاعة هي الطريقة التي تختبر بها محبة هللا وحضوره بصورة شخصية. 

 

 .31-35: 01عبرانيِّين  اقرأ -7

يُمكنك أن تحصل على ما وعدك هللا به إالَّ إذا  فال. حصول على وعود هللا ومكافآتهالطاعة مهمة لل مالحظات:

 أطعت مشيئته. 

 

 .22: 3يوحنَّا  0 اقرأ -2

فعندما تُطيع وصايا هللا وتفعل كل ما يُرضيه، سوف تحصل على استجابة . صالةالطاعة مهمة لل مالحظات:

 لصلواتك. 

 

 .21-02: 22َمتَّى  اقرأ -3

عندما تُطيع وصايا الرب يسوع المسيح . لميذاً للرب يسوعلكي يُصبح المؤمن تالطاعة مهمة  مالحظات:

 فسوف تُصبح تلميذاً حقيقياً له. 

 

لقد أعطاك هللا الكتاب المقدَّس ال لكي تعرف الحق فحسب، بل وأيضاً لكي يُغيِّر حياتك! لهذا فإنَّ  الُخالصة:

 كثر شبهاً بالسيِّد المسيح!الهدف الرئيسي من تطبيق الحق الكتابي تطبيقاً عمليَّاً هو أن تُصبح أ

 

 

ل إلى تطبيقات عملي ة ج(   . لحقائق الكتاب المقدسُمناسبة كيف تتوص 

 

 

ر الكتاب المقد س تفسيرا  صحيحا   -1  .فَسِّ
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تبدأ بتطبيق الحق الوارد في الكتاب المقدَّس تطبيقاً عملياً، يجب أن تُفسِّر المقطع الكتابي تفسيراً قبل أن  َعلِّم:

. القواعد األربع التالية لتفسير الكتاب المقدَّس مهمة للتوصل إلى تطبيقات عمليَّة 23اً. انظر الدرس صحيح

 صحيحة:

 

 . ن الخطأمالكتاب المقدَّس معصوم أ( 

معصومة من الخطأ، (. رغم أنَّ حقائق الكتاب المقدَّس 35: 23إعالن الكتاب المقدَّس صحيح إلى األبد )َمتَّى 

 منا وتطبيقنا لهذه الحقائق قد يكونا محدودين ويحتمال الخطأ ألننا ُخطاة ولسنا كاملين!إالَّ أنَّ فه

 

 . الكتاب المقدَّس له تفسير واحد فقطب( 

(. 07: 07( ويريد أن يُعلن مقاصده لنا بوضوح. والكتاب المقدس هو الحق )يوحنَّا 2: 0هللا صادق )تيطُس 

مقدَّس أن يحتمل معنيين. فالكلمات الواردة في الكتاب المقدَّس ال تحتمل لذلك، ال يُمكن ألي مقطع في الكتاب ال

سوى المعنى الذي قصده هللا من استخدامها. لهذا، عندما تقرأ الكتاب المقدَّس، يجب أن يكون لديك شوق لفهم 

 قصد هللا. 

 

 . الكتاب المقدَّس ال يُناقض نفسهج( 

فالعهد القديم والعهد الجديد يُكمِّالن الواحد اآلخر. فالعهد القديم  .الكتاب المقدَّس ِوحدة واحدة وإعالن واحد

ج في إعالنات هللا في الكتاب  م العهد القديم. كذلك، هناك تََدرُّ يُهيِّئ الطريق أمام العهد الجديد، والعهد الجديد يُتمِّ

في الكتاب المقدَّس في سياق الكتاب المقدَّس. لذلك، فَسِّر العهد القديم في ضوء العهد الجديد، وفَسِّر كل آية 

 المقدَّس بأكمله. 

 

 . الكتاب المقدَّس يُفسِّر نفسه بنفسهد( 

يجب تفسير اللغة البالغية، واألمثال، واألشعار، والنبوءات وفقاً لقواعد التفسير الخاصة بها. وفي أغلب 

ة. ر أكثر ِمن مرَّ كما أنَّ التعاليم الواضحة والُمباشرة تساعد  األحيان، يجب إعطاء األولوية للتعاليم التي تتكرَّ

 في تفسير التعاليم الُمبهمة. وما ِمن شكٍّ أنَّ تعاليم العهد الجديد تُساعد في تفسير نبوءات العهد القديم. 

 

 

 .فَكِّر في التطبيقات العملي ة الُمحتملة -5

 

 العمليَّة الُمحتملة.  تقترح أي تطبيق عملي، فَكِّر دوماً في التطبيقاتقبل أن  َعلِّم:

في المجموعة الصغيرة، تناقشوا معاً واكتبوا قائمة قصيرة بالتطبيقات الُمحتملة للحقائق الواردة في المقطع 

 الكتابي. 

 

 . حق الواحد يُمكن أن يَحتمل تطبيقات عمليَّة عديدةالأ( 

الُمعلن في المقطع الكتابي هو حق ثابت،  تذكَّر أنَّ التطبيق العملي هو تجاوب يريده هللا منك. ورغم أنَّ الحق

إالَّ أنَّ تطبيق ذلك الحق يُمكن أن يختلف من فئة إلى أخرى من الناس، ومن موقف إلى آخر. بعبارة أخرى، قد 

 يحتمل الحق الواحد تطبيقات عديدة ُمحتملة. لكن ال يمكن أليٍّ من هذه التطبيقات أن يناقض الحق الكتابي. 

 

 . 05: 21خروج  اقرأ

 ناقش التطبيقات العديدة الُمحتملة لهذا الحق الواحد. ناقش:

 فيما يلي بعض التطبيقات الُمحتملة لهذا الحق الواحد:  مالحظات:
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 إذا كنت في َمحل أو َمتجر ما، ال يمكنك أن تسرق البضاعة المعروضة للبيع. -0

 تختلس ماالً من الشركة.إذا كنت في مكان عملك، ال يمكنك أن  -2

 إذا كنت في بيتك، ال يمكنك أن تسرق قطع البسكويت أو الحلوى.  -3

إذا كنت تعمل في مجال الموسيقى ووسائل اإلعالم، ال يمكنك أن تسرق الموسيقى أو البرامج أو المواد  -3

 المطبوعة وال سيَّما تلك المحميَّة بموجب حقوق الطبع أو التأليف. 

 

ن هذه التطبيقات على دفترك.  فَكِّر في التطبيقات الُمحتملة لكل  حق وارد في المقطع الكتابي الذي تدرسه، ودوِّ

 

 

  :أسئلة تُساعدك في التفكير في التطبيقات العمليَّة الُمحتملةب( 

 

 .ةبالمعرفالتطبيقات العملية تتعلَّق  "ما هو الحق الذي يريدني هللا أن أعرفه؟" -0

ينبغي عليَّ أن أعرفها؟"؛ "هل هناك عواقب ينبغي  ل هناك حقيقة جديدةه": األسئلة التاليةيمكنك أن تُفكِّر في 

عليَّ أن أدركها؟"؛ "هل هناك تعليم ينبغي عليَّ أن أفهمه؟"؛ "هل هناك فكرة ينبغي عليها أن أستوعبها؟"؛ 

 "هل هناك حق ينبغي عليَّ أن أحفظه؟"

 

 . باإليمانالعمليَّة تتعلَّق "  التطبيقات "ما هو الحق الذي يريدني هللا أن أؤمن به؟ -2

: "هل هناك حق ينبغي عليَّ أن أؤمن به؟"؛ "هل هناك قناعة ينبغي عليَّ أن األسئلة التاليةيمكنك أن تُفكِّر في 

؟"؛ "هل هناك وعد ينبغي عليَّ أن أطالب به؟"؛ "هل هناك  يها لديَّ  فيه؟" يريدني هللا أن أثق به جانبأُنمِّ

 

 . بالشخصيَّة" التطبيقات العمليَّة تتعلَّق التي يريدني هللا أن أكون عليها؟"ما هي الشخصيَّة  -3

: "هل هناك فضيلة ينبغي عليَّ أن أسلك فيها؟"؛ "هل هناك موقف ينبغي األسئلة التاليةيمكنك أن تُفكِّر في 

ل هناك تشجيع ينبغي عليَّ أن أغيِّره؟"؛ "هل هناك مشاعر ينبغي عليَّ التعبير عنها أو السيطرة عليها؟"؛ "ه

 عليَّ أن أقبله؟"؛ "هل هناك صفة شخصيَّة ينبغي عليَّ أن أمارسها؟"

 

 .بالسلوكالتطبيقات العمليَّة تتعلَّق " "ما هي األشياء التي يريدني هللا أن أقوم بها؟ -3

تعليم ينبغي عليَّ أن  يمكنك أن تُفكِّر في األسئلة التالية: "هل هناك وصيَّة ينبغي عليَّ أن أطيعها؟"؛ "هل هناك

اُطبِّقه؟"؛ "هل هناك تحذير ينبغي عليَّ أن آخذه بعين االعتبار؟"؛ "هل هناك قرار ينبغي عليَّ اتخاذه؟"؛ "هل 

هناك عادة سيئة ينبغي عليَّ أن أتوقف عنها؟"؛ "هل هناك عادة حسنة ينبغي عليَّ أن أمارسها؟"؛ "هل هناك 

هل هناك خطيَّة ينبغي عليَّ أن أتجنبها؟"؛ "هل هناك قدوة حسنة ينبغي عالقة ينبغي عليَّ أن أصلحها؟"؛ "

عة ينبغي عليَّ مشاركتها مع اآلخرين؟"؛ "هل هناك أمور  عليَّ أن أحذو حذوها؟"؛ "هل هناك أخبار ُمشجِّ

 تدعوني لتسبيح هللا وُشكره؟"

 

 

 . أنواع ُمختلفة من التطبيقاتج( 

 

ع على  -0  عن أعمال ُمعيَّنة. مثالً، التوقف عن مطالعة المجالت الفاضحة.  توقفالبعض التطبيقات تُشجِّ

ع على  -2  بأعمال ُمعيَّنة. مثالً، البدء بالتعرف على أصدقاء جيدين. البدءبعض التطبيقات تُشجِّ
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ع على  -3 قضاء مزيد من الوقت مع شريك حياتك شيء ما. مثالً،  زيادة أو إنقاصبعض التطبيقات تُشجِّ

 مبلغ أقل على شراء الكماليات. ، أو إنفاق وأبنائك

. مثالً، عملية تغيير طويلة، في حين أن بعض التطبيقات األخرى هي جزء من بسرعةبعض التطبيقات تتم  -3

قد ترغب في تغيير عادة ُمعيَّنة في حياتك أو صفة ُمحدَّدة في شخصيتك. وكما هو معروف لدينا فإن تغيير 

ية يتطلب وقتاً طويالً. فقد يستغرق األمر شهوراً أو سنين. وقد وصف أحدهم العادات أو الصفات الشخص

 عمليَّة التغيير بصورة رائعة فقال:

 

 تَجني فعالً. ،عندما تزرع فكرة

 عادةً.عندما تزرع فِعالً، تجني و

 وعندما تزرع عادةً، تجني شخصيةً.

 وعندما تزرع شخصيةً، تجني قََدراً.

  

 

 لتطبيقات الشخصي ة" من الحقائق الكتابي ةكيفية استخالص "اد( 

 

بالتطبيقات العمليَّة للحقائق الواردة في المقطع الكتابي الذي تقرأه أو بعد أن تنتهي من إعداد قائمة  َعلِّم:

 اختر تطبيقاً واحداً ُمحتمالً واجعله تطبيقك الشخصي الذي تريد أن تمارسه في األسبوع القادم.تدرسه، 

 

 

 .بيقا  شخصي ا  ختر تطا -1

 

 اختر تطبيقاً شخصياً عن طريق طرح السؤال التالي: "ما هو التجاوب الذي يريده هللا ِمنِّي؟" 

 ارفع قلبك إلى هللا بالصالة واطلب منه أن يُرشدك إلى اختيار تطبيق واحد من القائمة القصيرة التي لديك.

 

ن  -5  .ليةتطبيقك الشخصي مستخدما  الخطوات الخمس التاَدوِّ

 

 التطبيق العملي؟" "ما هي اآلية الكتابيَّة التي استخلصت منها الشاهد الكتابي:: 1الخطوة 

 .05: 21اكتب الشاهد الكتابي. مثالً: خروج 

 

 "ما الذي تقوله هذه اآلية الكتابية؟" الَحّق الكتابي:: 5الخطوة 

 ترك. مثالً: هللا يَنهى الناس عن السرقة.حاول أن تُفسِّر اآلية الكتابيَّة تفسيراً واكتب التفسير على دف

 

ما هي حاجتي الشخصيَّة الحاليَّة في ضوء هذا ؟"؛ "أنا شخصياً  "ما الذي يقوله هللا لي حاجتي:: 3الخطوة 

 الحق؟"

عني هذا الحق على أن أتغيَّر؟"  "ما هي األمور التي أقوم بها رغم أنها ُمخالفة لهذا الحق؟"؛ "كيف يُشجَّ

م في أحد مجاالت حاجتي؟" عني هذا الحق على تحقيق"كيف يُشجِّ   مزيد من التقدُّ

ن مالحظاتك حول الطريقة التي يريدك هللا أن تتغيَّر من خاللها. مثالً: هللا أراني أنني أسرق وقت صاحب  َدوِّ

 العمل.

 

 أن أعمله تحديداً؟" "ما الذي يريدني هللا أن أعرفه، أو أن أؤمن به، أو أن أكون عليه، أو تطبيقي:: 4الخطوة 
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ن الخطة العمليَّة الُمحدَّدة التي يريدك هللا أن تتَّبعها. اجعل التطبيق بسيطاً دائماً )مفهوماً، وواقعياً، وقابالً  َدوِّ

د الفترة الزمنية التي  للتطبيق(. إذا كان التطبيق ُمتعلقاً بالتدرب على موقف، أو عادة، أو صفة شخصية، َحدِّ

مثالً: لقد عاهدت هللا أن أبدأ عملي في الوقت المحدد، في التدرب الواعي على هذا الجانب. تريد أن تقضيها 

 وأن ال أغادر مكان عملي قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمية.

 

 "ما هي الصالة التي ينبغي أن أرفعها تجاوباً مع هللا؟" صالتي:: 2الخطوة 

ن باختصار ما الذي عاهدت هللا عليه، أو م ني ألني أبي السماوي الحبيب، سامح"ا الذي طلبته منه. مثالً، َدوِّ

 كنت أسرق وقت صاحب العمل. أرجوك أن تساعدني على أن ألتزم بساعات العمل كما ينبغي."

 

 

 .تحق ق من تطبيقاتك الشخصية السابقة -3

 

 حاول أن تجد طريقة للتحقق من التزامك بالتطبيق الشخصي. على سبيل المثال:

كنك أن تشارك تطبيقك الشخصي مع أحد أصدقائك أو مع ُمرشدك الروحي بحيث يتمكن من متابعتك أ( يم

 وتشجيعك إلى أن تتمكن من تنفيذ ذلك التطبيق. 

ن تطبيقاتك الشخصية على قائمة الصالة الخاصة بك وأن تُصلِّي بشأنها بصورة منتظمة.ب(   يمكنك أن تُدوِّ

ك بتطبيقاتك الشخصية )يمكنك أن تُلصقها على المرآة التي تستخدمها كل يُمكنك أن تكتب مالحظة لتذكيرج( 

 يوم(.

يجب أن يشتمل فحص افحص نفسك من حين آلخر لكي ترى مدى التزامك بتنفيذ التطبيقات الشخصية. د( 

 .تطبيقاتك الشخصية قد ساعدتك أم ال الذات على معرفة ما إذا كانت

 

 

 .ي ةحقائق الكتابالة على تمرين على كتابة تطبيقات عملي  هـ( 

 

وحدك أو مع مجموعتك الصغيرة. الهدف من هذا التمرين هو كتابة قائمة أكمل التمرين التالي  التعليمات:

 شخصية باستخدام طريقة الخطوات الخمس.  اتكتابة تطبيقعلى كما أنه تمرين مختصرة بالتطبيقات الُمحتملة. 

 

ن على كتابة قائمة مختصرة  -1  .بالتطبيقات الُمحتملةتمر 

 

 . 01-0: 3أمثال  اقرأ

 التطبيقات الُمحتملة لآليات التالية؟ما هي بعض  ناقش:

د أمثلة على بعض التطبيقات الُمحتملة. هذه اآليات قد تحتمل تطبيقات ) مالحظات: التطبيقات التالية هي ُمجرَّ

 (.أخرى

 

 . 2-0: 3أمثال أ( 

  اياه.ووصالرب ليم اعأحد التطبيقات الُمحتملة هو حفظ ت

 أن تقوم بتدوين المالحظات أثناء سماعك لشخص يَِعظ أو يُعلِّم. أحد التطبيقات الُمحتملة األخرى هو 

 

 . 3-3 :3أمثال ب( 
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حمة أحد التطبيقات الُمحتملة هو إظهار ال . مثالً: في أي وقت يحتاج فيها إلى تفهُّمك ورحمتكألحد األشخاص رَّ

حمة إظهار ال  مسامحته عندما يُخطئ أو عندما يكسر شيئاً ما في المنزل. لي عن طريق لطفرَّ

في التعامل مع هللا ومع اآلخرين. مثالً: إظهار األمانة تجاه أحد التطبيقات الُمحتملة األخرى هو إظهار األمانة 

 هللا عن طريق الصالة إليه بصورة منتظمة.

 

 . 1-5: 3أمثال ج( 

االبتعاد عن الِعناد واالستقالل عن هللا، واالستعاضة عن ذلك باإلصغاء إلى  أحد التطبيقات الُمحتملة هو

 النصيحة الجيدة والمشورة الحكيمة.

ةقرارالاتخاذ قبل أحد التطبيقات الُمحتملة األخرى هو الصالة   . ات الهامة بصورة خاصَّ

 

 . 2-7: 3أمثال د( 

 كن الخاطئة. أحد التطبيقات الُمحتملة هو تجنُّب الذهاب إلى األما

 أحد التطبيقات الُمحتملة األخرى هو االبتعاد عن أي شخص شرير يحاول أن يؤثِّر عليَّ تأثيراً سلبياً. 

 أحد التطبيقات الُمحتملة األخرى هو التخلي عن إحدى العادات السيئة. 

 

 . 01-3: 3أمثال هـ( 

 هر وتقديمه إلحدى الخدمات المسيحية. أحد التطبيقات الُمحتملة هو اقتطاع جزء من مالي في نهاية كل ش

 أحد التطبيقات الُمحتملة األخرى هو أن أجعل ِمن بيتي مكاناً يجتمع فيه المؤمنون. 

 

 

ن على كتابة تطبيقات شخصية باستخدام طريقة الخطوات الخمس -5  .تمر 

 

 إلى مجموعات صغيرة ثُنائيَّة. : اقسم المجموعة اقِسم

 ة صغيرة أن تختار تطبيقاً واحداً من قائمة التطبيقات الُمحتملة المذكورة أعاله. اطلب من كل مجموع اختَر:

 اطلب من كل مجموعة أن تكتب تطبيقاً شخصياً باستخدام طريقة الخطوات الخمس.  اكتب:

 اطلب من كل مجموعة أن تقرأ تطبيقها الشخصي على مسامع بقية األعضاء.  شارك:

 

 )انظر المثال التالي(:

 

 "ما هي اآلية الكتابيَّة التي استخلصت منها التطبيق العملي؟" : الشاهد الكتابي:1وة الخط

ِقَك َوه َو ي  : "1-5: 3أمثال  م  اتَِّكْل َعَلى الرَّبِّ ِمْن ك لِّ َقْلِبَك، َوَعَلى ِفْطَنِتَك اَل َتْعَتِمْد. اْعِرِف الرَّبَّ ِفي ك لِّ ط ر  َقوِّ
 ".س ب َلكَ 

 

 "ما الذي تقوله هذه اآلية الكتابية؟" الكتابي: : الَحقّ 5الخطوة 

ف، يجب عليه أن يُفكِّر وأن يُصلِّي قبل أن يتصرَّف!  عوضاً عن أن يستمر المؤمن في التفكير والتصرُّ

 

"ما الذي يقوله هللا لي أنا شخصياً؟"؛ "ما هي حاجتي الشخصيَّة الحاليَّة في ضوء هذا  : حاجتي:3الخطوة 

 الحق؟"

ع )طائش(. في أغلب األحيان، أنا ال أصلي وال أطلب من هللا أن يُعطيني الحكمة أو المحبة قبل أن أنا ُمتس رِّ
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 أتصرف. لهذا، أريد أن أصبح أكثر اتِّكاالً على هللا. 

 

 "ما الذي يريدني هللا أن أعرفه، أو أن أؤمن به، أو أن أكون عليه، أو أن أعمله تحديداً؟" : تطبيقي:4الخطوة 

ن على ما أنو ي عمله هو أن أُصلِّي قبل اتخاذ أي قرارات هامة وقبل القيام بأي عمل هام. أنا أعتزم أن أتمرَّ

 هذا األمر لمدة أسبوعين. 

 

 "ما هي الصالة التي ينبغي أن أرفعها تجاوباً مع هللا؟" : صالتي:2الخطوة 

فسي، ولكي أصلي إليك قبل اتخاذ أرجوك أن تساعدني لكي أتوقف عن االتكال على ن"أبي السماوي الحبيب، 

أية قرارات هامة، وقبل القيام بأي عمل هام، وقبل أن أتحدث إلى اآلخرين، وقبل أن أسافر إلى أي مكان. 

 "كذلك، أرجوك أن تساعدني على أن أعرفك في كل طرقي. باسم يسوع. آمين!

 

 

 

 

 دقائق( 2)صالة  2

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  على رفع صلوات قصيرةعة كمجمو تناوبوا

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 )دقيقتان(واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

 الي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أعط أعضاء مجموعتك الواجب الت قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين للسيِّد المسيح. تعهُّد -0

 " مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص. التطبيقات العمليَّةِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

كل يوم. استخدم  03-00ِسفر الَعَدد عيناً بنصف أصحاح من . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستالخلوة الروحيَّة -2

 . اكتب مالحظاتك. طَرح األسئلةطريقة 

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -3 استخدم طريقة قيادة الكنيسة.  :(7-0: 5بطرس  0. َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 3: 5لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور  . َصلِّ الصالة -3

ن في دفترك -5 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ

 وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيتي. 
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 34الد رس 

 

 َصالة 1

 

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

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 5

 ِسفر الَعَدد

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

( مع مراعاة أن تكون 03-00ِسفر الَعَدد تأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )خلواتكم الروحيَّة و

 المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 21) حفظ 3

 15: 1الَخالص باإليمان: يوحن ا 

 

َن الْ : "03-3: 0اقرأ يوحنَّا  َعالَُم، فَالنُّوُر اْلَحقُّ الَِّذي يُنِيُر ُكلَّ إِْنَساٍن َكاَن آتِياً إِلَى اْلَعالَِم. َكاَن فِي اْلَعالَِم، َوبِِه تََكوَّ

تَهُ، َولَِكنَّ هَُؤالَِء لَمْ  ا الَِّذيَن قَبِلُوهُ، أَِي الَِّذيَن آَمنُوا بِاْسِمِه،  َولَْم يَْعِرْفهُ اْلَعالَُم. َوقَْد َجاَء إِلَى َمْن َكانُوا َخاصَّ يَْقبَلُوهُ. أَمَّ

 َجَسٍد، َوالَ ِمْن َرْغبَِة فَقَْد َمنََحهُُم اْلَحقَّ فِي أَْن يَِصيُروا أَْوالََد هللاِ، َوهُُم الَِّذيَن ُولُِدوا لَْيَس ِمْن َدٍم، َوالَ ِمْن َرْغبَةِ 

 ".بََشٍر، بَْل ِمَن هللاِ 

 

 

لأ(   التأمُّ

 

 الخالص باإليمان 

 02: 0يوحنَّا 

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

ا الَِّذيَن قَبِلُوهُ، أَِي الَِّذيَن آَمنُوا  أَمَّ

بِاْسِمِه، فَقَْد َمنََحهُُم اْلَحقَّ فِي أَْن 

 .يَِصيُروا أَْوالََد هللاِ 

 

 02: 0يوحنَّا 

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

 

  .الخالص الذي يتحدث عنه الكتاب المقد س ليس خالصا  شمولي ا   -1
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." لكنَّ هذا ال يعني أنه يُعطي الخالص لكل الَِّذي يُنِيُر ُكلَّ إِْنَسانٍ )الحقيقي( اْلَحقُّ يسوع المسيح هو "النور 

ال  3: 3بطرس  2، و 00: 2، وتيطُس 01: 3، و 3: 2تيموثاوس  0، و 3: 0إنسان. كذلك، فإنَّ اآليات يوحنَّا 

تُعلِّم عن الخالص الشمولي! بل إنَّ المقصود هنا هو أنَّ الرب يسوع المسيح يُعطي نوراً روحياً لكل شخص 

روحية لجميع يسمع رسالة اإلنجيل. بعبارة أخرى، فإنَّ الرب يسوع المسيح يُعطي قَدراً ُمعيَّناً من فهم األمور ال

لكن لألسف الشديد أنَّ غالبية الذين يسمعون رسالة اإلنجيل ال األشخاص الذين يسمعون رسالة الخالص. 

يتجاوبون معها تجاوباً إيجابياً. ونرى من خالل اآليات أعاله أنَّ العالم لم يَعرف يسوع المسيح ولم يَقبله )يوحنَّا 

لون الظُّلمة. (. فرغم أنَّ الكثيرين تلقُّوا ه01-00: 0 ذا النور أو هذه االستنارة الروحية، إالَّ أنهم ما زالوا يُفضِّ

ةً (. 20-03: 3إنهم يرون النور، لكنهم ال يُقبِلون إليه )انظر يوحنَّا  كذلك، فإنَّ األشخاص الذين تعرَّضوا َمرَّ

التوبة )بأية وسيلة بشرية( لنور اإليمان بالمسيح ثُمَّ ارتدوا عن إيمانهم، يستحيل عليهم أن يعودوا إلى 

 (. 27: 01؛ مرقس 2-3: 1)عبرانيِّين 

 

 

 .الخالص يجب أن يُقبَل، أي أن يتم اإليمان به -5

 

 . القبول يعني التمسُّك الفعليأ( 

: 0العالم لم يَعرف يسوع المسيح )يوحنَّا و(. 5: 0الظالم لَْم يُدرك )لَْم يَفهم( النور ]يسوع المسيح[ )يوحنَّا 

ته )شعب إسرائيل( لم يَقبلوه )يوحنَّا  .(01 (. على الرغم من ذلك فإنَّ كل َمن قَبَِل 00: 0كما أنَّ َمْن كانوا خاصَّ

(. وهكذا، 02: 0يسوع المسيح، أي كل َمْن آمنوا به، فقد َمنَحهم الحق في أن يصيروا أوالد هللا )يوحنَّا 

(. ولكي يَخلُص 00: 5يوحنَّا  0؛ 02: 3؛ أعمال 1: 03ا فالخالص مرتبط ارتباطاً وثيقاً بيسوع المسيح )يوحنَّ 

يَقبل يسوع المسيح في قلبه وحياته، وأن هو الُمخلِّص، وأن المسيح المرء، يجب عليه أن يَعترف أنَّ يسوع 

يتمسَّك بيسوع المسيح وبالخالص الذي حصل عليه عن طريق موته وقيامته. هذا هو معنى اإليمان بيسوع 

 المسيح. 

 

 . القبول يشمل جميع البشر ب(

ا  حرفيَّاً: " 02: 0تقول اآلية يوحنَّا  ." فرغم ، فَقَْد َمنََحهُُم اْلَحقَّ فِي أَْن يَِصيُروا أَْوالََد هللاِ ...الَِّذيَن قَبِلُوهُ،  ُكلّ أَمَّ

ألمم قبلوه. وكلمة "ُكّل" هنا أنَّ العالم واألمة اليهودية قد رفضوا الُمخلِّص، إالَّ أنَّ أفراداً كثيرين من اليهود وا

. فال يهم ما إذا كان المرء يهودياً أو أمميَّاً )غير يهودي(. فمن 01: 3تحمل نفس معنى كلمة "ُكّل" في يوحنَّا 

 أصبح الناس يحصلون على هبة الخالص دون النظر ألي اعتبارات قوميَّة أو ِعرقيَّة. فصاعداً، ذلك الحين 

 

 

 .لدا  من أوالد هللاالخالص يجعل المرء و -3

 

 . معنى عبارة "َمنََحهُم الَحّق"أ( 

يُمكن ترجمة الكلمة اليونانية بالكلمة العربيَّة "َحّق" أو "امتياز". فغالباً ما كان اليهود يتفاخرون بحقوقهم 

 واحصلأنهم (. فقد كان اليهود ونيقوديموس يؤمنون 33: 2ويدعون أنفسهم "أحفاد إبراهيم" )يوحنَّا  الموروثة

لكن ال يمكن ألي شخص أن يُصبح ولداً من أوالد هللا لوجيَّة. وسباب جسديَّة أو بيألروحي أمام هللا امتياز على 

(. فالحق الوحيد الذي يُؤهِّل اإلنسان ألن يُصبح ابناً هلل هو أن 3-1: 3بسبب النَّسل الذي انحدر منه )رومية 

 ح في قلبه وحياته وأن يتمسَّك به. يؤمن بيسوع المسيح؛ أي أن يَقبل يسوع المسي

 

 . أوالد هللاب( 
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( وولداً هلل عن طريق التجديد 05: 2؛ قارن رومية 5: 0يُصبح اإلنسان ابناً هلل عن طريق التبنِّي )أفسس 

ال عالقة للخالص بوالدة  (. فبالنسبة للرسول بولس والرسول يوحنَّا،01: 2؛ قارن رومية 03: 0)يوحنَّا 

ئلة تنتمي إلى ديانة ُمعيَّنة، أو في عائلة ُمتديِّنة، بل إنَّ الخالص يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجديد أو الشخص في عا

 بالوالدة الثانية. فاهلل الروح القدس هو الذي يُعطي المؤمنين هذه الحياة الجديدة ويجعلهم ُمشابهين هلل. 

 

ِمْن (. كما أنه ال يُصبح ولداً هلل 3-1: 3رابة )انظر رومية ال يُصبح المرء ولداً هلل عن طريق ِصلَة الَدّم أو الق

. بعبارة أخرى، فإنَّ اإلنسان الخاطئ ال يُصبح ولداً هلل بقرار منه، وال برغبته الشخصية، وال بسعي دسَ جَ رغبة 

ِمَن هللا وهكذا، ال يُمكن ألي إنسان أن يُصبح ولداً هلل إال إذا ُولد (. 02-03: 3؛ 2-7: 2منه )انظر رومية 

 (.2-3: 3؛ قارن 03: 0)يوحنَّا 

 

 . يصيروا أوالد هللاج( 

فمنذ تلك اللحظة التي يسكن ! بشخص الرب يسوع المسيح يُصبح اإلنسان ولداً هلل منذ اللحظة التي يؤمن فيها

وحنَّا في فيها روح هللا فيه، يُصبح هذا اإلنسان ولداً هلل ويدخل في ملكوت هللا. لهذا، عندما يقول الرسول ي

إنَّ المؤمن قد ُمنَِح الحقَّ في أن يصير ولداً هلل، فإنه ال يُشير إلى أنه سيُصبح ولداً هلل في  02: 0إنجيل يوحنَّا 

بروح ُمقدَّسة بالكامل المستقبل، بل يُشير إلى َحّق هذا الشخص في أن يُصبح ولداً هلل بكل معنى الكلمة؛ أي 

عندما يؤمن المرء، لكنه ال يكتمل تماماً إال عند القيامة من األموات.  فالخالص يبدأ. وجسد جديد بالكامل

 –منذ تلك اللحظة فصاعداً  -كذلك، فإنَّ المرء يُصبح ولداً هلل عندما يَقبل المسيح في قلبه وحياته. فهو يُصبح 

عند المجيء يحدث سك ذلالكامل لتحقيق لكنَّ البهذا الحق بكل ما في الكلمة ِمن معنى.  يتمتعهو ولداً هلل، و

د الذي وعده هللا به.  الثاني للمسيح حيث تتقدَّس روح المؤمن تماماً ويحصل على ذلك الجسد الجديد الُممجَّ

وبالطبع فإنَّ المؤمن يستمر في رحلة التقديس هذه طوال حياته على األرض، ويستمر في التغيُّر ليقترب أكثر 

 (. 3-0: 3يوحنَّا  0في األصل )فأكثر من الصورة التي خلقه هللا عليها 

 

ل من شخص خاطئ إلى ولد من أوالد هللا هو شيء يحدث بصورة فوريَّة من جهة، الُخالصة:  بصورة والتحوُّ

فنحن نُصبح أوالداً هلل في نفس اللحظة التي يسكن فيها روح هللا فينا. لكنَّ هذا التغيير تدريجية من جهة أخرى. 

 عندما نرى الرب يسوع المسيح وجهاً لوجه. ال يكتمل إال في المستقبل 

 

 

 الحفظ والُمراجعةب( 

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

 . 02: 0الخالص باإليمان: يوحنَّا اآلية الكتابية بالطريقة السليمة.  احفظ -5
 حقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة. اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليت راجع: -3

 

 

 دقيقة( 71) درس الكتاب 4

 7-1: 2بطرس  1قيادة الكنيسة: 

 

 عاً. م 7-0: 5بطرس  0استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 
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ب المقدَّس عن قيادة الكنيسة. في هذه الهدف من دراسة الكتاب المقدَّس هو تعميق فهمنا لما يُعلِّمه الكتا

" presbuteroi" )بصيغة المفرد( والكلمة اليونانية "presbuterosالدراسة، سوف تجد أنَّ الكلمة اليونانية "

تُترجمان في اللغة العربية "َشيخ" الكنيسة و "شيوخ" الكنيسة. كما أنَّ الكلمة اليونانية )بصيغة الَجمع( 

"episkoposلُمفرد( والكلمة اليونانية "" )بصيغة اepiskopoi بصيغة الَجمع( تُترجمان في اللغة العربية( "

"ناِظر" و "نُظَّار". كما أنَّ الكلمة اليونانية "" )بصيغة الُمفرد( والكلمة اليونانية "" )بصيغة الَجمع( تُترجمان 

ا الكلمة اليونانية " ( فتُترجم في اللغة 2: 5بطرس  0" )episkopeoفي اللغة العربية "راعي" و "ُرعاة". أمَّ

( تُترجم في اللغة 2: 5بطرس  0؛ 22: 21" )أعمال poimainoالكلمة اليونانية "كما أنَّ "ارعوا"،  العربية

 .أيضاً  "ارعواالعربية "

 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  7-0: 5بطرس  0لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 . اكتشف: 5الخطوة 

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 أف َدوِّ  كارك في دفترك. 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.

ارك )فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُش

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

 

ثالث يستخدم  طرسحيث نرى أنَّ الرسول ب 3و  2اآليتين هو الحّق الُمعلن في لديَّ هم الحّق المُ  .1االكتشاف 

تيموثاوس  0 ؛07: 21( )أعمال presbuteroi: فالشيوخ يُدعون "شيوخ" )باليونانية: بمعنى "شيوخ"كلمات 

(، و "نُظَّار" )ُمشتقة من الفعل اليوناني: poimano(، و "ُرعاة" )ُمشتقة من الفعل اليوناني: 07: 5

episkopeo :وهذه الحقيقة تعني شيئين اثنين .) 

 

 لم يكن هناك تَسلُسل هرمي للقادة في كنيسة العهد الجديد. أ( 

 

ة قائد )أو راعي( واحد، بل كانت تحت قيادة مجموعة من لم تكن كنيسة العهد الجديد المحلية تحت قيادب( 

 presbuterion( )0الرجال الذين كان يُطلق عليهم اسم "هيئة الشيوخ" أو "جماعة الشيوخ" )باليونانية: 

عاة والنُظَّار )أعمال (. 03: 3تيموثاوس  (. 2: 5بطرس  0؛ 22: 21وقد كان هؤالء الشيوخ يقومون بمهام الرُّ

قيادة ليست امتيازاً ُمعطى لشخص واحد، بل هي واجب يَضطلع به مجموعة من الرجال الذين يُطلق وهكذا، فال

 عليهم اسم "شيوخ".

 

م في presbuterosرغم أنَّ كلمة "شيخ" )باليونانية: ج(  ( في اللغة اليونانية القديمة تشير إلى شخص ُمتقدِّ

ياً في العهدين القديم والجديد لإلشارة إلى األشخاص والخبرة في الحياة، إالَّ أنها لم تُستخدم حصر السن

( 02-3: 0؛ تثنية 07-01: 00؛ عدد 21-03: 02الُمتقدِّمين في الُعمر. فكلمة "شيخ" في العهد القديم )خروج 
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كان يتولى منصباً قيادياً في وسط شعب هللا )إسرائيل( في العهد القديم. كما شخص تُشير في المقام األول إلى 

( 3-0: 5بطرس  0؛ 1-5: 0؛ تيطُس 07: 5تيموثاوس  0؛ 22: 21كلمة "شيخ" في العهد الجديد )أعمال أنَّ 

وفي  تُشير في المقام األول إلى شخص كان يتولى منصباً قيادياً في وسط شعب هللا )الكنيسة( في العهد الجديد.

لكي يتمكنوا من خدمة وليات ُمحدَّدة مسئلديهم كلتا الحالتين، كان هؤالء الرجال يتمتعون بصفات ُمعيَّنة و

الناس. لهذا، إذا كان أحد الشباب في وقتنا الحاضر يتمتَّع بالصفات الواردة في الكتاب المقدَّس، فيمكنه أن 

(! 02: 3؛ 7-1: 3تيموثاوس  0؛ 23-20: 03يُصبح شيخاً )كمنصب قيادي كنسي في هذه الحالة( )أعمال 

م في السنوهكذا، فإنَّ كلمة "شيخ" ال تُ  ، بل تُشير إلى رُجل ناضج روحياً شير بالضرورة إلى َرُجل ُمتقدِّ

 ومؤهَّل لتولي دور قيادي وَخَدمي في الكنيسة.

 

 
الرسول بُطرس يدعو نفسه واحداً من حيث نرى أنَّ  0اآلية الحّق الُمعلن في لديَّ هو هم الحّق المُ  .5االكتشاف 

أناساً ُمميَّزين أوكل هللا إليهم مهمة ُمميَّزة في الكنيسة الجامعة أو العالمية.  لقد كان ُرُسل المسيح. شيوخ الكنيسة

فقد زرعوا الكنائس األولى في وسط اليهود، والسامريِّين، واألمم. رغم ذلك، كلما كان الرسول بطرس يزور 

فس التعليم الكتابي إحدى الكنائس المحلية، كان يتصرَّف ويعمل كواحد من الشيوخ. لقد كان يُخِضع نفسه لن

. بعبارة أخرى، لم يكن الرسول بطرس يتعالى على أيٍّ من الكنائس الشيوخللكنائس بشـأن الذي كان يُعلِّمه 

 المحلية أو الشيوخ اآلخرين. 

 

 

 . 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 بَعد. 7-0: 5بطرس  0لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

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

الً  شارِك:  من كل شخٍص أن )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(. 

 

  ن هو القائد الُمطلق للكنيسة؟مَ   :1السؤال 

 

ْخَرِة أَْبنِي َكنِيَستِي" " 02: 01في َمتَّى يقول الرب يسوع المسيح  مالحظات:  ."َوَعلَى هَِذِه الصَّ

 

 .يسوع هو مالك الكنيسةأ( 

لية الكنيسة العالمية( والكنيسة المحيقول السيد المسيح عن الكنيسة "كنيستي". وهذا يعني أن الكنيسة الجامعة )

في العالم ال تنتمي إلى قادتها أو أعضائها، بل تنتمي للرب يسوع المسيح وحده. فقد اشترى السيِّد المسيح 

 (.22: 21الكنيسة بدمه )أعمال 

 

 .يسوع هو ُمنشئ الكنيسةب( 
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م اآلخرين "أبني كنيستي". وهذا يعني أنَّ الُمرسلين، وقادة الكنائس، والُخدَّا عالوة على ذلك، قال السيد المسيح

ال يبنون الكنيسة المحلية بأنفسهم. فالسيد المسيح هو الذي يبني كنيسته من خالل األشخاص الذين يستخدمهم. 

 (!5: 05لهذا، بدون يسوع المسيح، ال يمكننا أن نفعل أي شيء ذي قيمة أبدية )انظر يوحنَّا 

 

 .يسوع هو رأس الكنيسةج( 

ل ابنه يسوع المسيح رأساً لكل شيء في الخليقة، ورأساً للكنيسة. لهذا، أنَّ هللا اآلب جع 22: 0أفسس في نقرأ 

ال يمكن ألي شخص في العالم كله أن يأخذ هذه المكانة! فالمسيح وحده هو رئيس الرعاة للكنيسة الجامعة أو 

 (. 25: 2بطرس  0(. كما أنه وحده راعي نفوسنا وأسقفها )3: 5بطرس  0العالمية )

 

ع المسيح هو باني الكنيسة، ومالكها، ورأسها اآلن وإلى األبد! إنه قائد الكنيسة الُمطلق وهكذا، فإنَّ يسو

 واألبدي.

 

 

  َمن هُم القادة الرئيسيون للكنيسة؟  :5السؤال 

 

  مالحظات:
 

 .ُرُسل يسوع هُم الذين أسَّسوا الكنيسة التاريخيَّةأ( 

سل هُم الذين كرزوا برسالة اإلنجيل لليهود حيث تم تأسيس الكنيسة المحلية األولى بين اليهود )أعمال  كان الرُّ

(. وقد كان الرسل ال غنى عنهم أيضاً عندما تأسست الكنيسة المحلية األولى بين السامريين 37-32، 03: 2

(. وأخيراً، كرز الرسل برسالة اإلنجيل إلى األمم فتم تأسيس الكنائس األولى 30: 3؛ قارن 07-03: 2)أعمال 

أعمال  –؛ وأثناء الرحلة التبشيرية األولى التي قام بها الرسول بولس 00-01أعمال  –مم )في قيصريَّة بين األ

03-03.) 

 

 .ُرُسل يسوع كانوا القادة الرئيسيون للكنيسةب( 

سل واألنبياء )أفسس  سل هُم تالميذ يسوع21: 2يقول الكتاب المقدَّس إن الكنيسة َمبنيَّة على أساس الرُّ  (. والرُّ

المسيح األحد عشر باإلضافة إلى الرسول بولس. فقد اختارهم الرب يسوع المسيح نفسه، ودعاهم، وأرسلهم 

ليكونوا شهوداً على موته وقيامته. )ال يُمكن رفض الدعوة بدون عصيان. لذلك، يجب إطاعة دعوة هللا(. 

سل بزرع الكنائس التاريخية في وسط اليهود، والسام ا األنبياء )أي وهكذا، فقد قام الرُّ ريِّين، واألمم. أمَّ

عون مثل تيموثاوس، وتيطُس، وسيال( فكانوا يعاونون الرسل )أعمال  ؛ قارن أفسس 32: 05الُمبشِّرون والُمشجِّ

وقد قام هؤالء الرسل ومعاونيهم بتعيين القادة الرسميين األوائل للكنائس المحلية فصاروا يُعرفون (. 21: 2

سل بالشيوخ بين كنائس األ ، لم يُكن 22-20: 0ُخلفاء ألنه بحسب ما َوَرد في أعمال مم. ولم يكن لهؤالء الرُّ

سل هم القادة الرئيسيون للكنيسة )قارن  هناك أشخاص يحملون الصفات والمؤهالت الالزمة! وهكذا، كان الرُّ

ية المذكورة في (. فقد قاموا بتأسيس الكنائس األولى في التاريخ في وسط الجماعات الرئيس03: 20رؤيا 

مملكة "مملكة الجنوبية القديمة التي كان يُطلق عليها اسم ينتمون للكانوا الكتاب المقدَّس: اليهود )الذين 

ناً (، والسامريِّين )الذين كانوا شعباً "يهوذا التي  من اليهود واألجانب يقطنون المملكة الشماليةخليطاً أو ُمهجَّ

(، واألمم )الذين كانوا ينتمون للمنطقة الشاسعة الواقعة خارج نطاق ئيل"إسرامملكة كان يُطلق عليها اسم "

 (. 2: 0شعب هللا في العهد القديم( )أعمال 

 

 .ُرُسل يسوع عملوا كشيوخ في الكنائس المحليَّةج( 
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عندما كرز بطرس برسالة اإلنجيل لغير ف، يدعو الرسول بطرس نفسه "شيخاً". 0: 5بطرس  0في 

كتب بعض عندما زرع الكنائس المحلية األولى في وسط اليهود والسامريين واألمم، وما عندالمسيحيين، و

فقد ، وخدم فيها . لكن عندما عاش في الكنائس المحليةفإنَّما قام بذلك كله بصفته رسوالً أسفار العهد الجديد، 

بصفتهم شيوخاً أيضاً (. كما أنَّ الرسل اآلخرين عملوا 0: 5بطرس  0) فعل ذلك بصفته واحداً من الشيوخ

(. لكن حيث أنَّ مهمتهم ودعوتهم الرئيسية كانت هي تلمذة األمم 0يوحنَّا  3؛ 0يوحنَّا  2؛ 3: 1)قارن أعمال 

األخرى وزرع المزيد من الكنائس المحلية، فُسرعان ما قاموا بتعيين بعض الرجال المحليين ليصبحوا شيوخاً 

 (. 5: 0 ؛ تيطس23: 03لكنائسهم المحلية )أعمال 

 

  لكنيسة؟الذين تمَّ تعيينهم في ا ةالقاد مَمن هُ   :3السؤال 

 

  مالحظات:

 

 .الشيوخ بين اليهودأ( 

سل )مرقس  (، لكننا ال 7-0: 1( وتعيين الشمامسة )أعمال 03-03: 3نقرأ في الكتاب المقدَّس عن تعيين الرُّ

ة األولى نقرأ عن تعيين الشيوخ في الكنائس القائمة في وسط اليهود. ف الشيوخ في كنيسة أورشليم يُذَكرون للمرَّ

؛ لكننا ال نقرأ عن تعيينهم في أي مكان في الكتاب المقدَّس. 2: 05، ثم نقرأ عنهم في أعمال 31: 00في أعمال 

يرجع السبب في ذلك إلى أنَّ منصب الشيخ كان المنصب الرئيسي الوحيد الدائم في الكنائس القائمة في وسط 

ا قد كان الشيوخ هُم نفس القادة الرسميين لشعب هللا في فترة العهد القديم. اليهود. ف فقد كان الشيوخ اليهود إمَّ

؛ 01: 3شيوخ القبائل أو ما شابه ذلك في المجتمع اليهودي، وكان الشعب هو الذي اختارهم بنفسه )خروج 

س الكنائس األولى في وسط (. وعندما قام الرسل بتأسي02-3: 0؛ تثنية 07-01: 00؛ عدد 03-21: 02

م الجديد دون أن يتم تعيينهم رسمياً. االيهود، احتفظ شيوخ الشعب اليهودي بمنصبهم كشيوخ في ظل النظ

 عدم الحديث عن تعيين الشيوخ في سفر أعمال الرسل. في سبب الوبالتالي، كان هذا هو 

 

 .الشيوخ بين األممب( 

تفصيل عن تعيين الشيوخ في كنائس األمم وذلك ألنه لم يكن هناك نرى هنا أنَّ سفر أعمال الرسل يتحدث بال

شيوخ بين األمم في األصل. وهكذا، فقد قام الرسل )أو معاونيهم( الذين قاموا بتأسيس تلك الكنائس بتعيين 

(. وكلمة "َعيَّن" تعني حرفياً "اختار برفع اليد"؛ لكن ال 5: 0؛ تيطُس 23: 03شيوخ في كل كنيسة )أعمال 

. وهكذا، فإن المعنى البسيط المقصود هنا هو أن بولس وسيال )في مكن أن يكون هذا هو المعنى المقصود هناي

هذه الحادثة( قد اختارا أشخاصاً ليكونوا شيوخاً؛ لكن دون تحديد طريقة االختيار أو التعيين. لهذا، قد ال نُخطئ 

الواردة سابقاً في ِسفر أعمال الرسل حينما قام إذا افترضنا أنَّ طريقة تعيين هؤالء الشيوخ هي نفس تلك 

نرى من هذا كله أنَّ الشيوخ (. 1-5: 1)أعمال  تعيينهم رسميَّاً شمامسة ثم قام الرسل بسبعة المؤمنون باختيار 

(، وقد كانت هيئة الشيوخ )أو جماعة الشيوخ( تتألف من القادة 5: 0كانوا القادة الُمعيَّنين للكنيسة )تيطُس 

 (. 03: 3تيموثاوس  0ين لكل كنيسة محلية )الرسمي

 

 

  هل كان هناك قادة آخرون أعلى من الشيوخ في زمن العهد الجديد؟  :4السؤال 

 

  مالحظات:
 

 .الشيوخ كانوا يتمتعون بُسلطة ُمتساوية، لكنهم كانوا يقومون بمهام مختلفةأ( 
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تيموثاوس  0خر منهم يَعظون ويُعلِّمون )كان بعض الشيوخ يُديرون شؤون الكنيسة، في حين كان البعض اآل

لون معاً هيئة الشيوخ07: 5  (. ورغم أنهم كانوا يقومون بمهام مختلفة في الكنيسة المحلية، إال أنهم كانوا يَُشكِّ

 (. 03: 3تيموثاوس  presbuterion – 0أو جماعة الشيوخ )في اللغة اليونانية: 

 

أنَّ التمييز الذي يحدث في وقتنا الحاضر بين قادة الكنائس الذين تلقوا  أحد األمور التي ينبغي علينا معرفتها هو

تدريباً في كليات الالهوت وبين غيرهم ِمن قادة الكنائس الِعلمانيين لم يكن موجوداً آنذاك. كما أنَّ التمييز بين 

عاة الكنائس المرسومين )الُمعيَّنين رسميَّاً( وبين القادة الِعلمانيِّين لم يك ن قائماً أيضاً آنذاك ألنَّ جميع القادة رُّ

 (. 23-20: 03كانوا يتتلمذون ويُعيَّنون كقادة للكنائس )أعمال 

 

 .الشيوخ في مجلس شيوخ الكنيسة كانوا يُشرفون بعضهم على بعضب( 

سل بحسب أعمال ، نرى أن الرسول بولس يوصي شيوخ )في اللغة اليونانية: 22، 07: 21 الرُّ

presbuteroiي اللغة اإلنجليزية: ؛ وفpriests  أوeldersالكنيسة في أفسس ال أن ، وفي العربيَّة: شيوخ )

أو  bishops؛ وفي اإلنجليزية: episkopoiيسهروا على جميع القطيع )المؤمنين( كنُظَّار )في اليونانية: 

supervisorsوهذا يُرينا خر أيضاً.  ( فحسب، بل أن يسهروا الواحد على اآل؛ وفي العربية: نُظَّار أو أساقفة

ق على شيوخ الكنيسة اآلخرين في منصبه أو ُسلطته! فجميع الشيوخ يُشرفون  أنه ال يوجد شيخ في الكنيسة يتفوَّ

بعضهم على بعض. كما أنه ال يوجد أي دليل في الكتاب المقدَّس على وجود قادة أعلى من شيوخ الكنيسة 

فإنَّ التمييز الذي نراه في وقتنا الحاضر )في أنَّ األسقف يُشرف على وبالتالي المحلية في فترة العهد الجديد. 

 جميع قادة الكنيسة اآلخرين( لم يُكن موجوداً في زمن العهد الجديد!

 

 . مجلس شيوخ الكنيسة أعلى منأو َمجمعاً أورشليم لم يَُكن مجلساً َمجَمع ج( 

ادمين من المؤمنين الق اً وفدَضمَّ بارة عن اجتماع ، كان َمجمع أورشليم ع35-0: 05بحسب ما َوَرد في أعمال 

سل.  من الكنيسة المحلية األممية في أنطاكية )في سوريَّا(، وقادة الكنيسة المحلية في أورشليم في اليهودية، والرُّ

وقد كان الهدف من عقد ذلك االجتماع هو حسم مسألة اليهود )من منطقة اليهودية( الذين كانوا قد آمنوا 

ن األمم في أنطاكية وراحوا يُعلِّموهم أنهم ال يمكن أن يخلصوا ما لم يَختتنوا المؤمنين مِ إلى يح ثم جاءوا بالمس

ذلك االجتماع الذي ُعقد في أورشليم يضم مندوبين أو ُممثِّلين عن جميع  لم يكنحسب شريعة موسى. وهكذا، 

لطة على الكنائس المحلية األخرى، ولم يُمارس يوماً كما أنه لم يتمتَّع يوماً بأي سُ الكنائس المحلية الموجودة. 

أي ُسلطة عليها. فليس هناك دليل واحد في الكتاب المقدَّس على وجود أي مجلس أو َمجمع أعلى من شيوخ 

بعبارة أخرى، فإنَّ التمييز الذي نراه في وقتنا الحاضر )في أنَّ َمجمعاً الكنائس المحلية في فترة العهد الجديد. 

ودساً ُمعيَّناً يُشرف على جميع الكنائس المحلية وعلى مجالسها وشيوخها( لم يكن قائماً في فترة العهد أو سن

 الجديد! 

 

 

  كيف نعرف أنه ينبغي على الشيوخ أن يكونوا قادة الكنيسة المحلية؟  :2السؤال 

 

  مالحظات:
 

 .لكنيسةلهللا )الروح القدس( هو الذي جعل الشيوخ قادة أ( 

سل بحسب أع إلى أفُسس يستدعي شيوخ )في اللغة اليونانية: ، أرسل الرسول بولس 22، 07: 21مال الرُّ

presbuteroi" :فَاْسهَُروا إَِذْن َعلَى أَْنفُِسُكْم َوَعلَى َجِميِع اْلقَِطيِع الَِّذي َعيَّنَُكْم بَْينَهُ ( الكنيسة. فلما جاءوا قال لهم

وُح اْلقُُدُس نُظَّاراً  َكنِيَسةَ هللاِ ( poimano)في اللغة اليونانية: ، لِتَْرَعْوا (episkopoiلغة اليونانية: )في ال الرُّ
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كما هو حال الرسول بطرس، فإن الرسول بولس يُعلِّم أيضاً أن شيوخ الكنيسة المحلية هُم  "الَّتِي اْشتََراهَا بَِدِمِه.

سول بولس أيضاً يصف مهامهم فيقول إنهم معاً قادة الكنيسة المحلية. وكما فعل الرسول بطرس، فإنَّ الر

"نُظَّار" و "ُرعاة". وهذا يُرينا بوضوح أنه فيما يتعلق بالمصطلحات الُمستخدمة، فإنَّ الكلمات "شيوخ" و 

 "ُرعاة" و نُظَّار" تُستخدم بالتبادل في العهد الجديد لإلشارة إلى نفس األشخاص.

 

 .الشيوخ في الكنيسة هللا )الروح القدس( هو الذي َعيَّن مهامب( 

ُمشتقة "ُرعاة" ( pastors)"كهنة" و  (priests) "أساقفة" و( bishops)إنَّ الكلمات اإلنجليزية الُمعاصرة 

من الكلمات اليونانية والالتينية التي تعني في الكتاب المقدَّس "نُظَّار"، و "شيوخ"، و "ُرعاة". ورغم أنَّ هذه 

أضفى معاٍن جديدة على هذه ل( في العهد الجديد، إالَّ أنَّ التاريخ الكنسي الكلمات تشير إلى مهام )أو أعما

بحيث أصبحت تُشير إلى مناصب قيادية هَرميَّة )ُمتسلسلة ِمن أعلى إلى أسفل( بدالً ِمن أن تُشير إلى الكلمات 

ت فجعلتها تشير قد عملت في بعض األحيان على تغيير معاني هذه الكلمامهام. ورغم أنَّ الكنائس المعاصرة 

إلى التسلسل الهرمي للقادة، إالَّ أنَّ العهد الجديد يستخدم هذه الكلمات الثالث لإلشارة إلى فئة واحدة من القادة 

 أال وهُم "الشيوخ". 

 

بل كانت هناك فئة واحدة من القادة تُدعى "هيئة لم يكن هناك تسلسل هرمي لقادة الكنيسة في العهد الجديد! 

مجلس شيوخ الكنيسة( في كل كنيسة محلية، وكان هؤالء الشيوخ يتشاركون مسئوليات القيادة في الشيوخ" )أو 

ويجب أن نعرف أن كلمة "شيخ" تُعبِّر عن النضج الروحي للقائد، وعن خبرته الواسعة، وعن تلك الكنيسة. 

ا كلمة "ناظر" وكلمة "راعي" فتصفان طبيعة الم هام التي يقوم بها الشيخ. االحترام الكبير الذي يستحقه. أمَّ

. بعبارة أخرى، فإنَّ وبالتالي، يجب على جميع شيوخ الكنيسة المحلية أن يكونوا نُظَّاراً وُرعاةً لكنيستهم المحلية

 جميع الشيوخ يضطلعون بمهام رعوية وتعليمية وإدارية في كنيستهم المحلية. 

 

 

  شيوخ الكنيسة؟مجلس ما هي المهمة األولى ل  :6السؤال 

 

 0أن يكونوا ُرعاةً  لرعيَّة هللا. فوفقاً لما يقوله الرسول بطرس في المهمة األولى للشيوخ هي  مالحظات:

اس 2: 5بطرس  )كنُظَّار(. ووفقاً لما يقوله ، فإنَّ مهام الشيوخ هي أن يرعوا قطيع هللا وأن يخدموهم كُحرَّ

نفسها تماماً. فال ينبغي أن يكون هناك "قِّس"  ، فإن مهام الشيوخ هي22: 21الرسول بولس في أعمال الرسل 

! ويجب على كل شيخ في مجلس شيوخ الكنيسة أن يكون راعياً أو "راعي" واحد لكل كنيسة، بل هيئة شيوخ

، فيجب عليهم أن أو أن يقوم بالمهام والمسئوليات الرعوية في الكنيسة. وحيث أن الشيوخ هُم رعاة لرعيَّة هللا

فينبغي عليهم أن (. 25: 2بطرس  0للكنيسة المحلية؛ تماماً كما فعل يسوع، الراعي الصالح )يعملوا كنُظَّار 

وا أعضاء الكنيسة المحلية، ويحموهم، ويعتنوا بهم من حيث صحتهم الروحية وكل ما هو لخيرهم  يُغذُّ

هنة ُمعيَّنة، بل َكَمن وحيث أنَّ الشيوخ ُرعاة، فيجب عليهم أن يمارسوا مهمتهم ال َكَمن يعمل في مومنفعتهم. 

(. لهذا، يجب على كل شيخ أن يعتنوا بالشيوخ 3-3: 5بطرس  0يخدم اآلخرين ويكون قدوة صالحة لهم )

(. وبهذه الطريقة يكون األعضاء والشيوخ مسئولين 22: 21اآلخرين وبأعضاء الكنيسة المحلية )أعمال 

(، وأن 30-22: 21علِّمين الكذبة )أعمال بعضهم عن بعض. كذلك، يجب على الشيوخ أن يحترسوا من المُ 

أعضاء الكنيسة الذين يحتاجون لالهتمام والرعاية والمحبة )مثل  يُظهروا االهتمام والرعاية والمحبة تجاه

األيتام، واألرامل، والمؤمنين الُجُدد(. كما يجب على الشيوخ أن يزوروا المرضى وأن يُصلُّوا ألجلهم )يعقوب 

5 :03 .) 
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  ما هي المهمة الثانية لمجلس شيوخ الكنيسة؟  :7 السؤال

 

 أن يكونوا وكالء عن كنيسة هللا.المهمة الثانية للشيوخ هي  مالحظات:

أن يُحسنوا تدبير بيوتهم وأن يعتنوا  –بصفتهم ُمدبِّرين  –أنه ينبغي على الشيوخ  5: 3تيموثاوس  0نقرأ في 

 بكنيسة هللا. 

: 0أنه ينبغي على الشيوخ أن يُحسنوا إدارة شئون الكنيسة. ونقرأ في تيطس  07: 5تيموثاوس  0كما نقرأ في 

 أن الشيوخ يقودون الكنيسة عن طريق السير أمامها وإظهار القدوة الحسنة في كل شيء.  7

 

هون أعضاء الكنيسة في جميع نشاطات الكنيسة ويُديرون ُممتلكات الكنيسة. فعلى سبيل إنَّ الشيوخ كذلك ف يُوجِّ

مثال، إنهم يُديرون االجتماعات، والحمالت الكرازيَّة، والتلمذة، والبرامج التدريبية، وغيرها من الخدمات ال

والفعاليات التي تقوم بها الكنيسة. وإن كان أحد شيوخ الكنيسة عاجزاً عن إدارة بيته وعائلته كما ينبغي، أو إذا 

راً في حقوق زوجته وأبنائه، فينبغي عليه أ  0ن يستقيل من منصبه القيادي لكي يُسدِّد حاجات عائلته )كان ُمقصِّ

(. كذلك، يجب على نمط قيادة الشيوخ أن يكون بعيداً عن التسلُّط وقريباً من القيادة عن 5-3: 3تيموثاوس 

 (. 3: 5بطرس  0طريق القدوة الحسنة )

 

 

  ما هي المهمة الثالثة لمجلس شيوخ الكنيسة؟  :8السؤال 

 

أنه ينبغي  2: 3تيموثاوس  0أن يكونوا ُمعلِّمين لكلمة هللا. فنحن نقرأ في مة الثالثة للشيوخ هي المه مالحظات:

أنَّ المهمَّة  07: 5تيموثاوس  0ونقرأ في أن يكونوا قادرين على التعليم.  –بصفتهم نُظَّاراً  –على الشيوخ 

 –أنه ينبغي على الشيوخ  3: 0أ في تيطُس الخاصة التي أوكلها هللا لبعض الشيوخ هي الوعظ والتعليم. كما نقر

بالتعليم  أن يلتصقوا بالرسالة الجديرة بالثقة التي تَعلَّموها لكي يتمكنوا من تشجيع المؤمنين –بصفتهم نُظَّاراً 

 الصحيح، ولكي يكونوا قادرين على إفحام الُمعارضين.

 

 –كُمعلِّمين  –كتاب المقدس. فينبغي على الشيوخ نرى هنا أنَّ هذه المهمة تشمل كل المهام األخرى المتعلقة بال

(، وكل ما يُمكن 27: 21أن يستخدموا الكتاب المقدَّس لتعليم أعضاء الكنيسة المحلية جميع مقاصد هللا )أعمال 

(. كما أنه ينبغي عليهم أن يُعلِّموهم أن يُطيعوا كل ما أوصى به الرب 21: 21أن يعود عليهم بالفائدة )أعمال 

يحب عليهم أن يكرزوا بكلمة هللا (. كما وتشتمل مسئوليات الشيوخ على ما يلي: 03: 22المسيح )َمتَّى يسوع 

لغير المؤمنين والمؤمنين على َحدٍّ سواء. ويجب عليهم أن يُعلِّموا أعضاء الكنيسة المحلية، وأن يُشجعوهم، وأن 

ن يؤكِّدوا الصحيح منها ويدحضوا التعاليم الزائفة، يُحذِّروهم. ويجب عليهم أن يتباحثوا في األمور العقائدية وأ

 وما إلى ذلك من مسئوليات. 

 

 

  ما هي المهمة الرابعة لمجلس شيوخ الكنيسة؟  :2السؤال 

 

أنَّ  22-25: 21أن يكونوا ُخدَّاماً هلل والناس. فنحن نقرأ في إنجيل َمتَّى المهمة الرابعة للشيوخ هي  مالحظات:

اَم األَُمِم يَُسوُدونَهُْم، َوُعظََماَءهُْم يَتََسلَّطُوَن َعلَْيِهْم. "عا تالميذه وقال لهم: الرب يسوع المسيح د تَْعلَُموَن أَنَّ ُحكَّ

ا أَْنتُْم، فاَلَ يَُكْن ذلَِك بَْينَُكْم، َوإِنََّما أَيُّ َمْن أََراَد أَْن يَِصيَر َعِظيماً بَْينَُكْم، فَْليَُكْن  ، َوأَيُّ َمْن أََراَد أَْن لَُكْم َخاِدماً َوأَمَّ

الً فِيُكْم، فَْليَُكْن لَُكْم َعْبداً، فَهََكَذا اْبُن اإِلْنَساِن: قَْد َجاَء الَ لِيُْخَدَم، بَْل لِيَْخِدَم  َويَْبُذَل نَْفَسهُ فِْديَةً َعْن يَِصيَر أَوَّ

م أن يفعلوا كل شيء لما فيه منفعة اآلخرين. ". وهكذا، حيث أنَّ الشيوخ هُم ُخدَّام هلل والناس، يجب عليهَكثِيِرينَ 
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وهذه المهمة تُلخِّص األسلوب القيادي الذي ينبغي على الشيوخ أن يستخدموه. فيجب أن يكون أسلوب القيادة 

الذي يتَّبعه قادة الكنيسة ُمختلفاً تماماً عن األساليب القيادية التي يَتَّبعها القادة في العالم! فينبغي على شيوخ 

يسة أن يخدموا طواعيةً وبحماس. كما يجب عليهم أن يبتعدوا تماماً عن التسلُّط على رعاياهم، وأن يكونوا الكن

قدوة حسنة للمؤمنين. فبدالً من أن يقودوهم عن طريق توجيه األوامر لهم، يجب عليهم أن يقودوهم بالقدوة 

 عليهم هُم أن يخدموا أعضاء الكنيسة.  أعضاء الكنيسة أن يخدموهم، يجبالحسنة. وعوضاً عن أن يتوقعوا من 

 

 

  ما هو الموقف الذي ينبغي على المؤمن أن يتَّخذه تجاه شيوخ الكنيسة ؟  :13السؤال 

 

  مالحظات:
 

لطة المحدودةالأ(   .سُّ

(، لكنَّ ُسلطتهم هذه تقتصر على المهام التي ينبغي عليهم 2-0: 03لقد وهب هللا الشيوخ ُسلطاناً )انظر رومية 

( والتي أوردناها آنفاً. عالوة على ذلك، فإن الشيوخ أنفسهم 23: 5؛ 21-03: 3لقيام بها )قارن أعمال ا

يَخضعون لُسلطان الرب يسوع المسيح. وهذا يعني أنهم يَخضعون لُسلطان الكتاب المقدَّس، والروح القدس، 

لطة الُمتعلقة بتخليص الناس، وت ا السُّ غييرهم، واستخدامهم، ومباركتهم، وهيئة/مجلس شيوخ الكنيسة. أمَّ

إرشادهم من خالل كلمة هللا والروح القدس، وتوزيع المواهب الروحية عليهم، وائتمانهم على مهام ُمعيَّنة، و

ودعوتهم إلى خدمات ُمحدَّدة، فهي جميعها بيد الرب يسوع المسيح ال الشيوخ. أما في نطاق المهام الموكلة 

لطة ويجب على أعضاء الكنيسة أن يخضعوا لقيادتهم )إليهم كشيوخ للكنيسة، فإنهم  تسالونيكي  0يتمتعون بالسُّ

 (. 07، 7: 03؛ عبرانيين 02: 5

 

 .ُخضوعالب( 

أنَّ الموقف الصحيح تجاه شيوخ الكنيسة هو الخضوع لهم. لكن يجب أن  1-5: 5بطرس  0تُعلِّمنا اآليتان 

الرسول بطرس يستخدم كلمة "كذلك". فالواجب األول . الحظ هنا أنَّ بعضهم لبعض شيوخوال شبابيخضع ال

الشيوخ. كما أنَّ تأثر لشباب، والواجب األول للشباب هو أن يخضعوا لأن يكونوا قدوة صالحة لللشيوخ هو 

لشيوخ هو أن يَخضعوا لعلى الشيوخ، والواجب الثاني يتركوا تأثيراً ُمباركاً الواجب الثاني للشباب هو أن 

 (. 0: 5تيموثاوس  0قارن الشباب )تأثير ل

 

 .تواُضعالج( 

الموقف الذي يطلبه هللا من أعضاء الكنيسة وشيوخها على َحدٍّ سواء هو التواضع. والشخص المتواضع هو 

بسبب أهميته أو قدراته أو إنجازاته حتى ولو كان شيخاً من شيوخ الكنيسة. كما أنَّ الشخص الذي ال ينتفخ 

سه، وال يُحاول الهيمنة على اآلخرين، وال يُقلِّل من شأنهم؛ بل يحسبهم أفضل منه المتواضع ال يُركِّز على نف

 (. 3-3: 2)فيلبي 

 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ

ن بعض ا شارك وَدوِّن:  .7-0: 5بطرس  0لتطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

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

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

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

 يُمكن ألي شيخ في الكنيسة أن يطلب من الشيوخ اآلخرين أن يقوموا بالمهام التي أوكلها الرب يسوع 0: 5

ن في الكتاب المقدَّس أيضاً، يمكن ألي عضو في الكنيسة أن يطلب  المسيح للشيوخ. وحيث أنَّ هذا الطلب ُمدوَّ

 من الشيوخ أن يقوموا بالمهام المطلوبة منهم كشيوخ.

يهم على كلمة هللا، واحميهم من خالل  2: 5 إذا كنَت شيخاً في كنيستك، ُكن راعياً ألعضاء الكنيسة. َغذِّ

ألجلهم ونصائحك التي تقدمها لهم، وشجعهم بوعود هللا. ابحث عن األعضاء الُمعرَّضين للسقوط. قُم صلواتك 

 بزيارة المرضى والُمسنِّين. اعتِن باألرامل واليتامى.

إذا كنت شيخاً في كنيستك، احرص دوماً على خدمة أعضاء الكنيسة كحارس )كناظر( مستعد تماماً  2: 5

ع، وال طمعاً في الربح القبيح، بل رغبة في الخدمة بنشاط. للخدمة ال بدافع الواجب  ، بل بدافع التطوُّ

 إذا كنت شيخاً في كنيستك، ال تتسلَّط على رعيَّة الكنيسة ألنهم ليسوا ُملكاً لك، بل إنَّ هللا ائتمنك عليهم.  3: 5

 ميع.إذا كنت شيخاً في كنيستك، احرص على أن تكون قدوة حسنة يحذو حذوها الج 3: 5

يجب على الشباب والشيوخ أن يَخضعوا بعضهم لبعض. فالواجب األول للشيوخ هو أن  5، 3: 5

يكونوا قدوة للشباب، والواجب األول للشباب هو أن يَخضعوا لتأثير الشيوخ. كذلك فإنَّ الواجب الثاني للشباب 

 ن يَخضعوا لتأثير الشباب. هو أن يتركوا تأثيراً ُمباركاً على الشيوخ، والواجب الثاني للشيوخ هو أ

 سواء كنت شيخاً أو عضواً في الكنيسة، تواضع تحت يد هللا القديرة.  1: 5

 ل همومك عند قدمي هللا ألنه يعتني بك. سواء كنت شيخاً أو عضواً في الكنيسة، اطرح ك 7: 5

 

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -5

 

حلية. لقد تعلَّمت اليوم أنَّ القائد المسيحي هو الذي يَخدم الناس الذين قائد وُمعلِّم للشبيبة في كنيستنا المأ( أنا 

يقودهم وليس العكس. كما أنني تعلمت أنَّ القائد المسيحي يقود اآلخرين عن طريق القدوة الحسنة. لذلك، فأنا 

قوم بعمل الخدمة أريد أن أكون ذلك القائد الذي ال يتسلَّط على األشخاص الذين ائتمنهم هللا عليهم، بل أن أ

 طواعيةً، وبحماس، وبتواضع. 

 

شيخ في كنيستي. لقد َذكَّرني الكتاب المقدَّس اليوم أنَّ مهمتي الرئيسية هي أن أكون راعياً لشعب هللا، أنا ب( 

ووكيالً صالحاً على األنشطة التي ائتمنني هللا عليها. لذلك، فمن واجبي أن أتأكد من أنَّ األنشطة التي تقام في 

. الكنيسة تَخدم مقاصد هللا وشعب هللا. كذلك، يجب أن أحرص على عدم استغالل شعب هللا للقيام بهذه األنشطة

ويجب أن أُذكِّر الشيوخ اآلخرين أنه ينبغي علينا أن ال نتسلَّط على شعب هللا، وال أن نستغلهم لتحقيق أهدافنا 

 وأن أشجعهم وأحفزهم عن طريق قدوتي الحسنة. ومقاصدنا. أخيراً، يجب عليَّ أن أعتني بشعب الكنيسة، 

 

 

 .َصلِّ . 2الخطوة 

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

5 :0-7 . 
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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(.

 

 

 (ائقدق 2) صالة 2

 صالة شفاعي ة

 

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

 

 

 (دقيقتان)تي واجب بي 6

 للد رس القادم

 

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

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -0  . تعهَّد بأن تُدرِّ

مع مجموعة من  مع شخص آخر أو 7-0: 5بطرس  0باآليات ِعظ أو َعلِّم أو ادرس درس الكتاب المتعلق 

 األشخاص. 

؛ 5-0: 03؛ 20-03: 00بأحد المقاطع التالية كل يوم: تثنية . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً الخلوة الروحيَّة -2

 . اكتب مالحظاتك. طَرح األسئلة. استخدم طريقة 22-03: 02؛ 03-3: 02؛ 21-03: 07؛ 02-21: 01

 . راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. 02: 0ا لمة: الخالص باإليمان: يوحنَّ . الكالحفظ -3

 (. 3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

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

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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 32الد رس 

 

 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 21)عبادة وتسبيح  5

 االشتياق إلى حضور هللا

  
 .رهاعبدوا هللا وعبِّروا عن اشتياقكم لحضو الفكرة الرئيسي ة:

 

 . 07-02: 33خروج  اقرأ

 

  :عندما يدعوك هللا للقيام بأي عمل، افعل اآلتي -1

 

 .اطلب من هللا أن يُعلِّمك طُرقهأ( 

يجب أن تتعلَّم من هللا أوالً قبل أن تبدأ بتعليم اآلخرين. فيمكنك أن تُعلِّم اآلخرين كل ما يُعلِّمك هللا إياه. لذلك، 

: 33ه وصفاته لكي تعرفه معرفة شخصية وحميمة وتحظى برضاه )خروج اسمح هلل بأن يُعلِّمك عن شخص

02-03  .) 

 

 .اطلب من هللا أن يسير معكب( 

ارغب في حضور هللا في حياتك وعملك. ال تنطلق في القيام بأي عمل ألجل هللا دون أن تتأكد أوالً ِمن مسيره 

 (. 05-03: 33خاللك )خروج  معك! لذلك، اطلب من هللا أن يتقدمك في الَمسير وأن يعمل من

 

 

 . حضور هللا هو العالمة الُمميِّزة للمؤمنين المسيحيين -5

 

الشيء الذي يُميِّز القائد المسيحي والشعب المسيحي المؤمن فعلياً عن بقية القادة والشعوب األخرى في العالم 

 (! 21: 22هو حضور هللا الحّي )قارن َمتَّى 

 (.3: 0يوحنَّا  0تعترف بخطاياك وتحصل على ُغفرانه وتطهيره )هللا يكون حاضراً عندما أ( 

 (. 33: 01هللا يكون حاضراً عندما تجلس عند قدميه للتمتع بخلوتك الشخصية معه والتعلُّم منه )لوقا ب( 

(. عبارة "باسم 07: 3هللا يكون حاضراً عندما تقوم بعمل اليومي كما لو أنك تقوم به ألجله )كولوسي ج( 

كامل على عمل في حالة اتِّكال يسوع" الواردة في هذه اآلية تعني أن نتكلم ونقوم بكل شيء ونحن الرب 

على مشيئته الُمعلنة في الكتاب المقدَّس، وعلى محبته، وقدرته، وحكمته، الخالص الذي أكمله على الصليب، و

 وحضوره. 

، والمعونة، وغيرها ألجل القيام بما تريد هللا يكون حاضراً عندما تطلب منه اإلرشاد، والحكمة، والقوةد( 

: 027تذكَّر أن القيام بأي شيء بمعزل عن هللا سيكون َعبَثاً )المزمور (. 1-5: 3القيام به في ذلك اليوم )أمثال 

(! لذلك، اجعل كل يوم من أيام حياتك ُمثمراً عن طريق اختبار حضور هللا في حياتك 5: 05؛ يوحنَّا 0-2

 اليومية!
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اعبدوا هللا وعبِّروا عن رغبتكم العميقة في حضوره الدائم في وسطكم. اعبدوه في مجموعات  المجموعة:قائد 

 تتألف كل منها من ثالثة أشخاص.صغيرة 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 3

 ِسفر التثنية

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

؛ 21-02: 01؛ 5-0: 03؛ 20-03: 00التثنية خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

( مع مراعاة أن تكون المشاركات قصيرة. أصغوا إلى الشخص الذي 22-03: 02؛ 03-3: 02؛ 03-21: 07

  تُناقشوا األمور التي يُشاركها.يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال

 

 

 دقيقة( 71) تعليم 4

 المجتمع المسيحي )الكنيسة( ش ركة:ال

 

إال إذا بقيت ُملتصقة بقطع الجمر األخرى  ال يُمكن لقطعة الفَحم أن تستمر في االشتعال والتوهُّج :مقدِّمة

ين لكي يستمر في النمو والعمل بفاعلية الُمشتعلة والمتوهجة. كذلك فإن المؤمن يحتاج لشركة المؤمنين اآلخر

اسم "الكنيسة". وحيث أنَّ الكنيسة هي جسد المسيح، فال ونشاط. يُطلِق الكتاب المقدَّس على المجتمع المسيحي 

 يُمكن فصلها عن جسدها الذي هو الرب يسوع المسيح نفسه. 

 

التاريخية. لكنَّ الصواب هو أن يبدأ  عادةً ما يبدأ الناس نقاشهم حول موضوع الكنيسة بالتحدث عن مكانتها

سل عنها في الكتاب المقدَّس! فالكتاب المقدس يتحدث عن  الحديث عن الكنيسة ِمن ما يُعلِّمه يسوع المسيح والرُّ

 الكنيسة بصفتها جسد المسيح الواحد! 

 

 

  طبيعة المجتمع المسيحي )الكنيسة(أ( 

 

ُسل صوراً عديدة لوصف شعب هللا  وهذه الصور تُعلِّم عن طبيعة المجتمع في العهد الجديد. استخدم الرُّ

 المسيحي التي ينبغي أن تؤثِّر في وظائف هذا الُمجتمع وأشكاله. 

 

صورة األولى: المجتمع المسيحي ليس بناء  ِمن حجارة، بل هو مجموعة من األشخاص الذين يسكنهم ال -1

 روح هللا. 

 

 . 22-20: 2؛ أفسس 5-3: 2بطرس  0؛ 00-1: 3كورنثوس  0؛ 25-23: 07أعمال  اقرأ

 ما هي طبيعة الُمجتمع المسيحي في هذه الصورة؟ اكتشف وناقش:

  مالحظات:

 

 .ُمجتمع روحيأ( 
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فهو لم يُكن يوماً مبنًى . ، وهيكل ُمقدَّس في الرب، ومسكن هلل في الروحبيت روحيالُمجتمع المسيحي هو 

الذين  يجتمع فيه المسيحيون؛ بل هو دوماً مجموعة من األناس األحياء حجريَّاً أو مكاناً ماديَّاً )مبنى كنيسة(

يَسُكن المسيح في قلوبهم. لذلك، فإن المجتمع المسيحي يُدعى "بيتاً روحيَّاً" أو "هيكالً ُمقدَّساً"، كما أنَّ كل 

 شخص يَتبع المسيح يُدعى "حجراً َحيَّاً".

 

 .أساس روحيب( 

سل من  يتألف األساس الروحي للمجتمع المسيحي )الكنيسة( من ُرُسل وأنبياء الكتاب المقدَّس. ويتألف الرُّ

التاريخيين على يسوع المسيح، ولم يُكن لهم  ْمعسَّ الِعيان وشهود التالميذ المسيح وبولس. فقد كانوا شهود 

سل  بالُمناداة برسالة ( 22، 32: 05إلى جانب أنبياء العهد الجديد )أنظر أعمال  -ُخلفاء. وقد قام هؤالء الرُّ

 اإلنجيل، وتلمذوا أشخاصاً آخرين، وأنشأوا مجتمعات مسيحية محلية )كنائس( في كل مكان. 

 

 

 عائلة واحدة أو بيت واحد. هو الصورة الثانية: المجتمع المسيحي ليس َشركة تجاري ة، بل  -5

 

 .05-03: 3؛ أفسس 03: 2؛ أفسس 05-03: 3 تيموثاوس 0 اقرأ

 طبيعة الُمجتمع المسيحي في هذه الصورة؟ما هي  اكتشف وناقش:

  مالحظات:
 

 .عائلة أو بيتأ( 

 المجتمع المسيحي هو عائلة هللا أو بيت هللا.

 

 .عائلة من خالل الوالدة الثانيةب( 

يَنتمي الناس للشركات التجارية عن طريق تعيينهم ودفع الرواتب لهم. لكن ال يُمكن لنفس هؤالء األشخاص أن 

: 3؛ 03-02: 0إلى عائلة هللا إالَّ من خالل نعمة هللا والوالدة الجديدة عن طريق الروح القدس )يوحنَّا ينتموا 

 (. 03: 02كورنثوس  0؛ 3-2

 

 .عائلة مؤلفة من أبناء لهم أب، وأخوة، وأخواتج( 

 يرتبط بأبنائه في الشركات التجارية، يرتبط صاحب العمل بموظفيه بصفته رئيسهم. أما في عائلة هللا فإنَّ هللا

: 5تيموثاوس  0بصفته أباً لهم. كما أنَّ أفراد عائلة هللا يرتبطون بعضهم ببعض بصفتهم إخوة وأخوات )قارن 

0-2 .) 

 

 .عائلة قائمة على المحبَّةد( 

 في الشركات التجارية نرى أنَّ أهم القيم السائدة هي أن يعمل الموظفون وأن يكونوا ُمنتجين. أما في عائلة هللا

 فإنَّ أهم قيمة سائدة هي العالقات القائمة على المحبة. 

 

 

 الصورة الثالثة: المجتمع المسيحي ليس ُمنظ مة، بل هو عضو َحّي.  -3

 

 . 03-02: 02كورنثوس  0؛ 01: 3؛ 05-03: 2؛ 23-22: 0أفسس  اقرأ

 ما هي طبيعة الُمجتمع المسيحي في هذه الصورة؟ اكتشف وناقش:



 051من  023صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

  مالحظات:
 

 .جسد المسيح أ(

(. لذلك، يجب 05: 2)أفسس  اإلنسان الواحد الجديد( أو 23-22: 0)أفسس  جسد المسيحالمجتمع المسيحي هو 

أن ال يعمل المجتمع المسيحي كما لو كان ُمنظَّمة أو مؤسسة تجارية )طائفة(، بل ككيان َحّي. والكيان الَحّي هو 

 د بعضها على بعض ألنها تتمتع بحياة ُمشتركة. ُمتـرابطة ويعتم جسد ُمنظَّم يحتوي على أعضاء

 

 .أعضاء الجسدب( 

م ألعضائها سوى عضوية مؤقتة على ورق. أما عضوية المجتمع أو المؤسسات الُمنظمات  في العالم ال تُقدِّ

(. 22-20: 0كورنثوس  2المسيحي فهي مضمونة إلى األبد عن طريق الوالدة الجديدة وُسكنى الروح القدس )

 نون في المسيح هم أعضاء جسده الذين تربطهم به روابط ال تنقطع. فالمؤم

 

 .رأس الجسدج( 

)الرئيس أو رئيس مجلس اإلدارة(. أما جسد  في العالم تُدار بواسطة قادة بشريينأو المؤسسات نظمات المُ 

 (. 23-22: 0المسيح فيُدار ِمْن قِبَل رأسه أال وهو شخص الرب يسوع المسيح )أفسس 

 

 .اف الجسدأهدد( 

في العالم تُدار من الخارج عن طريق أهداف وسياسات وأنظمة بشرية. أما جسد أو المؤسسات الُمنظمات 

(. وفي 22: 2المسيح فيُدار ِمن الداخل عن طريق أهداف إلهية قائمة على كلمة هللا والروح القدس )أفسس 

المجتمع المسيحي يهتم بالحياة من جميع  حين أنَّ الُمنظمات في العالم لديها أهداف محدودة وخاصة، فإن

(. فهو يهتم بالحياة الروحية والحياة العادية، وبالحق 5-3: 01كورنثوس  2؛ 01-3: 0جوانبها )أفسس 

وفي حين أن الُمنظمات في العالم تتخذ والعدالة، وبالعائالت والمجتمع، وبالحياة الحاضرة والحياة الُمستقبلية. 

ويت أو عن طريق القيادة الُمتسلِّطة، يجب على المجتمع المسيحي أن يتخذ القرارات عن طريق التص

 (. 22: 05القرارات بناًء على تعاليم الكتاب المقدَّس وبناًء على اإلجماع )االتفاق الجماعي( )قارن أعمال 

 

 .نُمّو الجسدهـ( 

دية. أما المجتمع المسيحي فينمو ويتجدَّد في العالم ثابتة بسبب أشكالها التقلي /المؤسساتغالباً ما تبقى الُمنظمات

يسعون للتمسك بالِوحدة: فهُم يَسعون  (. وفي حين أنَّ أعضاء الُمنظمات في العالم01: 3بصورة دائمة )أفسس 

إلى التمسك بنفس اآلراء، والتصرف بنفس الطريقة، والمشاركة في نفس األنشطة والفعاليات؛ فإنَّ أعضاء 

ع هائل في األشخاص، والمهام المجتمع المسيحي يؤمنو ع. ففي جسد المسيح، هناك تنوُّ ن بالِوحدة في التنوُّ

 )الخدمات(، والمواهب الروحية. 

 

 الصورة الرابعة: المجتمع المسيحي ليس قطيعا  من المواشي، بل هو َرعي ة هللا.  -4

 

 .25: 2بطرس  0؛ 3-0: 5بطرس  0 اقرأ

 المسيحي في هذه الصورة؟ما هي طبيعة الُمجتمع  اكتشف وناقش:

  مالحظات:

 

 .َرعيَّة لها ُرعاةأ( 

 الذي يقوده رئيس الرعاة ومجموعة من الرعاة األمناء.  هللا (َرعيَّةقَطيع )المجتمع المسيحي هو 



 051من  023صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 

 .َرعيَّة تَتبع راعيهاب( 

ا الِخراف فهي تس عاة. أمَّ ير دوماً خلف راعيها. في أغلب أنحاء العالم، نجد أن قطعان المواشي تسير أمام الرُّ

بح مثل قطيع من األبقار الُمرغمة على السير في االتجاه الذي كذلك، يجب على المجتمع المسيحي أن ال يُص

يريده ُرعاتها. بل يجب أن يكون المجتمع المسيحي مثل قطيع من الخراف التي تتبع رئيس الرعاة )الرب 

وخ الكنيسة أن يخدموا المجتمع المسيحي وأن يهتموا به يسوع المسيح( عن رضا أينما يقودها. ويجب على شي

 كرعاة أمناء. فحيث أنَّ المجتمع المسيحي هو قطيع هللا، فهو ينتمي أوالً وأخيراً إلى هللا ال إلى الشيوخ. 

 

 

ة ُمعي نة، بل هو جسد مؤل ف من جميع أمم  -2 الصورة الخامسة: المجتمع المسيحي ليس جسدا  مؤلفا  من أم 

 لعالم. ا

 

 . 03-03: 2؛ أفسس 01-3: 5؛ رؤيا 01-3: 2بطرس  0 اقرأ

 ما هي طبيعة الُمجتمع المسيحي في هذه الصورة؟ اكتشف وناقش:

  مالحظات:
 

 .األخرىالشعوب جميع ُمختار من َشعب أ( 

ة ُمقدَّسة، شعب ينتمي إلى هللا. إنه َشعب المجتمع المسيحي هو  شعوب ِمن كل اختاره هللا َشعب ُمختار، أُمَّ

ا اآلَن، فَأَْنتُْم َشْعُب هللاِ  األرض وقَدَّسه: " لذلك، (. 01: 2بطرس  0" )... فَإِنَُّكْم فِي اْلَماِضي لَْم تَُكونُوا َشْعباً؛ أَمَّ

" يضم أشخاصاً ُمجتمع قومييجب على المؤمنين أن ال ينظروا إلى مجتمعهم المسيحي )الكنيسة( على أنه "

ة ُمعيَّنة فقط. كما يجب على المؤمنين أن ال ينظروا إلى مجتمعهم المسيحي )الكنيسة(  من شعب ُمعيَّن أو أُمَّ

أية " تضم فئة ُمعيَّنة من المؤمنين وتستثني أي مؤمنين حقيقيين آخرين إذا كانوا ينتمون إلى طائفة على أنه "

األشخاص الذين سينتمون إلى هو الذي يختار  –وليس المجتمع المسيحي )الكنيسة(  –فاهلل طوائف أخرى. 

 (. 03-03: 2؛ 0: 0تسالونيكي  2شعبه الُمقدَّس أو مملكته الُمقدَّسة )

 

 .َمملكة عالميَّةب( 

لقد َضمَّ هللا إلى شعبه أناساً ِمن كل قبلية ولغة وشعب وأمة في العالم. فعمل الخالص الكامل الذي قام به يسوع 

ممارساتها( الذي فَصل األمة اليهودية عن األمم األخرى الطقسيَّة و المسيح قد أزال حاجز العداوة )الشريعة

فقد قام السيد المسيح بمصالحة شعبه المختار ِمن جميع األمم مع هللا وبعضهم مع بعض. لمئات السنين. كذلك، 

: 01؛ 33-31: 03وهكذا فإن المجتمع المسيحي هو الصورة المنظورة لملكوت هللا في شكله الحالي )َمتَّى 

 (. 33-32: 20؛ 02-03

 

 

 . واقعا  ُمكتمال  حتى اآلن، لكنه سيُصبح كامال  في وقٍت ماالصورة السادسة: المجتمع المسيحي ليس  -6

 

  . 01-3، 5-0: 20؛ رؤيا 01-5: 03؛ رؤيا 30-20: 3؛ غالطية 33-31، 31-23: 03متَّى  اقرأ

 لصورة؟ما هي طبيعة الُمجتمع المسيحي في هذه ا اكتشف وناقش:

  مالحظات:
 

ةمرأة الجارية الأ(   (.30-20: 3)غالطية  والمرأة الُحرَّ



 051من  025صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 

الذي يعيش حسب عهد الناموس الذي هو الشريعة الطقسيَّة المسيحي المرأة الجارية )هاَجر( تُمثِّل المجتمع  -0

هاَجر تَلِد أبناًء  سنة ِمن عهد الوعد الذي قطعه هللا مع إبراهيم. وهكذا، فإنَّ  331التي جاء بها موسى بعد 

ر عن طريق إطاعته للشريعة. لذلك فإن مواطني مملكة  ُمستعبدين للناموس. إنهم شعب ما يزال يحاول أن يتبرَّ

 أورشليم األرضية الحالية هُم َشعب ُمستعبد للناموس. 

 

ة )سارة( تُمثِّل المجتمع  -2  قد قطع عهد النعمة وكان هللاالذي يعيش حسب عهد الوعد. المسيحي المرأة الُحرَّ

رين بَدم  هذا مع إبراهيم وعمل على تأكيده بصورة دائمة في فترة العهد القديم. وهكذا فإنَّ سارة تَلِد أبناًء ُمحرَّ

رون باإليمان من خالل وعد هللا.  الرب يسوع المسيح. إنهم أناس مولودون ثانيةً من الروح القدس وُمبرَّ

أولئك الذين سواء  -سماوية الحالية هم فقط أولئك الذين يؤمنون بيسوع المسيح وبالتالي فإن مواطني أورشليم ال

-03، 01-2: 00؛ عبرانيين 2: 3؛ غالطية 1-3: 53أثناء فترة العهد القديم بأنه سيأتي )قارن إشعياء آمنوا 

يعيشون على  ( أو أولئك الذين آمنوا به بعد مجيئه األول. وما يزال الكثير من المؤمنين بيسوع المسيح01

األرض في وقتنا الحاضر ويتمتعون بأورشليم السماوية كأم لهم. كما أن جميع المؤمنين بيسوع المسيح والذين 

 (. 23-22: 02ماتوا هُم حالياً مع الرب يسوع المسيح في أورشليم السماوية )عبرانيين 

 

 .ُعرس الخروفتي تُهيِّئ نفسها لالعروس الب( 

لمسيحي )الكنيسة( عروس المسيح عن طريق االستعداد لُعرس الخروف النهائي. يجب أن يكون المجتمع ا

وعرس الخروف هذا لن يحدث إالَّ عند المجيء الثاني للمسيح ألنَّ المجتمع المسيحي )الكنيسة( لن يكتمل 

لوا َعدديَّاً إال في المسيح عبر العصور لن يكتميسوع اليهود الذين آمنوا بجميع َعَدديَّاً إال في ذلك الوقت. كما أن 

كما أن جميع األمم الذين آمنوا بيسوع المسيح عبر العصور (. "ِمْلء إسرائيل"ذلك الوقت )وهذا هو ما يُسمَّى 

(. وإلى أن يأتي 21-25: 00لن يكتملوا َعدديَّاً إال في ذلك الوقت )وهذا هو ما يُسمَّى "ِمْلء األمم"(. )رومية 

(، كما أن 27-25: 5لمسيح يعمل على تهيئة المجتمع المسيحي )قارن أفسس ذلك اليوم فإنَّ الرب يسوع ا

ب(. وبالتالي فإنَّ المجتمع 7: 03؛ رؤيا 3-0: 00كورنثوس  2لُعرس الخروف ) المجتمع المسيحي يُهيِّئ نفسه

 المسيحي الحالي ليس واقعاً مكتمالً بَعد. 

 

 .المجتمع الُمحارب والُمنتصرج( 

-01: 1؛ أفسس 03-02: 01يحي الحالي من الكنيسة المحاربة على األرض )قارن َمتَّى يتألف المجتمع المس

( والكنيسة الُمنتصرة في السماء 02-01: 02؛ رؤيا 03-03: 03؛ 3-0: 02؛ 03، 01-3: 00؛ عبرانيين 02

(. 03: 03؛ 23-22: 02؛ 01-03، 01: 00؛ عبرانيين 07-03: 3تسالونيكي  0؛ 05-03: 3)قارن أفسس 

كن عند المجيء الثاني للرب يسوع المسيح، سوف يتم ُعرس الخروف وتنزل أورشليم السماوية الحالية  من ل

، 2-0: 20السماء إلى األرض الجديدة لتكون أورشليم الجديدة أو عروس الخروف أو زوجة الخروف )رؤيا 

(. 3-0: 3يوحنَّا  0مل )قارن . وعندها فقط، سوف تصبح الكنيسة هي الكنيسة الُمنتصرة والمجتمع الكا(3-01

كما أن هللا القدير وخروفه سيسكنان مع شعبه على األرض الجديدة. وعندها، سوف يُبِطل الموت، والُحزن، 

والصراخ، واأللم، والنظام القديم الذي ما زال قائماً حتى اآلن على األرض الحالية. بعد ذلك، سوف يَجعل كل 

 (. 5-3: 20شيء جديداً )رؤيا 

 

 .الملكوت الناقص والكامل د(

هو مجتمع ُمختلط يتألف من  –بصفته ُجزءاً من ملكوت هللا في شكله الحالي  –المجتمع المسيحي الحالي 

ق بين هاتين الفئتين )َمتَّى  المؤمنين الحقيقيين والمؤمنين االسميِّين )الزائفين(. ورغم أنه قد يَصُعب علينا أن نُفرِّ

(، إال أنه عند المجيء 3: 2؛ غالطية 05-03: 00كورنثوس  2؛ 30-23: 21؛ أعمال 37، 23-31: 03



 051من  021صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

الثاني للمسيح، سوف يتم طَرح المسيحيين الزائفين، واألشرار، وكل ما يُسبِّب الخطيَّة خارج ملكوت هللا 

ي (. أما الظهور المرئي األخير للمجتمع المسيح33-30: 25؛ 51-32، 33-31: 03ويُلقون في الجحيم )َمتَّى 

 (. 05: 00؛ رؤيا 33: 25فسيكون ملكوت هللا في صورته النهائية على األرض الجديدة )َمتَّى 

 

 

 

 . مجتمع المسيحي العالمي الواحد )الكنيسة(الب( 

 

 

الكتاب المقدَّس أنه ال يوجد سوى جسد واحد للمسيح. وبالتالي، هناك مجتمع مسيحي واحد في العالم كله، يُعلِّم 

  !واحدة في العالم كله )الكنيسة الجامعة(أو هناك كنيسة 

 

 كيف يرتبط المجتمع المسيحي )الكنيسة( بالرب يسوع المسيح؟ -1

 

 كيف ينبغي على المجتمع المسيحي )الكنيسة( أن يرتبط بالرب يسوع المسيح؟  اكتشف وناقش:

 

 .المجتمع المسيحي يُقِّر بأنَّ يسوع المسيح هو ُمخلِّصه ومالكهأ( 

 . 22: 21؛ أعمال 02: 01ى َمتَّ  اقرأ

ال تنتمي إلى أي شخص أو مؤسسة بشرية، بل تنتمي فقط إلى الرب  المجتمع المسيحي )الكنيسة( مالحظات:

يسوع المسيح. والرب يسوع المسيح يَدعو المجتمع المسيحي "كنيستي". إنها كنيسة هللا التي اشتراها المسيح 

شعبه الخاص ِمن كل قبلية، ولُغة،  ، قام يسوع المسيح بشراءبدمه. فمن خالل موته على الصليب وقيامته

ة في العالم. لذلك، فَهُْم ُملكه ألنهم اشتروا ال بمال، بل بدمه الثمين )قارن  -03: 1كورنثوس  0وشعب، وأُمَّ

 (. 03-02: 0بطرس  0؛ 21

 

 .مؤسِّسه وبانيهالمجتمع المسيحي يُقِّر بأنَّ يسوع المسيح هو ب( 

 .03-02: 01ى َمتَّ  اقرأ

ليس مؤسَّساً وال قائماً بأذُرع بشريَّة وال بواسطة ُمنظمة بشرية، بل إنَّ  المجتمع المسيحي )الكنيسة( مالحظات:

فالرب يسوع المسيح يقول: "على هذه الصخرة أبني كنيستي". فقد الرب يسوع المسيح هو ُمؤسِّسه وبانيه. 

سل الذين كان الر سول بطرس من أبرزهم )فقد لعب الرسول بطرس دوراً رئيسياً بنى كنيسته على أساس الرُّ

 في تأسيس الكنائس األولى بين اليهود، والسامريين، واألمم(. 

 

 .المجتمع المسيحي يُقِّر بأنَّ يسوع المسيح هو رأسه وناظره )أسقفه(ج( 

 . 3: 5؛ 25: 2بطرس  0؛ 01-3: 2؛ 02-07: 0كولوسي  اقرأ

بتعيين ِمن  ليس له رئيس بشري، بل إنَّ الرب يسوع المسيح هو رأسه ي )الكنيسة(المجتمع المسيح مالحظات:

 أسقفكما أنه . (! وبالتالي، فإنَّ يسوع المسيح هو رأس الكنيسة في العالم كله5: 07هللا اآلب )قارن َمتَّى 

ويجب أن نعلم أن = أسقف( الكنيسة الذي ال يمكن ألي قائد بشري أن يحل محلّه.  episkopos)باليونانية: 

الرب يسوع يُمارس ُسلطانه كرأس للكنيسة أو كأسقف )أو ناظر( للكنيسة من خالل الكتاب المقدَّس، والروح 

القدس، ومجلس شيوخ الكنيسة في كل كنيسة محلية. لكنَّ الرب يسوع المسيح ليس رأس الكنيسة فحسب، بل 

المسيح في تحقيق كل حاجة ِمن حاجاته )قارن (! فالكون يعتمد على 22: 0هو رأس الكون أيضاً )أفسس 
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(. كما أن يسوع المسيح يَحُكم الكون لما فيه َخير الكنيسة ومصلحتها! وهو أيضاً رأس كل قوة 3: 0عبرانيين 

 (. 22: 3بطرس  0؛ 02: 22كونية حيث أنه ال يوجد شيء يخرج عن سيطرته وُسلطانه )قارن متَّى 

 

 .نَّه جسد المسيح وكمالهالمجتمع المسيحي يُقِّر بأد( 

 .23-22: 0أفسس  اقرأ

ليس امتداداً ألي مؤسسة بشرية، بل هو كمال يسوع المسيح نفسه.  المجتمع المسيحي )الكنيسة( مالحظات:

ل العريس، فإنَّ المجتمع المسيحي هو َكمال يسوع المسيح. وهكذا فإن المجتمع المسيحي  فكما أنَّ العروس تُكمِّ

يسوع المسيح يُشكِّالن معاً ِوحدة عضويَّة يقوم فيها الجسد بتنفيذ مشيئة الرأس ومقاصده.  )الكنيسة( والرب

اً لتتميم مشيئة ومقاصد أي إنسان أو مؤسسة بشرية. بل إن الرب يسوع المسيح  فالمجتمع المسيحي ليس مدعوَّ

ديسهم، ولتأسيس ملكوته لتحقيق خطته في تخليص الخطاة، ولتنمية المؤمنين وتقيستخدم المجتمع المسيحي 

(، ثُمَّ في هذا العالم 22-20: 07وإقامة تحقيق َعدله في العالم. فملكوته يوجد قبل كل شيء في شعبه )لوقا 

يُصبح ملكوته هو كل (. وأخيراً، سوف 37-31: 02(، لكن ليس ِمن هذا العالم )يوحنَّا 22: 02الحاضر )َمتَّى 

 (. 5-0: 20؛ رؤيا 20: 3؛ أعمال 33: 25ى األرض الجديدة والكون الجديد )َمتَّ 

 

 .المجتمع المسيحي يُعطي كل المجد هلل وحده على مدى األجيال والدهورهـ( 

 .20: 3أفسس  اقرأ

ال يُعطي الَمجد ألي إنسان أو مؤسسة بشرية، بل يُعطي كل المجد هلل  المجتمع المسيحي )الكنيسة( مالحظات:

(. فاهلل ال يُعطي َمجده آلخر سواء كان صنماً أو بشراً 03: 01يوحنَّا وحده من خالل يسوع المسيح )قارن 

 (. 00: 32؛ 2: 32)إشعياء 

 

 

 كيف يُبنى المجتمع المسيحي )الكنيسة(؟ -5

 

)روحيَّاً( ِمن حيث نَوعيَّاً ال يبقى ثابتاً على حاله دون أن يتغيَّر. بل هو ينمو المجتمع المسيحي )الكنيسة(  َعلِّم:

ه َكميَّاً )على المستوى َعدديَّ ) اً وكميَّ  ه نوعيَّاً )على المستوى الروحي( هو َمطلب ال ِغنى عنه لنُموِّ اً(. فنُموُّ

الوحدة المتنامية بصورة دائمة في الَعَددي(. فالمجتمع المسيحي يُبنى بواسطة كل مؤمن يَخدم، وعن طريق 

 مستمرة في حياة كل مؤمن. العالقات بين المؤمنين، وعن طريق النضج المتزايد بصورة 

 

 .الكرازة )التبشير(أ( 

 .02-1: 3؛ أفسس 27-21: 21أعمال  اقرأ

 كيف ينمو المجتمع المسيحي َعَدديَّاً؟ اكتشف وناقش:

فأتباع السيد المسيح يُنادون ينمو َعدديَّاً عن طريق تبشير الناس.  المجتمع المسيحي )الكنيسة( مالحظات:

نون لجميع الناس أنه ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى هللا عن طريق التوبة واإليمان بيسوع برسالة نِعمة هللا ويُعل

المسيح. كما أنهم يُعلنون ملكوت )ُملك( هللا، ومشيئة هللا الكاملة، وغنى المسيح الذي ال يُستقصى، وحكمة هللا 

يولد ثانية! فبدون الوالدة  متنوعة. فال يوجد شخص يولد وهو مؤمن مسيحي ألن المؤمن الحقيقي ينبغي أنال

؛ قارن يوحنَّا 03-02: 02كورنثوس  0الثانية، ال يُمكن ألي شخص أن يُصبح ُعضواً حقيقياً في جسد المسيح )

؛ 31، 02، 01: 3(. وبدون اإليمان بيسوع المسيح، ال يُمكن ألي شخص أن ينال الخالص )يوحنَّا 3-2: 3

 (. 02: 3أعمال 

 

 .بُنيانالب( 
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 . 01-00: 3س أفس اقرأ

 كيف ينمو المجتمع المسيحي نَوعيَّاً؟ اكتشف وناقش:

ينمو نَوعيَّاً عن طريق بُنيان جميع المؤمنين الُجُدد من خالل النمو  المجتمع المسيحي )الكنيسة( مالحظات:

التلمذة على النمو والنضج في المسيح بعملية مساعدة أتباع المسيح الُجُدد تُعَرف والنضج في المسيح. كذلك، 

(. وغالباً ما تتم التلمذة عن طريق المؤمنين الناضجين بمساعدة المؤمنين اآلخرين من 21-03: 22)قارن َمتَّى 

جميع المؤمنين بعضهم تجاه بعض )مثل محبة المؤمنين بعضهم لبعض، وحمل كل  أجل تحقيق مسئوليات

أما الهدف من تلمذة اآلخرين فهو ليس مؤمن أحمال أخيه، وتشجيع المؤمنين بعضهم لبعض، وما إلى ذلك(. 

تحويلهم إلى أعضاء في مجموعة ُمعيَّنة، بل مساعدتهم على أن يصيروا تالميذ للسيِّد المسيح. وهكذا فإنَّ 

المؤمنين الناضجين يساعدون المؤمنين الُجُدد على التمتُّع بعالقة نامية مع المسيح، وإطاعة المسيح، والنمو في 

 مقياس نُضجنا كمؤمنين يعتمد على مقدار شبهنا بالسيِّد المسيحوبالتالي فإن المسيح.  شخصيتهم على َشبَه

 ما يلي: أو المرئية . ومن عالمات النضج الظاهرة (03: 3)أفسس 

 

الِوحدة القائمة على تعاليم الكتاب المقدَّس )اإليمان المسيحي(، وعلى أساس معرفة المسيح معرفة شخصية  -0

 (. 03: 3والشركة معه كل يوم )أفسس  كُمخلِّص وَربّ 

 (. 03: 3الثبات في تعاليم الكتاب المقدَّس وروح التمييز )أفسس  -2

 (. 05: 3الحق والمحبة في جميع العالقات )أفسس  -3

 

لكن يجب أن نُدرك أن أحد أكبر ُمعطِّالت النمو في المجتمع المسيحي )الكنيسة( هو االبتعاد عن الحق 

واء في المعتقدات أو الكالم أو األفعال. ومن ُمعطِّالت النمو الكبرى األخرى في المجتمع وممارسة الكذب س

أن ال نُراعي أفكار، ومشاعر، وتجارب، ومصالح الناس الذين نحاول أن نخدمهم أو أن نربحهم المسيحي هو 

 للمسيح. 

 

 .التأهيلج( 

 .01، 02: 3أفسس  اقرأ

 سيحي؟كيف يُبنى المجتمع الم اكتشف وناقش:

يُبنى عن طريق تأهيل جميع أتباع المسيح للقيام بعمل الخدمة. وكلمة  المجتمع المسيحي )الكنيسة( مالحظات:

ل، katartismos"تأهيل" )باليونانية:  ب، أو ( تعني يَُكمِّ وتأهيل المؤمنين للقيام بعمل خدمة يُؤهِّل. أو يُدرِّ

المؤمنين الذين يمتلكون مواهب خاصة في ذلك المجال أولئك ُمعيَّن في المجتمع المسيحي يتم عن طريق 

فالمؤمنون مؤهَّلون للقيام بالخدمات . وليس بالضرورة عن طريق شيوخ الكنيسة (00: 3تحديداً )قارن أفسس 

في كل ِمن المجتمع المسيحي )الكنسية المحلية( والمجتمع المسيحي العالمي )الكنيسة الجامعة أو  العديدة

ى سبيل المثال، فإن بعض أتباع المسيح مؤهَّلون للتبشير، وبعضهم اآلخر لرعاية المؤمنين العالمية(. فعل

الُجُدد، وبعضهم للوعظ، أو التعليم، أو القيادة، أو أعمال الرحمة، وغيرها. فيجب أن ال يكتفي أي فرد في 

على كل عضو أن يؤدي  بحضور اجتماعات الكنيسة )أو االجتماعات البيتية( فقط، بل يجب المجتمع المسيحي

 (. 5: 3كورنثوس  0؛ 33: 03المهمة التي أوكلها المسيح إليه )مرقس 

 

 

 .المجتمعات المسيحي ة العديدة )الكنائس(ج( 

 

 

 كيف نشأت المجتمعات المسيحية المحلي ة )الكنائس(؟ -1
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س المحلية. والمجتمعات تُظِهر نفسها ِمن خالل العديد من الكنائوهي  ،هي جسد المسيحالكنيسة  َعلِّم:

لة التاريخية لسيادة هللا الُمطلقة ِمن ِجهَة، وإطاعة المؤمنين للمأمورية  )الكنائس( المسيحية المحلية هي الُمَحصِّ

 "اذهَبوا َوتَلِمذوا َجميَع األَُمم". فعلى سبيل المثال:  03: 22الُعظمى ِمن جهة أخرى حسب ما َوَردت في َمتَّى 

 

في الوقت الذي وعظ فيه الرسول بُطرس برسالة اإلنجيل. نتيجة لذلك،  َسَكب روحه القدُّوس : هللا2أعمال أ( 

 في وسط اليهود في أورشليم. )كنيسة( مجتمع مسيحي أول تَمَّ تأسيس أو َزرع 

 

ا أدَّى إلى تشتتهم. لكنهم : هللا 2أعمال ب(  ض أتباع المسيح في أورشليم إلى االضطهاد ِممَّ حملوا َسَمح بتعرُّ

)كنائس( مسيحية محلية في  ترسالة اإلنجيل إلى كل مكان ذهبوا إليه. وهكذا، فقد تم تأسيس أو زرع مجتمعا

 (. 30: 3كل من اليهودية، والجليل، والسامرة )أعمال 

 

أعطا رؤيا للقائد الروماني )كرنيليوس( وللرسول بطرس قبل ذهابه إلى األمم لتبشيرهم. : هللا 01أعمال ج( 

 أو زرع أول مجتمع مسيحي محلي )كنيسة محلية( في وسط األمم في قيصريَّة. ة لذلك، فقد تم تأسيسنتيج

 

مع أتباع المسيح الذين تشتَّتوا بسبب االضطهاد العظيم الذي تعرضوا له. وعندها، هللا كانت يد : 00أعمال د( 

وريَّة. نتيجة لذلك، فقد تم تأسيس أو زرع بدأ هؤالء المؤمنون بنشر رسالة اإلنجيل بين األمم في أنطاكيَّة الس

 مجتمع  مسيحي كبير )كنيسة كبيرة( في بلد أجنبي. 

 

التي قاما  تبشيريةالرحالت وأرسلهما في العديد من الدعا بولس وبرنابا َوفََرَزهُما : هللا 03-03أعمال هـ( 

س أو زرع مجتمعات )كنائس( مسيحية خاللها بتلمذة الكثيرين في كل مدينة دخالها. نتيجة لذلك، فقد تم تأسي

 محلية في بلدان أخرى في آسيا. 

 

بإرشاد الفريق التبشيري إلى األماكن التي ينبغي عليهم  –من خالل الروح القدس  –هللا قام : 21-01أعمال و( 

في أماكن  الذهاب إليها واألماكن التي ينبغي عليهم تجنُّبها. نتيجة لذلك، فقد ذهبوا وكرزوا برسالة اإلنجيل

بل حتى إنَّ هللا (. 21-01جديدة وقاموا بتأسيس مجتمعات )كنائس( مسيحية محلية في بلدان أوروبا )أعمال 

 (. 02أمر بولس بشكل مباشر أن يبقى في مكان ُمعيَّن وأن يعظ بكلمة هللا لوقت أطول )أعمال 

 

 

 المسيحية المحلي ة تَعمل؟)الكنائس( كيف كانت المجتمعات  -5

 

 . 32، 01-05: 5؛ أعمال 33-32: 2أعمال  رأاق

 هذه المجتمعات )الكنائس( المسيحية المحلية تَعمل؟كانت كيف  اكتشف وناقش:

األعمال الرئيسية التي ينبغي على المجتمع )الكنيسة( المسيحي المحلي أن كانت في بادئ األمر،  مالحظات:

ق. فقد كان المؤم نون في كل مكان يجتمعون معاً بصورة منتظمة بهدف العبادة، يقوم بها هي أن يَجَمع وأن يُفَرِّ

 والصالة، والتعليم، والوعظ، والمعمودية، واالشتراك في عشاء الرب، والشركة، والخدمة. 

 

قون )يَنتشرون( في األحياء، والمناطق المختلفة، والشوارع، والمنازل، والمدن المجاورة  كذلك، فقد كانوا يتفرَّ

 ويَشفوا الَمرضى منهم.  هم،ويُعلِّموس، النالكي يعظوا 
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 كيف كانت المجتمعات المسيحية المحلي ة )الكنائس( تُقاد؟ -3

 

 . 3-0: 5بطرس  0؛ 3-5: 0؛ تيطس 7-0: 3تيموثاوس  0؛ 22، 07: 21؛ أعمال 23-20: 03أعمال  اقرأ

 المجتمعات المسيحية المحلية تُقاد؟ كيف كانت  اكتشف وناقش:

ِسفر أعمال الرسل الذي كتبه البشير لوقا، وفي الرسائل التي كتبها الرسول بولس رأ في نق مالحظات:

والرسول بطرس أن المجتمع )الكنيسة( المسيحي المحلي كان يُقاد بواسطة مجموعة من شيوخ الكنيسة 

(. ولم presbuterion( والتي كانت تُعرف بهيئة/مجلس شيوخ الكنيسة )باليونانية: presbyteroi)باليونانية: 

َحدَّد ِمن قِبَل أي شخص أو مؤسسة بشرية أو ثقافة بشرية، تكن مؤهالت الشيوخ ومهامهم وُسلطتهم المحدودة تُ 

بل كانت )وما تزال( مذكورة بوضوح في الكتاب المقدَّس. ورغم أن المجتمع المسيحي المحلي يُدار بواسطة 

يُديروا المجتمع المسيحي المحلي كيفما يشاءون، بل حسب ما شيوخ الكنيسة، إال أنه ال يحق لهؤالء الشيوخ أن 

(. كما أنه ال يحق ألي قائد في المجتمع 05-03: 3تيموثاوس  0هو وارد ومذكور في الكتاب المقدَّس )

المسيحي أن يُغيِّر هذه التعليمات الكتابية. كذلك، فإنَّ الرب يسوع المسيح والرسول بطرس يُعلِّمان أنه ال يحق 

 0؛ 22-25: 21قائد للمجتمع المسيحي )الكنيسة( أن يتسلَّط على المؤمنين الذين ائتمنهم هللا عليهم )متَّى  ألي

 (.3-2: 5بطرس 

 

 

 المسيحية المحلي ة تَعقد اجتماعاتها؟)الكنائس( أين كانت المجتمعات  -4

 

 . 22-23: 02عمال ؛ أ27، 23: 01؛ أعمال 02، 5: 02؛ أعمال 32: 5؛ أعمال 2-0: 0فليمون  اقرأ

 المجتمعات )الكنائس( المسيحية المحلية تَعقد اجتماعاتها؟ أين كانت  اكتشف وناقش:

المجتمعات )الكنائس( المسيحية المحلية المذكورة في العهد الجديد تَعقد ُمعظم اجتماعاتها في كانت  مالحظات:

كان المؤمنون يجتمعون فيها للعبادة، والتعليم، بيوت المؤمنين. فقد كانت الكنائس عبارة عن كنائس بيتيَّة حيث 

والوعظ، والصالة، والتبشير، وتدريب المؤمنين على الخدمة. وحتى في وقتنا الحاضر، هناك الكثير من 

 المجتمعات )الكنائس( المسيحية المحلية التي ما تزال تجتمع في البيوت في العديد من بلدان العالم. 

 

 في نهاية هذا الكتاب.  3، و 2، و 0انظر أيضاً المالحق 

 

 

 دقائق( 2)صالة  2

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

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

 يوم. أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه ال

 

 

 )دقيقتان(واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)
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 . تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين للسيِّد المسيح. تعهُّد -0

" مع شخص آخر أو مع مجموعة من حي )الكنيسة(المجتمع المسيِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

 األشخاص. 

كل يوم. استخدم  03: 30 – 22تثنية . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

 . اكتب مالحظاتك. طَرح األسئلةطريقة 

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -3 : المسيحيون (22-02، 7-3: 02كورنثوس  0. َحضِّ

ن  يعيشون ويعملون كجسد واحد أال وهو الكنيسة. استخدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 مالحظاتك. 

 (. 3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -5 مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبيح،  أي َدوِّ

 وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيتي. 
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 36الد رس 

 

 َصالة 1

 

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

 

 

 دقيقة( 21) ُمشاركة 5

 ِسفر التَثنية

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

( مع مراعاة أن تكون 03: 30 – 22تثنية خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 21) حفظ 3

 نجيلُمراجعة آيات الحفظ الُمتعلِّقة باإل

 

 

 .طريقة ُمراجعة اآليات الكتابي ة التي حفظتهاأ( 

 

 التالية:طوات ختشتمل مراجعة اآليات الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً على ال

 

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 المقاطع( الكتابيَّة ال أسابيع. وبالتالي،  5خمس األخيرة التي حفظتها سابقاً بمعدَّل مرَّ

ة قبل أن تصل إلى طريقة "المراجعة من البداية".  35سوف تكون قد راجعت كل آية كتابيَّة جديدة بمعدل   مرَّ

 

ة تعني أن تُراجع جميع اآليات )أو المقاطع( الكتاب "راجع من البداية" -5 يَّة التي حفظتها سابقاً بُمعدَّل مرَّ

أسابيع. المراجعة من البداية هي أفضل طريقة لتذكُّر كل اآليات الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً. لذلك،  3واحدة كل 

منها كل يوم. وبالتالي، سوف تراجع كل هذه اآليات الكتابيَّة التي  5آية كتابيَّة حفظتها سابقاً، راجع  011لكل 

ة واحدة كل حفظ  أسابيع.  3تها سابقاً مرَّ

 

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

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

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

 سابقاً. تأمَّل في هذه اآليات وَصلِّ ُمستعيناً بمحتوى هذه اآليات.
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من أنَّ أخاك في المجموعة الصغيرة ما يزال يحفظ اآليات حفظاً صحيحاً )واطلب منه أن يتحقَّق من  تحق ق -4

 آليات(. حفظك ل

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

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

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

. للمساعدة، يمكن للشخص أن يقول لزميله ما هو الموضوع، أو العنوان، دون أي خطأالكتابي، واآلية بأكملها 

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

 

 

 .يلنجباإلاآليات الُمتعلِّقة  -اثنان اثنان  -راجعوا ب( 

 

 .23: 3طبيعة الخطيَّة: رومية  -0

 .03: 02عقاب الخطيَّة: الجامعة  -2

 . 2: 5كفَّارة الخطيَّة: رومية  -3

 . 3-2: 2ِمَن هللا: أفُسس ِهبَة الخالص  -3

 .02: 0الخالص باإليمان: يوحنَّا  -5

 

 

 دقيقة( 71) درس الكتاب 4

 واحد في الكنيسة: المؤمنون يعيشون ويعملون كجسد

 58-15، 7-4: 15كورنثوس  1

 

 عاً. م 22-02، 7-3: 02كورنثوس  0استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  22-02، 7-3: 02كورنثوس  0لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 . اكتشف: 5الخطوة 

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

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 تلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.أعضاء المجموعة أشياًء ُمخ

 

يَّة كيفالوالذي يتحدث عن  21-02، 7-3: 02كورنثوس  0علن في هو الحّق المُ لديَّ ِهّم الحّق المُ  .1االكتشاف 

 . بها ينبغي على الكنيسة أن تَعملالتي 

 

 . كرز بإنجيل الخالص بواسطة المسيحيجب على الكنيسة أن تَ أ( 
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الَ أََحَد يُْمِكنُهُ بيسوع المسيح، ال يُمكن ألي شخص أن ينال الخالص. فالرب يسوع نفسه يقول: "بدون اإليمان 

(. كما أن الرسول بولس يقول هنا إن الطريقة 5، 3: 3" )يوحنَّا أَْن يََرى َملَُكوَت هللاِ إاِلَّ إَِذا ُولَِد ِمْن َجِديدٍ 

د بالروح القدس؛ أي أن يولد ثانيةً ) الكنيسةالوحيدة التي تُتيح ألي شخص أن يُصبح عضواً في   0هي أن يَتََعمَّ

(. فال أحد يُولد وهو مؤمن مسيحي، بل يجب على المرء أن يولد ثانيةً لكي يُصبح مؤمناً 03: 02كورنثوس 

 (!2-3: 3مسيحياً حقيقياً )يوحنَّا 

 

عب(  ب بالتنوُّ  . يجب على الكنيسة أن تُرحِّ

لمسيح فقط )كنيسة واحدة(، إال أنه يحتوي على أعضاء ُمختلفة عديدة. فاألعضاء رغم أنه يوجد جسد واحد ل

يختلفون في مواهبهم الروحية التي وهبهم هللا إياها، وفي الخدمات المختلفة التي ُدعوا إليها، وفي الطرق 

يحصل أحد المؤمنين العديدة التي يُعلن الروح القدس فيها عمله من خاللهم في الكنيسة. فعلى سبيل المثال، قد 

، ويدعوه هللا للخدمة كُمعلِّم لألطفال، ويقوم بممارسة موهبته الروحية هذه بصورة خاصة على موهبة التعليم

ق. وقد يحصل أحد المؤمنين رسومات الرائعة عن طريق رسم بعض ال وَسرد القصص الكتابية بأسلوب ُمشوِّ

كُمعلِّم للكبار، ويقوم بممارسة موهبته الروحية هذه بصورة اآلخرين على موهبة التعليم، ويدعوه هللا للخدمة 

ا. كذلك، فإنَّ األعضاء  ق. وهلُمَّ َجرَّ خاصة عن طريق قيادة الكبار في دروس الكتاب المقدَّس بأسلوب ُمشوِّ

ل إلى أحد المؤمنين قد يُوكَ  يختلفون بعضهم عن بعض في المهام التي توَكل إليهم في الكنيسة. فمثالً،

حمة أن الم يُساعد األعضاء الفقراء في الكنيسة المحلية. وقد يُوَكل إلى أحد المؤمنين وهوبين في إظهار الرَّ

ا. اناآلخرين ِممَّن يتمتعون بنفس الموهبة أن يساعد العمي  والُمعاقين في المجتمع. وهلُمَّ َجرَّ

 

فة الُمميِّزة للكنيسة الحقيقية هي ليست ال ع. فال، وإنما تشابهإنَّ الصِّ عني أنه ينبغي على جميع تشابه يالتنوُّ

ؤدي إلى االنشقاق ا التشابه يالمؤمنين أن يتصرفوا بالطريقة نفسها، وأن يقوموا بنفس األنشطة. لكنَّ مثل هذ

والخالف بين المؤمنين ألن بعض األعضاء لن يجدوا مكاناً لهم في تلك الكنيسة ولن يتمكنوا من ممارسة 

ع فيُمكن أن يؤدي إلى وحدة حقيقية ألن الكنيسة بحاجة لخدمات كل عضو ها. مواهبهم الروحية في ا التنوُّ أمَّ

فيها، وألن كل مؤمن بحاجة للمؤمنين اآلخرين. وهكذا، ال يُمكن للكنيسة أن تكون ما ينبغي أن تكون عليه، وال 

مختلفين، وإال إذا كان جميع هؤالء أن تقوم بما ينبغي عليها القيام به إال إذا كانت تضم جميع هؤالء األعضاء ال

 المؤمنين يتلقُّون األوامر ِمن مركز واحد أال وهو رأس الكنيسة )الرب يسوع المسيح(. 

 

 . يجب على أعضاء الكنيسة أن يتَّكلوا بعضهم على بعضج( 

للقدم. بعبارة  المشاعر والنظرات الُمتعالية. فالعين بحاجة لألذن، واليد بحاجةروح ِمن الكنيسة تخلو يجب أن 

أخرى، فإنَّ كل عضو مهم من أجل قيام الكنيسة بمهامها على أكمل َوجه. لهذا، يجب على كل عضو في 

الكنيسة أن يهتم باألعضاء اآلخرين ألن لكل عضو دوره في خدمة األعضاء األخرى. كما أنه ال بُدَّ وأن يأتي 

إن خدمة كل عضو في الكنيسة لألعضاء وقت يحتاج فيه كل عضو لخدمات األعضاء األخرى. لهذا، ف

هي طريقة أخرى للتعبير عن محبة  -باستخدام المواهب الروحية التي وهبها هللا لكل عضو  -اآلخرين 

المؤمنين بعضهم لبعض! فكما أن اليد ال يمكنها أن تخدم بدون القدم، وكما أن القدم ال يمكنها أن تخدم بدون 

دم بمعزل عن خدمات ومواهب األعضاء األخرى. فخدمات كل عضو العين، فال يُمكن ألي عضو أن يخ

ل خدمات العضو اآلخر ومواهبه. وبهذه الطريقة، فإن الكنيسة المحلية والكنيسة الجامعة  ومواهبه تُكمِّ

)العالمية( تُبنى بأفضل طريقة ممكنة. لذلك، فأنا أرغب في أن أكرز بإنجيل الخالص لآلخرين، وأن أخدم 

 طريق المواهب الروحية التي وهبني هللا إياها، وأن أسمح لهم بأن يخدموني بمواهبهم الروحية. اآلخرين عن 
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المواهب الروحية والذي يتحدث عن  22: 02كورنثوس  0هو الحّق الُمعلن في لديَّ هّم الحّق المُ  .5االكتشاف 

  .المهمة في الكنيسة

ُسَل، ثَانِياً األَْنبِيَاَء، ثَالِثاً اْلُمَعلِِّمينَ َوقَْد َرتََّب هللاُ فِي اْلكَ تقول هذه اآلية: " الً الرُّ  نِيَسِة أَْشَخاصاً َمْخُصوِصيَن: أَوَّ

ُسل، واألنبياء، والُمعلِّم..." ن. كما أنه و. في هذه الرسالة، يُعلِّم الرسول بولس أنَّ أهم المواهب الروحية هي الرُّ

سل، واألنبياء، والُمبشِّرأنَّ أهم المواهب ا 00: 3يُعلِّم في أفسس  عاة، والُمعلِّمولروحية هي الرُّ  ون!ن، والرُّ

 

بهم، وأرسلهم مجموعة فريدة كانوا  ُرُسل السيِّد المسيح من التالميذ الذين اختارهم يسوع نفسه، ودعاهم، ودرَّ

ا ُرُسل  ليكونوا شهود عيان على موته وقيامته. كما أنَّ الرسول بولس ينتمي لمجموعة الرسل هؤالء. أمَّ

الكنائس فَهُم مؤمنون تختارهم الكنيسة المحلية وتُرسلهم بصورة خاصة لزرع كنائس جديدة في كل مكان. وفي 

 وقتنا الحاضر فإننا ندعو أمثال هؤالء األشخاص "ُمرسلين"، أو "زارعي كنائس" أو "زارعي كنائس بيتية". 

 

 وأعلنوا رسائل هللا للناس. فقد كان بإمكانهم أن يقولوا: "هكذا كانوا أشخاصاً نطقوا بكالم هللا أنبياء العهد القديم

نت كلمات هؤالء األنبياء في الكتاب المقدَّس.  كما أنهم كانوا مجموعة فريدة وُمميَّزة يقول الرب". وقد ُدوِّ

ب المقدَّس بقوة الروح أيضاً. أما أنبياء العهد الجديد فَهُم أشخاص يمتلكون موهبة التنبُّؤ ويُعلنون ما يقوله الكتا

 القدس فيلمسون قلوب الناس. ونحن نُطلق على أمثال هؤالء األشخاص في وقتنا الحاضر اسم "ُوعَّاظ".

 

الُخالصة: حسب تعليم الكتاب المقدَّس، فإن أهم المواهب الروحية في الكنيسة المحلية هي: الُمرسلون، 

عاة، والُمعلِّم إنه ينبغي  30: 02كورنثوس  0ون. بعد ذلك، يقول بولس في والواعظون، والُمبشِّرون، والرُّ

قوا إلى هذه المواهب الُعظمى؛ أي على هؤالء األشخاص الذين وهبهم الروح القدس مواهب روحية أن  يتشوَّ

(، وبكلمات تُبني اآلخرين، 03: 03كورنثوس  0المواهب التي تُعبِّر عن رسالة هللا بكلمات يفهمها الجميع )

عه يهم )وتُشجِّ  (. وهو إنما يُشير هنا إلى هذه المواهب الُعظمى. 3: 03كورنثوس  0م، وتُعزِّ

 

 

 . اطرح بعض األسئلة: 3الخطوة 

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

رح أسئلةً عن األشياء التي لم وأن نط 22-02، 7-3: 02كورنثوس  0لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

 نَفهما 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(.

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

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

 النقاش حول األسئلة(. 

 

  ؟طبيعة الموهبة الروحية يما ه( 7-3: 02)  :1السؤال 

منصب رسمي مثل أن تكون ُمعلِّماً. والموهبة روحية هي قدرة خاصة مثل التعليم أو الموهبة ال مالحظات:

إظهار لقدرة هللا وحكمته من خالل المؤمن، وهي تَظهر في أنواع مختلفة من الخدمة. إنها تعبير الروحية هي 

وليست شيئاً ن هللا مِ (. كما أنها موهبة 01: 3بطرس  0عن نعمة هللا بأشكال عديدة من خالل وكالة المؤمنين )

وهي موهبة محدودة في مقدارها ومداها وفقاً للمقياس الذي يهبه ناشئاً عن مهارة المرء أو إبداعه الشخصي. 

 (. 7: 3المسيح )أفسس 
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  ؟أنواع المواهب الروحية المختلفة المذكورة في العهد الجديدما هي   :5السؤال 

 0؛ 7، 0: 7كورنثوس  0؛ 2-3: 02في الكتاب المقدَّس )رومية وائم المواهب الروحية المذكورة ق مالحظات:

( لم يُقَصد منها أن تكون 00-01: 3بطرس  0؛ 00: 3؛ أفسس 22: 02كورنثوس  0؛ 01-2: 02كورنثوس 

مواهب روحية أخرى قوائم شاملة. فهي تَذُكر المواهب الروحية الشائعة في الكنيسة، وتُشير ضمنيَّاً إلى وجود 

؛ 1-0: 30؛ 3: 22كُرها في الكتاب المقدَّس. فهناك مثالً المواهب اإلبداعية والموسيقية )انظر خروج لم يَِرد ذِ 

(. عالوة على ذلك فإن لكل موهبة روحية 72: 72؛ 0: 35؛ 3-2: 33؛ مزمور 0: 31؛ 35، 25، 01: 35

مواهب التعليم مثل تعليم  العديد من الطرق للتعبير عن ذاتها. فعلى سبيل المثال، هناك أنواع ُمختلفة من

 أو تعليم الُمعاقين، أو غير ذلك. عضاء الكبار في الكنيسة، أو تعليم مجموعة األطفال،األ

 

  ؟األهداف األربعة الُمميِّزة للمواهب الروحيةي ما ه  :3السؤال 

 ُمميِّزة للمواهب الروحية:هناك أربعة أهداف  مالحظات:

 (.00-01: 3بطرس  0خدمة الواحد لآلخر ) -0

 (. 02: 03كورنثوس  0بُنيان الكنيسة ) -2

 (. 03-00: 3تأهيل المؤمنين لعمل الخدمة )أفسس  -3

 (!00: 3بطرس  0القَصد النهائي للمواهب الروحية هو تمجيد هللا في كل شيء ) -3

 

ر نوعية الموهبة مَ   :4السؤال    ؟لروحية التي تحصل عليهاان هو الذي يُقرِّ

)هللا اآلب، وهللا االبن، وهللا الروح القدس( هو الذي يُنِعم على المؤمنين لُمثلَّث األقانيم  اهللا مالحظات:

 0؛ 7: 3؛ أفسس 22، 02، 00: 02كورنثوس  0بالمواهب الروحية ويُعيِّن المهام والوظائف في الكنيسة )

س المواهب الروحية على الكتاب المقدَّس يحض المؤمنين الذين وهبهم الروح القد(. وُرغم أن 01: 3بطرس 

أن يتوقوا إلى المواهب الروحية الُعظمى وعلى يُركزوا على المواهب التي تُسهم في بُنيان الكنيسة، إال أن هللا 

ر في نهاية المطاف ما هي المواهب التي سيحصل عليها هؤالء المؤمنون فعلياً.  الُمثلَّث األقانيم هو الذي يُقرِّ

انة المؤمنين في الجسد، وهو الذي يُعيِّن الخدمات التي ينبغي عليهم القيام بها، والمواهب فاهلل هو الذي يُحدِّد مك

 الروحية التي سيهبهم إياها. 

 

 كيف يُمكن للمؤمنين المسيحيين أن يكتشفوا مواهبهم الروحية؟  :2السؤال 

  مالحظات:
 

الةأ(   . عن طريق دراسة الكتاب المقدَّس والصَّ

ليم الكتابي المتعلق بالمواهب الروحية، وصفاتها، ووظائفها. بعد ذلك، ارفع قلبك إلى هللا حاول أن تفهم التع

بالصالة واطلب منه أن يكشف لك ما إذا كان قد وهبك موهبة )مواهب( روحية أم ال، وما هي المواهب التي 

 وهبك إياها. 

 

 . عن طريق الخدمة في الكنيسةب( 

ات المسيحية مثل تعليم األطفال، وقيادة الشبيبة، وإظهار الرحمة تجاه اشترك في أنواع ُمختلفة من الخدم

ون بمشكالت، والوعظ، وغيرها. فعندما تخدم اآلخرين وتُسهم في بُنيان  المساكين، وتشجيع الناس الذين يمرُّ

كِحلية  الكنيسة، سوف تبدأ موهبتك )مواهبك( الروحية في الظهور. فاهلل ال يَهب المؤمنين المواهب الروحية

أن يكتشفوا لمؤمنين الذين ال يخدمون ال يُمكن ليتباهون بها، بل كمقدرة يستخدمونها لخدمة اآلخرين. لذلك، 

 مواهبهم الروحية.
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 . عن طريق تقييم خدمتكج( 

الموهبة الروحية هي مقدرة تدفعك إلى الخدمة في نطاق تلك الموهبة. فهي تُعبِّر عن نفسها من خالل الرغبة 

دمة في نطاقها. وحيث أنه ال يُمكن فصل المواهب الروحية عن خدمة اآلخرين وبُنيان اآلخرين، فإن في الخ

تأثير خدمتك على اآلخرين هو مؤشِّر جيِّد على موهبتك الروحية. لذلك، اسأل نفسك: "كيف ينظر المؤمنون 

أغلب األوقات؟"؛ "ما هو الشيء اآلخرون إلى خدمتي؟"؛ "ما هو الشيء الذي يُطالبني اآلخرون بالقيام به في 

الذي يعتقد اآلخرون أنني أستطيع القيام به بصورة جيدة؟"؛ "ما هو الشيء الذي يقول اآلخرون أنني قمت به 

فاستفادوا منه؟" بعد ذلك، اسأل نفسك: "كيف أُقيِّم أنا شخصياً خدمتي؟"؛ "ما هي الخدمة التي أستمتع بالقيام 

 أقوم بها فتُسهم في بُنيان اآلخرين؟"أتقنها؟"؛ "ما هي األشياء التي  بها؟"؛ "ما هي األشياء التي

 

 كيف ينبغي على المؤمن أن يَنظر إلى نفسه في الكنيسة؟  :6السؤال 

 .27-03، 7-3: 02كورنثوس  0؛ 1-3: 02رومية  اقرأ

 

ع في الكنيسةأ(  ر طبيعة التنوُّ  . هللا هُو الذي يُقَرِّ

لمؤمنين َسمح بها هللا بمقتضى عنايته وحكمته اإللهية. فهناك فروق في مقدار هناك اختالفات وفروق بين ا

اإليمان، وفي وظائف أعضاء جسد المسيح، وفي المواهب الروحية، وفي النعمة التي يُعطيها هللا لكل مؤمن. 

ع بين المؤمنين عند تحديد ُوجهة حياة كل  مؤمن.  لهذا، فإن مشيئة هللا تأخذ في الُحسبان هذا التنوُّ

 

 . هللا يُعطي نِعمة للمتواِضعينب( 

. والكبرياء تعني ببساطة "أن ال يتكبَّر" 3: 02إنَّ عبارة "أالَّ يُقدِّر نفسه تقديراً يَفوق َحقَّه" الواردة في رومية 

ي مأمن من يعني أن ينظر المرء إلى نفسه نظرة تقدير ال يستحقها فعلياً. وفي حقيقة األمر أنه ما ِمن أحٍد ِمنَّا ف

أو الذي يتطلَّع إلى منصب آخر في الكنيسة  ،الُمبالغة في تقدير نفسه. فالمؤمن الذي يشتهي موهبة روحية أعلى

ا عبارة "بل أن يكون ُمتعقِّالً في خالف ما وهبه هللا  إياه، هو مؤمن ُمعرَّض كثيراً للمبالغة في تقدير الذات. أمَّ

ني ببساطة "أن يكون ُمتواضعاً". لذلك، يجب على المؤمنين أن ال يظنوا تفكيره" )الواردة في نفس اآلية( فتع

أنهم يمتلكون مواهب روحية ُمعيَّنة في حين أنهم ال يمتلكونها في حقيقة األمر. كما أنه يجب عليهم أن ال 

. فالُمبالغة في يرفضوا االعتراف بامتالكهم لتلك المواهب الروحية التي وهبهم هللا إياها بُمقتضى نعمته الغنيَّة

تقدير الذات )الكبرياء(، والتقليل من الذات )التواُضع الزائف( هُما خطأ يقع فيه الكثير من المؤمنين. فاهلل 

-5: 5بطرس 0) "يُْعِطي اْلُمتََواِضِعيَن نِْعَمةً ]هللا[ َولَِكنَّهُ بالمعنى الصحيح للكلمة: "يريدنا أن نكون متواضعين 

1 .) 

 

ر مقدار اإليمان الذي يَمنحه لكل مؤمنهللا هو الذي ج(   . يُقرِّ

إلى نوعية  -على األغلب  -( تُشير 3: 02" )رومية بَِحَسِب ِمْقَداِر اإِليَماِن الَِّذي قََسَمهُ هللاُ لُِكلٍّ ِمْنُكمْ إنَّ عبارة "

التي ينبغي أن يُمارس فمقادير اإليمان المختلفة تعكس الطرق المختلفة العديدة اإليمان ال إلى مقدار اإليمان. 

ع المواهب الروحية، والوظائف،  فيها اإليمان المسيحي )مثل المعرفة، والثقة، والطاعة( في ضوء تنوُّ

والمراكز الموجودة في الكنيسة. فبُمقتضى نعمة هللا الغنيَّة، فإن كل مؤمن يحصل على نصيبه من اإليمان. 

وعلى مكانته  نصبه(على موهبته الروحية )مهمته أو موهذا يعني أنه كعضو في جسد المسيح، فإنه يحصل 

( إيمان موافق لذلك )معرفة، وثقة، وطاعة( لكي يُمارس 23: 0كما أنه يحصل على )قارن فيلبي في الكنيسة. 

به ومن خالله موهبته الروحية. فجميع المواهب الروحية ال يُمكن أن تُمارس كما ينبغي إال عن طريق اإليمان 

(. وبالتالي، فإن لكل موهبة روحية حدودها فيما يتعلق بوظيفتها والنطاق الذي 03كورنثوس  0والمحبة )

 ينبغي أن تُمارس فيه. 
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 كيف تَختلف مواهب الروح القدس عن ثمر الروح القدس؟  :7السؤال 

مِّق روحياً أو واستخدامها ال يُعتبر دليالً قاطعاً على أن المؤمن ُمتعالمواهب الروحية إنَّ امتالك  مالحظات:

، كانت كنيسة كورنثوس تمتلك جميع المواهب الروحية، 0: 3و  7: 0كورنثوس  0ناضج روحياً. فبحسب 

عاً في اإليمان.  لكنها لم تُكن كنيسة روحيَّة وال كنيسة ناضجة روحياً؛ بل كانت كنيسة ُدنيويَّة تضم أطفاالً ُرضَّ

الروحية بدون محبة تجاه المؤمنين اآلخرين هو أمر عقيم ، فإن ُممارسة المواهب 0: 03كورنثوس  0وبحسب 

وال فائدة منه في نظر هللا. فالدليل الحقيقي على السلوك بالروح القدس، والخضوع للروح القدس، واالنقياد 

للروح القدس هو ليس استخدام مواهب الروح القدس، بل إظهار ثمر الروح القدس في حياتك. وثمر الروح 

لطف، والصالح، واألمانة، والوداعة، وضبط النفس الطول البال، ومحبة، والفرح، والسالم، وال :هوفالقدس 

 (. 23-22: 5)غالطيَّة 

 

 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها منتعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُ  شارك وَدوِّن: : 02كورنثوس  0 دوِّ

3-7 ،02-22. 

ر: له إلى تطبيق شخصي؟  َفكِّ  ما هو التطبيق المقترح 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 

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

د المسيح. لذلك، حيث أنك عضو في جسد المسيح، اعرف أنك ال تستطيع أن تعمل بمعزل عن جس 02: 02

 في نهاية هذا الكتاب(.  3يجب على كل مؤمن أن يعمل كجزء من الكنيسة المسيحية )انظر الُملحق 

آمن أنَّ التجديد بواسطة الروح القدس هو الشيء الوحيد الذي يُمكن أن يجعل أي شخص عضواً حقيقياً  03: 02

 في جسد المسيح.

 أنكاعلم بأية أفكار أو مشاعر ُمتدنِّية. فبما أنك عضو في جسد المسيح،  تَشُعر تجاه نفسك الال تُفكِّر و 05: 02

 عضو ال غنى عنه لبقية األعضاء في جسد المسيح!

 اقبَل المكان الذي وضعك هللا فيه والمهمة التي أوكلها هللا إليك في جسد المسيح.  02: 02

 . فبما أنك عضو في جسد المسيح، اعلم أنكُمتعالية ال تُفكِّر وال تَشُعر تجاه نفسك بأية أفكار أو مشاعر 20: 02

 بحاجة لألعضاء األخرى في جسد المسيح. فهؤالء األعضاء ال غنى عنهم لحياتك المسيحية. 

ع األعضاء في جسد المسيح بطريقة تجعل كل عضو بحاجة لألعضاء األخرى. 25: 02  اعرف أن هللا َوزَّ

 تفرح معهم. معهم أو أن تتألم ء ينبغي عليك أن فَكِّر في ما إذا كان هناك أعضا 21: 02

ع  22: 02 كورنثوس  0المواهب الروحية والمهام في الكنيسة ) –بسيادته الُمطلقة  –تَذكَّر أن هللا هو الذي يُوزِّ

 (. 7: 3؛ أفسس 00: 02
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 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -5

 

د المسيح. فمن الرائع أن أعرف أن األعضاء األخرى ألنه منحني مكاناً ومهمةً في جسأريد أن أشكر هللا أ( 

فجميع األعضاء في جسد المسيح ال غنى عنهم ألن هللا يريد أن ي بحاجة لمساهمتهم. نبحاجة لمساهمتي وأ

 يستخدمهم جميعاً!

 

م أن بعض المواهب الروحية ال تُشير إلى قدرات خاصة )مثل الوعظ والتعليم(، بل إلى مهانا أقبل حقيقة أب( 

ُمبشرين، والرعاة، والُمعلمين(. وبحسب تعليم وال ،أو مراكز خاصة في الكنيسة )مثل الُمرسلين، والواعظين

الكتاب المقدَّس فإن هؤالء الُخدَّام ليسوا موظَّفين في الكنيسة على ُرتبة شيوخها أو أعلى منهم. بل إنهم يُشيرون 

يمتلكوا مثل هذه المواهب وأن يمارسوا مثل هذه الخدمات. إلى أن شيوخ الكنيسة وأعضاءها العاديين يُمكن أن 

من األعضاء الذين يمتلكون مواهب  كما أن المؤمنين الذين يمتلكون مثل هذه المواهب الروحية ليسوا أهم

روحية أخرى في جسد المسيح. لكن يقتضي التنويه إلى أن مهمتهم الرئيسية تتركز على تأهيل األعضاء 

 (. 02-00: 3مسيح لعمل الخدمة في جسد المسيح )أفسس اآلخرين في جسد ال

 

 .َصلِّ . 2الخطوة 

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

 . 22-02، 7-3: 02كورنثوس 

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(.

 

 (ائقدق 2) صالة 2

 صالة شفاعي ة

 

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

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -0  . تعهَّد بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو  22-02، 7-3: 02لى وكورنثوس األِعظ أو َعلِّم أو ادرس درس الكتاب المتعلق برسالة 

 مع مجموعة من األشخاص. 

طَرح كل يوم. استخدم طريقة  3-0يشوع . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

 . اكتب مالحظاتك. األسئلة

 فظتها. راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي ح ."5-0اإلنجيل راجع سلسلة ". الحفظ -3

 (. 3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

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

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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 1الُملَحق 

 كلمة "كنيسة" في الكتاب المقد سالش ركة: 

 

" kuriakon doma"( ُمشتقَّة من الكلمتين اليونانيتين "churchكلمة "كنيسة" )باللغة اإلنجليزية: " َعلِّم:

هي و ،" )إكليزيا(ekklesia". وكلمة "كنيسة" في اللغة اليونانية األصلية هي "بّ واللتان تعنيان "بيت الرَّ 

 في الكتاب المقدَّس:تحمل َمعاٍن عديدٍة 

 

 .بمعانيها األخرى غير الكنيسة" ekklesiaكلمة " -1

 

 (.33: 03ل َشرعي" )أو "َجلسة قانونيَّة"( )أعمال فِ تعني "َمحْ " ekklesia"أ( 

ع"" تعني ekklesia"ب(   (30، 32: 03)أعمال أو "َحْشد"  "تََجمُّ

: 7؛ أعمال 2: 21)قضاة ال سيَّما عندما يجتمعون معاً لمقاصد دينية تعني جماعة الشعب، و" ekklesia"ج( 

32 .) 

 

 

 .بمعناها ككنيسة" ekklesiaكلمة " -5

 

 " تعني جماعة المؤمنين )أو الكنيسة(.ekklesiaكلمة "

 

د المعنى المقصود لهذه الكلمة:  سياق الكلمة هو الذي يُحدِّ

 

 .اً )اجتماع المسيحيين معاً(اجتماعاً كنسيَّ قد تعني " ekklesiaكلمة "أ( 

 (.1يوحنَّا  3؛ 03: 03؛ 02: 00كورنثوس  0)

 

 . قد تعني جماعة المسيحيين الذين يسكنون في مكان واحد" ekklesiaكلمة "ب( 

؛ 05: 3؛ فيلبي 07: 3كورنثوس  0؛ 3: 2؛ 00: 5؛ أعمال 07: 02كلمة "كنيسة" بصيغة الُمفرد )َمتَّى  -0

 (. 01: 5تيموثاوي  0وربما 

: 03؛ 21: 00أعمال (، أو أنطاكية )22: 00؛ 0: 2كلمة "كنيسة" في مواضع ُمحدَّدة: أورشليم )أعمال  -2

(، أو 0: 0تسالونيكي  0(، أو تسالونيكي )2: 0كورنثوس  0(، أو كورنثوس )0: 01َكنَخريَّا )رومية (، أو 0

 (، وغيرها.0: 2أفسس )رؤيا 

 2؛ 07: 7كورنثوس  0؛ 01: 01؛ رومية 5: 01؛ 30: 05أعمال كلمة "كنائس" بصيغة الجمع ) -3

 (. 23-02: 2كورنثوس 

(، وغالطية )غالطية 03: 2تسالونيكي  0؛ 22: 0كلمة "كنائس" في مواضع ُمحدَّدة: اليهودية )غالطية  -3

. (0: 2كورنثوس  2(، ومقدونية )3: 0؛ ورؤيا 03: 01كورنثوس  0(، وآسيا )0: 01كورنثوس  0؛ 2: 0

 (. 23: 03كل كنيسة على ِحَدة )أعمال 

 

 .كنيسة بيتية )اجتماع المؤمنين معاً في أحد البيوت(" قد تعني ekklesiaكلمة "ج( 

 (.03: 01كورنثوس  0(، وفي أفسس )5: 01كانت هناك كنيسة في بيت أكيال وبريسكال في روما )رومية 

 (. 2-0: 0ت هناك كنيسة في بيت فليمون )فليمون (. وكان05: 3كانت هناك كنيسة في بيت نِمفاس )كولوسي 
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 .الكنيسة العالمية )الجامعة( التي ينتمي إليها جميع المؤمنين في العالم" قد تعني ekklesiaكلمة "د( 

؛ 32-23: 5؛ 20، 01: 3؛ 22: 0؛ أفسس 22: 02؛ 3: 1كورنثوس  0؛ 30: 3؛ أعمال 02: 01)َمتَّى 

 (. 01: 5تيموثاوس  0؛ وربما 1: 3؛ فيلبي 23، 02: 0كولوسي 

 

 .الكنيسة المحلية أو الجامعة تُعطي صفة خاصة أحياناً هـ( 

(. "كنيسة مؤمني ... 01: 01؛ وغيرها(. "كنيسة المسيح" )رومية 32: 01؛ 2: 0كورنثوس  0"كنيسة هللا" )

يس0: 0تسالونيكي  0الذين هُم في هللا اآلب والرب يسوع المسيح" ) : 03كورنثوس  0ين" )(. "كنيسة القدِّ

 (. 3: 01(. "كنائس األمم" )رومية 33
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 5الُملَحق 

 وظائفها وأشكالها في الكنيسة المسيحي ةالش ركة: 

 

ع هائل في الكنيسة المسيحية؟  ما هو الفرق بين وظائف الشَّركة المسيحيَّة وأشكالها مما يؤدي إلى حدوث تنوُّ

 

عها -1  .عملها وتنوُّ

 

 كيف ينبغي على المجتمع المسيحي أن يعمل؟ اكتشف وناقش:

 

عأ(   . يجب على أعضاء المجتمع المسيحي أن يَقبلوا التنوُّ

 . 22، 02، 7-3: 02كورنثوس  0؛ 2-3: 02رومية  اقرأ

د يضم الكثير من ال يوجد سوى جسد واحد للمسيح )الكنيسة المسيحية(، إال أنَّ هذا الجسرغم أنه  مالحظات:

األعضاء المختلفين من حيث المواهب الروحية، والوظائف الخاصة )المناصب(، والمهام )الخدمات(، 

 والمراكز في الجسد.

 

واهب الروحية العادية والخارقة الُمعطاة لهم . يتفاوت أعضاء المجتمع المسيحي من حيث المالمواهب -0

 (. 3: 02؛ 5: 3كورنثوس  0)قارن 

 

يتفاوت أعضاء المجتمع المسيحي من حيث المهام العادية والرسمية )الخدمات( التي أوكلها هللا . هامالم -2

(، ومن حيث الطرق التي يستخدمها الروح القدس 33: 03؛ مرقس 22، 3: 02كورنثوس  0إليهم )قارن 

يمتلك مؤمنان اثنان  (. فعلى سبيل المثال، قد7-5: 02كورنثوس  0إلظهار عمله من خاللهم في الجسد )قارن 

موهبة التعليم؛ لكنَّ هللا دعا األول لكي يخدم كُمعلم لألطفال، في حين أنه دعا الثاني لكي يخدم كُمعلِّم للكبار. 

جميلة وسرد القصص الكتابية بطريقة  وقد يُظِهر أحد المؤمنين موهبته في التعليم من خالل إعداد رسومات

قة؛ في حين أن مؤمناً آخر  يُظهر موهبته في التعليم عن طريق قيادة المؤمنين اآلخرين في دروس الكتاب ُمشوِّ

ا.  المقدَّس، وهلُمَّ َجرَّ

 

 0يتفاوت أعضاء المجتمع المسيحي من حيث المراكز التي أُعطيت لهم في الجسد )قارن . المراكز -3

لكنَّ هللا دعا األزل لكي يساعد  قد يمتلك مؤمنان اثنان موهبة الرحمة،(. فعلى سبيل المثال، 02: 02كورنثوس 

األعضاء الفقراء في كنيسته المحلية، في حين أنه دعا الثاني لمساعدة الفقراء، والعميان، والمعاقين في 

ا.  مجتمعه المحلي أو في مجتمع أجنبي، وهلُمَّ َجرَّ

 

فة الُمميِّزة للمجتمع المحلي )الكنيسة( هي ليست التشابه، بل  ع )قارن وهكذا، فإنَّ الصِّ : 02كورنثوس  0التنوُّ

(. فالتشابه يؤدي إلى حدوث العديد من الثَّغرات، وإلى مجتمع )أو كنيسة( غير كامل. فإذا كان الجميع 03-21

األعضاء الكثير من التشابه يؤدي أيضاً إلى انعدام الِوحدة ألن  ُمعلِّمين، فََمن سيقوم بأعمال الرحمة؟ كذلك، فإن

للقيام بما ينبغي عليهم القيام به )ممارسة مواهبهم  (تلك الكنيسةذلك المجتمع )في في  لن يجدوا مكاناً لهم

ع فيُمكن أن يؤدي إلى وحدة حقيقية ألن الكنيسة بحاجة لخدمات الروحية، أو مهامهم، أو خدماتهم(.  ا التنوُّ أمَّ

يسة أن تكون ما ينبغي أن كل عضو فيها، وألن كل مؤمن بحاجة للمؤمنين اآلخرين. وهكذا، ال يُمكن للكن

تكون عليه، وال أن تقوم بما ينبغي عليها القيام به إال إذا كانت تضم جميع هؤالء األعضاء المختلفين، وإال إذا 

 كان جميع هؤالء المؤمنين يتلقُّون األوامر ِمن مركز واحد أال وهو رأس الكنيسة )الرب يسوع المسيح(. 
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 . حي أن يعتمدوا بعضهم على بعضيجب على أعضاء المجتمع المسيب( 

 .27-20: 02كورنثوس  0 اقرأ

أو  للمشاعر والنظرات الُمتعاليةفي المجتمع المسيحي )الكنيسة(، يجب أن ال يكون هناك مكان  مالحظات:

. فالعين بحاجة لألذن، واليد بحاجة للقدم. بعبارة أخرى، فإنَّ كل عضو مهم من أجل قيام مشاعر النقص

يكون ُمبادراً في إظهار االهتمام امها على أكمل َوجه. لهذا، يجب على كل عضو في الكنيسة أن الكنيسة بمه

موا مسئولياتهم بعضهم تجاه بعض! ويجب باألعضاء اآلخرين . وهذا يعني أنه ينبغي على األعضاء أن يُتمِّ

 د المسيح في العالم كله. عليهم أن يفعلوا ذلك ال مع أعضاء مجتمعهم المحلي فحسب، بل وأيضاً مع أعضاء جس

 

 

 

 .وظيفة والشكلال -5

 

 . التاريخية في المجتمع المسيحي /القوالباألشكالأ( 

: 03كورنثوس  2؛ 22-07: 00كورنثوس  0؛ 32-37: 01؛ 7-0: 1؛ 35-33: 3؛ 37-32: 2أعمال  اقرأ

 .2: 2تيموثاوس  0؛ 02

 الخارجية في نطاق المجتمع المسيحي؟ القوالب/على األشكالما هي بعض األمثلة الكتابية  اكتشف وناقش:

 عصرية ُمالئمة. /بقوالبالمجتمع المسيحي أن يُعبِّر عن وظائفه الداخلية بأشكاليجب على  مالحظات:

 

المجتمع المسيحي المحلي األول في أورشليم عن شركته عن طريق االجتماع معاً كل يوم )بدالً لقد َعبَّر  -0

، 32: 2االجتماع في ساحات الهيكل )بدالً من االجتماع في البيوت( )أعمال من كل أسبوع( وعن طريق 

31 .) 

لقد َعبَّروا عن كسر الُخبز )تناول مائدة الرب( عن طريق دمجها مع وجباتهم االعتيادية التي يتناولونها في  -2

 (. 22-07: 00كورنثوس  0؛ 31، 32: 2بيوتهم )بدالً من االحتفال بعشاء الرب أثناء الخدمة الكنسيَّة( )أعمال 

لقد َعبَّروا عن عطائهم عن طريق جعل كل األشياء مشتركة ومشاركة الكثير الذي لديهم مع المحتاجين  -3

 (. 35-33: 3؛ 35-33: 2منهم )بدالً من جمع العطاء في أوقات ُمعينة( )أعمال 

ريق اختيار وتعيين شمامسة لالهتمام لقد َعبَّروا عن حاجتهم لتسوية المشكالت والتحديات الطارئة عن ط -3

 (.7-0: 1بتلك المشكالت والتحديات )بدالً من ترك المؤمنين العاديين يقومون بتلك المهام( )أعمال 

دون المؤمنين الُجُدد في البيوت )أعمال  -5 (. كما أنهم 32-37: 01 في بعض األحيان، كان أتباع المسيح يُعمِّ

(. وغالباً ما كانوا يَتبعون تقليد العهد 02: 03كورنثوس  2ض بقُبلة ُمقدَّسة )كانوا يُسلِّمون بعضهم على بع

 (. 2: 033؛ قارن المزمور 2: 2تيموثاوس  0القديم في الصالة عن طريق رفع أيديهم ألعلى )

 

أوصوهم رغم ذلك، الحظ أن الكتاب المقدَّس ال يَذُكر في أي جزء منه أن القادة المسيحيين َعلَّموا اآلخرين أو 

 في كنائسهم!قوالب بأن يُقلِّدوا هذه األشكال أو ال

 

لت إلى وظائف/مهام /القوالباألشكالب(   . التاريخية التي تحوَّ

 . 01-02: 1؛ غالطية 22-25: 23؛ 3-0: 05َمتَّى  اقرأ

 على األشكال/القوالب التي تحولت إلى وظائف/مهام؟ما هي بعض األمثلة الكتابية  اكتشف وناقش:

خطورة تحويل األشكال/القوالب التقليدية إلى يُحذِّر الكتاب المقدَّس المجتمع المسيحي من  حظات:مال

  وظائف/مهام.
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لوا األشكال التقليدية في مجتمعهم  -0 إلى  –والتي تُعارض كلمة هللا  –ال يُسَمح للمؤمنين المسيحيين أن يُحوِّ

 يُسمح للمؤمنين أن ينقلوا ممارسات السحر والشعوذة التي وظائف في الكنيسة المسيحية. فعلى سبيل المثال، ال

 (. 03-3: 02مجتمعهم إلى داخل كنائسهم )قارن تثنية يمارسها 

 

ال يُسمح للمؤمنين المسيحيين أن يتمسَّكوا باألشكال التقليدية في مجتمعهم المسيحي في حال أن هذه  -2

ألشكال قد فقدت معانيها. فعلى سبيل المثال، كان األشكال تتعارض مع كلمة هللا، أو في حال أن هذه ا

لوا جميع األشكال الخارجية )غسل األيدي قبل تناول الطعام، وغسل األواني والكؤوس،  يسيون قد َحوَّ الفرِّ

تتعارض  والِختان، وغير ذلك( إلى مهام إلزاميَّة. وقد أدان الرب يسوع المسيح مثل هذه األشكال التقليدية التي

(. كما أن 3-0: 05هللا. لذلك، يجب تقييم كل شكل تقليدي في الكنيسة بمعيار الكتاب المقدَّس )َمتَّى مع كلمة 

الرب يسوع المسيح أدان األشكال الخارجية التي يقوم بها الناس للتباهي أو للظهور بمظهر حسن فقط )َمتَّى 

، إال أنَّه ينبغي على الكنيسة أن تتحقَّق (. لهذا، رغم أنه ينبغي التعبير عن كل عمل بشكل ُمعيَّن25-23: 23

من أن هذا الشكل له مغزى وأنه يتم التعبير عنه بطريقة صحيحة. وقد َحذَّر الرسول بولس من محاولة فرض 

د ترك انطباع خارجي جيد ، أو لتجنُّب االضطهاد على أيدي الفئات التي تُركِّز على المظاهر الخارجية لُمجرَّ

 (. 01-02: 1غالطية المظاهر الخارجية )

 

  

 . تبنِّيها بطريقة مالئمة في ثقافة األمَّةالتي تَمَّ كتابيَّة الاألشكال التاريخية ج( 

 (. 01-2: 03أ و 2-7: 02؛ )أعمال 3-0: 07؛ 33-23: 01؛ 01-03: 01؛ 27، 23، 22: 01 أعمال اقرأ

والتي يُمكن في الوقت نفسه  ون كتابيَّةاألشكال/القوالب الُمعاصرة التي يُمكن أن تكما هي  اكتشف وناقش:

 تبنِّيها بطريقة ُمالئمة في ثقافة األمَّة؟

المجتمع المسيحي أن يُعبِّر عن مهامه/وظائفه بأشكال/قوالب كتابيَّة يُمكن تبنِّيها في ثقافة يجب على  مالحظات:

 ذلك الُمجتمع.

 

رنيليوس" بتوجيه ام قائد المئة الروماني "كَ . قشبكة عالقات ُمشتركةتَجمعهم مجموعة من الناس الذين  -0

(. كما أنه دعا أقاربه وأصدقاءه oikosالدعوة إلى الرسول بطرس لكي يأتي ويعظ في بيته )في اليونانية: 

ع الكبير من األمم في بيت كرنيليوس أول مجتمع مسيحي )َشركة بيتيَّة أو  بين. وقد أصبح هذا التجمُّ الُمقرَّ

(. َمن هم أقاربك، أو أصدقاؤك، أو ُزمالؤك، أو جيرانك الذين 27، 23: 01أعمال ن األمم )كنيسة بيتيَّة( بي

 يمكنك أن تدعوهم لالجتماع معاً في بيتك )أو بيت أحدهم( لسماع اإلنجيل؟

 

وعظ الرسول بولس في نساء ُكنَّ مجتمعات  .ُمشتركة بُنية اجتماعيَّةتَجمعهم مجموعة من الناس الذين  -2

عند ضفة نهر في إحدى ضواحي مدينة فيلبِّي وقد أصبحت "ليديَّة" أول تابعة للمسيح في أوروبا. كما للصالة 

وقد تحدَّث (. 05-03: 01أصبحوا تابعين للمسيح أيضاً )أعمال  (oikos" )في اليونانية: بيتها"أنَّ أهل 

انين في الّسجن. وقد أصبح هذا السجان و جميع أهل بيته )في اليونانية: الرسول بولس أيضاً مع أحد السجَّ

panoikei (. وهكذا فإن عبارة "أهل بيته" )في اليونانية: 33-23: 01( أتباعاً للمسيح )أعمالoikos تُشير )

إلى مجموعة من األشخاص الذين تجمعهم بُنية اجتماعية ُمشتركة لكونهم يسكنون في نفس المكان، أو يعملون 

ما هي مجموعات الناس يد، وصاحب العمل والموظفين(، ويتعبَّدون معاً. معاً )غالباً مثل السَّادة والعب

الُمتجانسين الذين يُشكِّلون "عائلة" أو "أهل بيت" في منطقتك؟ )الطلبة، أو العسكريِّون، أو أصحاب 

ال المصانع، أو أبناء العشيرة  المشروعات الصغيرة، أو األزواج والزوجات المتزوجون حديثاً، أو ُعمَّ

 تقترب منها برسالة اإلنجيل؟ احدة، أو األقلِّيات، أو غير ذلك(. أي من هذه العائالت أو الجماعات يمكنك أن الو
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بجمع مجموعة من  –كعادته  –قام الرسول بولس  .ةشتركتجمعهم َمصالح مُ مجموعة من الناس الذين  -3

أسابيع. وقد كان هدف الرسول بولس هو أن  الناس في الَمجمع المحلي لكي يناقشوا الكتاب المقدَّس معاً لبضعة

أو في )(. َمن هي مجموعة األشخاص المهتمة في كنيستك 3-0: 07يُقنعهم بأن يصيروا أتباعاً للمسيح )أعمال 

 األمور المختصة بكلمة هللا؟ يمكنك أن تدعوهم لمناقشة ذين الو (أي مكان آخر

  

 

 . /القوالبإرشادات بشأن األشكالد( 

اإلرشادات أو التعليمات التي ينبغي أن تُستخدم لتحديد األشكال/القوالب التي ينبغي ما هي  ش:اكتشف وناق

 على المجتمع المسيحي أن يختارها؟

 

وح والَحقّ  -0  .الرُّ

أعلن الرب يسوع المسيح أن الوقت قد حان للتعبير عن جميع أشكال العبادة بالروح . 23-03: 3يوحنَّا  اقرأ

-03: 0على المؤمن أن يَعبد هللا بالروح ال لكي يتباهى بذلك أمام اآلخرين )قارن إشعياء  والحق. وهكذا، يجب

وهو يعبد هللا داخلياً عن طريق مسامحة اآلخرين، وتسليم حياته للرب، (، بل لكي يَعبد هللا في قلبه. 05

أن يَعبد هللا عقليَّاً وتكريس حياته للرب، وتركيزه على شخص هللا وما فعله ألجله. كما يجب على المؤمن 

 (. 23-23: 3بحسب الحق الذي أعلنه هللا في الكتاب المقدَّس )يوحنَّا 

 

 .الكتاب المقدَّس -2

. لقد قام الرسول بولس بتطبيق القاعدة على 05: 3تيموثاوس  0؛ 03-5: 2؛ عبرانيين 1: 3كورنثوس  0 اقرأ

 )في الكتاب المقدَّس(". نفسه ورفاقه "ال تُحلِّقوا بأفكاركم فوق ما قد ُكتب 

 

ما هو مكتوب في الكتاب المقدَّس يُبيِّن أن الكتاب المقدَّس هو إعالن تدريجي. فالعهد الجديد ينطوي  -

(. لذلك، يجب أن نحرص دوماً على تفسير 03-5: 2على وعود أفضل من العهد القديم )عبرانيين 

أشكال العهد القديم قد تحققت، أو أُلغيت، أو العهد القديم في ضوء العهد الجديد. فالكثير من وظائف و

 (. 05: 2؛ أفسس 03: 2؛ كولوسي 07: 5أُبِطلَت )قارن َمتَّى 

كتب الرسول بولس بوضوح تام كيف ينبغي على المؤمنين أن يتصرفوا في بيت هللا )في اليونانية:  -

oikos :(؛ أي في كنيسة )في اليونانيةekklesia( هللا الحي )وقد قَدَّم الرسول 05 :3تيموثاوس  0 .)

بولس للمؤمنين تعليمات بشأن العقيدة السليمة، والعبادة العامة، والعالقة بين الرجال والنساء، وتعيين 

قادة المجتمع المسيحي، ومسئوليات القادة، والفئات الخاصة في المجتمع المسيحي مثل النساء 

واإليمان، والمحبة، واالحتمال، واللطف )رسالة لبِّر، الُمِسنَّات، والعبيد، واألغنياء، والسلوك التقي، وا

 تيموثاوس األولى(. 

 

 

 .ُمفيدة وبنَّاءة -3

إلزاميَّة؛ وبعضها اآلخر جائز وليس ُملِزماً. . بعض الوظائف في المجتمع المسيحي 23: 01كورنثوس  0 اقرأ

جائزة ومقبولة في كل موقف،  ورغم أن الكثير من األعمال واألعراف في المجتمع المسيحي يمكن أن تكون

 إال إنها ليست بالضرورة مفيدة أو بنَّاءة في كل موقف. 

 

 . م واجبأَ دعوة  -3
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. رغم أن المجتمع المسيحي ككل يقوم بكل الوظائف، إالَّ أنَّ دعوة هللا تُحدِّد مهمة 05-5: 3كورنثوس  0 اقرأ

المؤمنين في تكريسهم نفَّذ بأشكال وطُرق عديدة وفقاً لتبايُن ُمعيَّنة لكل مؤمن. لكنَّ المهمة الُمحدَّدة يُمكن أن تُ 

والتزامهم. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتم البناء فوق األساس باستخدام مواد مختلفة مثل الذهب، أو الفضة، 

يعرف  أو الحجارة الكريمة. وهكذا، فإن دعوة هللا هي مسئولية؛ لكنها في الوقت نفسه راحة وطُمأنينة. فعندما

فاهلل يَسمح لنا بأن نقوم بأعمال ُمحدَّدة، وأن  المؤمن دعوته فإنه ليس بحاجة ألن يسعى وراء كل فُرصة مجيدة.

نقوم بوظائف مختلفة في جسد المسيح، وبأن نُعبِّر عن تلك الوظيفة بطريقة كتابية تَمَّ تعديلها بما يتناسب مع 

 . )التطويع الثقافي( مجتمعنا وثقافتنا
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 3الُملَحق 

 الش ركة:  الكنيسة ال غنى عنها ألنها جسد المسيح

 

 

 هل يُمكن للمؤمن المسيحي أن ينمو وأن يَخدم بمعِزل عن الكنيسة المسيحيَّة؟

 

 .هناك شخصان اثنان يُمثِّالن جميع البشر على األرض -1

 

 . 35، 22-20: 05كورنثوس  0؛ 03-07: 5رومية  اقرأ

 

 .الرأسان الُممثِّالن لجميع البشر على األرضأ( 

آدم هو رأس الجسد الذي يُمثِّل جميع الناس الُخطاة )البشرية(. والمسيح هو رأس الجسد الذي يُمثِّل جميع الناس 

الُمخلَّصين )الكنيسة(. بعبارة أخرى، فإن آدم هو رأس الجنس البشري في العالم كله. والمسيح هو رأس 

مجتمع المؤمنين في العالم كله. وُمجتمع المؤمنين في العالم كله يُسمَّى "َجَسد المسيح" في الكتاب المقدَّس 

 إيمان الرسول. قانون ( أو "الكنيسة المسيحية الواحدة الجامعة" في 22: 0)أفسس 

 

جميع الناس الطبيعيين آدم األول )أول إنسان( هو الرأس الذي يُمثِّل البشرية القديمة التي تتألف من  -0

 الساقطين في كل مكان في العالم عبر تاريخ العالم.

 

آدم الثاني )يسوع المسيح( أصبح الرأس الُممثِّل للبشرية الجديدة التي تتألف من جميع المؤمنين بالمسيَّا  -2

سوع المسيح هو الرأس الُمنتظر في فترة العهد القديم، وجميع المؤمنين بيسوع المسيح في فترة العهد الجديد. في

الُممثِّل لجميع المؤمنين به في كل مكان في العالم على مدى تاريخ العالم. وقد كان الهدف الرئيسي من مجيء 

 إلى َشركتها مع هللا الحي الحقيقي الواحد! البشرية الساقطةإرجاع يسوع المسيح إلى األرض هو 

 

 . الجسد يشترك في حياة رأسهب( 

 

لُمنتسبين إلى آدم األول )كل الجنس البشري( يشتركون في السقوط في خطية آدم األول. جميع الناس ا -0

فإن جميع الناس الُمرتبطين بآدم األول عن طريق الوالدة البشرية يشتركون في خطية آدم األول )قارن هكذا و

 (.02: 5(، ودينونته )رومية 07، 02: 5(، وموته )رومية 5: 50؛ مزمور 3: 03أيوب 

 

وهكذا فإن جميع الناس الُمنسبين إلى آدم الثاني )يسوع المسيح( يشتركون في بِّر )خالص( يسوع المسيح.  -2

(. وبالتالي، 01-3: 5جميع الناس المرتبطين بآدم الثاني قد خلصوا من غضب هللا وتصالحوا مع هللا )رومية 

لجديدة  يشتركون في بر آدم الثاني )يسوع آدم الثاني عن طريق الوالدة االذين يَنتمون إلى فإن جميع الناس 

 (. 22: 05كورنثوس  0؛ 03-03: 5المسيح( وحياته الجديدة )رومية 

 

 .هناك ُمجتمعان اثنان فقط على األرض -5

 

ير(" )أ(  : 0( أو "ُسلطة الظَّالم" )كولوسي 07-05: 2يوحنَّا  0ُمجتمع غير المؤمنين يُدعى "العالم )الشرِّ

03.) 
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: 5أو "جسد المسيح" )أفسس  (02: 01َمتَّى المؤمنين بيسوع المسيح يُدعى "الكنيسة" الجامعة )ُمجتمع ب( 

 (. 21-25: 01( أو "ملكوت هللا" )مرقس 23

 

ا إلى مجتمع غير المؤمنين )العالم(، أو إلى مجتمع المؤمنين )الكنيسة(. ومجتمع المؤمنين  كل إنسان ينتمي إمَّ

(. ففي هذا العالم، يوجد مجتمع المؤمنين 01-03: 07العالم )يوحنَّا  فيال موجوداً العالم، لكنه ما يز ِمنليس 

 (.01-03: 5كنور يُِشّع في الظالم وكملح يُطهِّر هذا العالم ويحفظه ويُضفي عليه نكهة خاصة )َمتَّى 

 

 

 .يَقين الخالص يُختبر في إطار جسد المسيح -3

 

 . يسوع المسيح الخالص ليس ُمتاحاً إال في شخص الربأ( 

َماِء اْسٌم آَخُر قَدََّمهُ هللاُ لِْلبََشِر بِِه " : 3" )أعمال أَْن نَْخلُصَ  يَِجبُ َولَْيَس بِأََحٍد َغْيِرِه اْلَخالَُص، إِْذ لَْيَس تَْحَت السَّ

اْلقَِديَمةَ قَْد َزالَْت، َوهَا ُكلُّ َشْيٍء قَْد َصاَر  َخلِيقَةٌ َجِديَدةٌ: إِنَّ األَْشيَاءَ  فَهُوَ فَإِنَّهُ إَِذا َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيِح، (. "02

" . َوَمْن لَْم يَُكْن لَهُ اْبُن هللاِ، لَْم تَُكْن لَهُ اْلَحيَاةُ َكانَْت لَهُ اْلَحيَاةُ فََمْن َكاَن لَهُ اْبُن هللاِ (! "07: 5كورنثوس  2" )َجِديداً 

 (. 03-00: 5يوحنَّا  0)

 

 . ر في جسد المسيحيَقين الخالص يُختَبَ ب( 

(، 03: 0عندما يقوم هللا اآلب بتخليص شخص ما ِمن ُسلطان الظُّلمة وينقله إلى ملكوت المسيح )كولوسي 

يُصبح وجودة في ملكوت المسيح وعمله في ملكوت المسيح هو أساس يقين خالصه. وعندما يتم تعميد المؤمن 

(، يُصبح وجوده كعضو في جسد المسيح وعمله 03-02: 02كورنثوس  0بالروح الواحد في جسد المسيح )

كعضو في جسد المسيح )الكنيسة المسيحية( هو أساس يقين ُمشاركته في الحياة الجديدة التي يَهبها الروح 

 .القدس

 

 هناك معنًى روحّي ومعنًى عملّي لوجودك "في المسيح":

 

اً وُمقدَّساً ) المعنى الروحيّ  -0 ( ألن يسوع المسيح َوَضع ذلك في حساب 31 :0كورنثوس  0هو أن تصبح بارَّ

-5: 2كل شخص يؤمن به. والروح القدس يُطبِّق هذا البر وهذه القداسة على الحياة الشخصية للمؤمن )رومية 

 (. 02-07: 3كورنثوس  2؛ 07

 

الكنيسة هو أن تُصبح عضواً في جسد المسيح؛ أي أن تنتمي إلى مجتمع المؤمنين في العالم ) المعنى العمليّ  -2

( وفي وسط جسد 21-03: 1؛ 07-01: 3كورنثوس  0المسيحية(. فالروح القدس الساكن في جسد كل مؤمن )

 ( يُمثِّل "حضور يسوع المسيح نفسه" في كليهما! 22-03: 2المسيح )الكنيسة المسيحية، أفسس 

 

ب، بل وأيضاً من المؤمن يختبر يقين خالصه ال من خالل عالقته الشخصية مع الرب يسوع المسيح فحس

َمِن ادََّعى أَنَّهُ يَْحيَا فِي النُّوِر، َولِكنَّهُ يُْبِغُض أََحَد إِْخَوتِِه، فَهَُو خالل عمله في جسد المسيح )مجتمع المؤمنين(. "

: 2يوحنَّا  0" )َوالَ َشْيَء يُْسقِطُهُ  َماَزاَل َحتَّى اآلَن فِي الظَّالَِم. فَالَِّذي يُِحبُّ إِْخَوتَهُ، هَُو الَِّذي يَْحيَا فِي النُّوِر فِْعالً 

(. فمن غير الُممكن فصل عالقة المؤمن بالمؤمنين اآلخرين عن عالقته بالرب يسوع المسيح. كما أنه 3-01

من غير الممكن فصل جسد المسيح عن يسوع المسيح الذي هو رأس الجسد. كذلك، يستحيل على المرء أن 

ل في مكان ما في جسد المسيح. وجسد المسيح يتألف من الكنائس يختبر يقين الخالص بمعزل عن العم

، والعالقات الشخصية بين المؤمنين. لذلك، فإن جسد المسيح هو العطية الرائعة المحلية، واالجتماعات البيتية



 051من  033صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

التي قدَّمها يسوع المسيح للمؤمنين حيث يختبرون فيه يقين خالصهم في شخصه الُمبارك، وأنهم أصبحوا 

 ء فعليين في بِّر )خالص( المسيح وقداسته. ُشركا

 

 

 .االنضمام إلى المسيح هو في الوقت نفسه انضمام إلى جسد المسيح -4

 

ات في الكتاب المقدَّس.   عبارة "اإلنسان الجديد" تَِرد ِعدَّة مرَّ

 

 . عبارة "اإلنسان الجديد" تُشير إلى المسيح، أو المؤمن المسيحي، أو الكنيسة المسيحيةأ( 

 

ُل ِمَن . فآدم هو "37: 05كورنثوس  0 اقرأ. عبارة "اإلنسان الجديد" تُشير إلى المسيح -0 اإِلْنَساُن األَوَّ

وبالتالي، فإن ". ِمَن السََّماءِ ]الذي جاء[ اإِلْنَساُن الثَّانِي "، ويسوع المسيح هو "األَْرِض َوقَْد ُصنَِع ِمَن التَُّرابِ 

 و يسوع المسيح. اإلنسان الثاني )أو الجديد( ه

 

. "اإلنسان 23-21: 3وأفسس  7-2: 1رومية  اقرأ. عبارة "اإلنسان الجديد" تُشير إلى المؤمن المسيحي -2

دة لغير المؤمن. إنه اإلنسان الذي اختار بملء إرادته أن يكون عبداً لطبيعته  العتيق" يُمثِّل الطبيعة غير الُمتجدِّ

ا "اإلنسان 2-1: 2د أصبحت طبيعته الخاطئة تُسيطر عليه )رومية (؛ وبالتالي فق01: 1الخاطئة )رومية  (. أمَّ

ة واحدة وإلى الجديد"  دة للمؤمن. فََعن طريق اإليمان، قام المؤمن بخلع طبيعته القديمة َمرَّ فيُمثِّل الطبيعة الُمتجدِّ

ة واحدة وإلى األبد )أفسس  مكن لإلنسان العتيق واإلنسان (! فال يُ 23، 22: 3األبد، ولبس الطبيعة الجديدة َمرَّ

 الجديد أن يتواجدا معاً في نفس الوقت. 

 

. قام يسوع 01-05: 2أفسس  اقرأ. عبارة "اإلنسان الجديد" تُشير إلى الكنيسة المسيحية )جسد المسيح( -3

ن من –والذين انحدروا جميعهم من آدم  –المؤمنين من المجتمعين اليهودي واألممي المسيح بأخذ   وَكوَّ

. وبالتالي، فقد أنشأ الكنيسة المسيحية الواحدة، جسد المسيح الواحد الذي يتألف من الفريقين إنساناً واحداً جديداً 

كل المؤمنين  جميع المؤمنين في كل أمة في العالم. وفي جسد المسيح الواحد هذا، قام يسوع المسيح بمصالحة

هم مع بعض. ونالحظ هنا أن عبارة "اإلنسان الجديد" مع هللا وبعض –سواء كانوا من أصل يهودي أو أممي  –

هنا ال تعني المؤمن بعد تبريره وتقديسه فحسب، بل تعني أيضاً المجتمع الواحد الذي يضم جميع المؤمنين 

روا وتقدَّسوا في يسوع المسيح )أفسس   (. فاإلنسان الجديد هنا هو جسد المسيح01-05: 2األفراد الذين تبرَّ

(. فخارج حدود اإلنسان 03-02: 02كورنثوس  0ح القدس بتعميد جميع األفراد المؤمنين فيه )الذي قام الرو

الجديد الواحد )جسد المسيح، الكنيسة المسيحية الجامعة(، ال يوجد سوى اإلنسان العتيق )العالم، والبشرية 

يقياً من المسيح )رأس الجسد( القديمة بكل فروعها وأقسامها(. وهكذا، ال يمكن للمؤمن الفرد أن يكون جزءاً حق

 دون أن يكون أيضاً جزءاً حقيقياً من المجتمع المسيحي )جسد المسيح(. 

 

( ال يُشيران إلى عملية نمو تدريجية، بل 23، 22: 3اإلنسان الجديد )في أفسس بس لواإلنسان العتيق لع إنَّ خَ 

ة واحدة وإلى األبد عن المجتمع الخاطئ )الع ة واحدة وإلى األبد إلى إلى االنفصال َمرَّ الم(، واالنضمام َمرَّ

ة واحدة وإلى األبد من  المجتمع الُمقدَّس )الكنيسة المسيحية(. بعبارة أخرى، فإنهما يُشيران إلى االنتقال َمرَّ

تتحدث عن الحياة في  01-0: 3(. الحظ أنَّ اآليات أفسس 03: 0ُسلطان الظُّلمة إلى ملكوت المسيح )كولوسي 

المجتمع )الجسد( الذي يتألف من اليهود واألمم، وأنَّ تتحدث عن  00-3: 3يح، وأنَّ اآليات كولوسي جسد المس

 تتحدث عن جسد المسيح الواحد.  03: 3اآلية كولوسي 

 



 051من  051صفحة    3 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

ل إلى اإلنسان الجديد ب(   .وعن الكنيسة المسيحية يسوع المسيحأمر ال يُمكن فصله عن التحوُّ

(. كذلك، فإنَّ ِمْلء يسوع المسيح يَِحّل 3: 2يسوع المسيح بهيئة جسديَّة )كولوسي  إنَّ ِمْلء الالهوت يَِحلُّ في

فعندما يكون المؤمنون األفراد في يسوع المسيح (! 23-22: 2أفسس  –في جسد المسيح )الكنيسة المسيحية 

اد أن يمتلئوا حتى يُمكن للمؤمنين األفر)رأس الجسد( وفي الكنيسة المسيحية )جسد المسيح( أيضاً، عندها فقط 

 2؛ 20-7: 3؛ فيلبي 02: 3كورنثوس  2؛ 31: 0كورنثوس  0؛ قارن 03: 3)أفسس  يبلغوا ِمْلء هللا كله

 (. 3-0: 3يوحنَّا  0؛ 3: 0بطرس 

 

 :الُخالصةج( 

اإلنسان الجديد هو المسيح وجسد المسيح. فال يمكننا أن نَفصل جسد المسيح عن المسيح. كما أنه ال يمكننا أن 

تخيَّل وجود المسيح )الرأس( في السماء، ووجود الكنيسة )الجسد( على األرض كُمنظمة بشرية. لهذا، يجب ن

باعتبارها ُمنظمة بشرية، بل على أنها كائن حي يتألف من جسد واحد نُفكِّر في الكنيسة المسيحية الَّ علينا أ

ا أنه ينبغي علينا أالَّ نُفكِّر في أننا نستطيع )جسد المسيح( يرتبط بصورة وثيقة جداً بالمسيح )رأس الجسد(! كم

أن نُنشئ عالقة شخصية مع المسيح )رأس الجسد( في الوقت الذي نرفض فيه أن نكون ُمرتبطين بجسد 

 المسيح. فلكي تكون في المسيح، يجب عليك أيضاً أن تكون في جسد المسيح. 

 

 .ردا  أو العيش للذاتاالنضمام إلى جسد المسيح يعني التوقف عن العيش ُمنف -2

 

 . أعضاء الجسد ال تنفصل عن الجسدأ( 

لَِك نَْحُن اْلَكثِيِريَن فََكَما أَنَّ لَنَا فِي َجَسٍد َواِحٍد أَْعَضاًء َكثِيَرةً، َولِكْن لَْيَس لَِجِميِع هَِذِه األَْعَضاِء َعَمٌل َواِحٌد، فََكذَ "

عندما يؤمن الناس بالرب يسوع  (.5-3: 02" )رومية َضاٌء بَْعُضنَا لِبَْعضٍ َجَسٌد َواِحٌد فِي اْلَمِسيِح، َوُكلُّنَا أَعْ 

(. وهكذا، فاألفراد 03-02: 02كورنثوس  0المسيح فإنهم يتعمَّدون بروحٍ قُُدٍس واحٍد في جسد المسيح الواحد )

ا أن يكونوا في العالم خارج جسد المسيح،  ا أن يكونكذلك، إفي جسد المسيح! أو إمَّ تحت ُسلطان الظُّلمة، أو  وامَّ

ا أن يكونوا أفراداً ضالّين يَهدرون حياتهم في هذا العالم، أو (. 03: 0في ملكوت المسيح )كولوسي  كذلك، إمَّ

ا أن يكونوا ضالِّين أو  ا أن يكونوا أمواتاً بالذنوب والخطايا، أو أحياًء. وأيضاً، إمَّ أفراداً في عائلة هللا. كذلك، إمَّ

(. لهذا، فإن جسد المسيح يتألف من الكنائس المحلية العديدة، واالجتماعات البيتية 23-00: 05 موجودين )لوقا

 العديدة، والعالقات الشخصية التي تجمع المؤمنين بعضهم ببعض. 

 

 . أعضاء الجسد ال يمكنها أن تعمل خارج الجسدب( 

بعمل اليد ال يستطيع أن يحل َمَحّل أي  ال يُمكن ألي مؤمن أن يتنازل عن كيانه الفردي. فالمؤمن الذي يقوم

عضو آخر في جسد المسيح )كالعين مثالً(. فطالما أن اليد والعين تعمالن في الجسم البشري، فال يمكنهما أن 

مرتبط بجسد  تقوما بأي عمل آخر سوى العمل الموكل لكل واحدة منهما. على نحٍو ُمشابه، طالما أن المؤمن

قيقياً، فال يمكنه أن يقوم بأي عمل آخر سوى العمل الموكل إليه. لذلك، كما أنَّ اليد أو المسيح ارتباطاً حياً وح

العين ال تستطيع أن تعيش وأن تعمل بمعزل عن الجسم البشري، ال يُمكن للمؤمن الحقيقي أن يعمل بمعزل عن 

 والعمل بمعزل عن بقية الجسد!جسد المسيح )الكنيسة(! ولتوضيح األمر أكثر، تخيَّل يداً أو عيناً تحاول العيش 

 

لهذا، ال يمكن للمؤمن الذي ينعزل عن جسد المسيح أن يعيش حياته المسيحية كما ينبغي! فالحياة المسيحية 

: 2، بل إنَّ المسيح يحيا حياته في المؤمن وِمن خالله )غالطية تعني أن المؤمن لم يَُعد يعيش بمفرده أو لنفسه

(. بعبارة أخرى، ال يُمكن للسيد المسيح أن يحيا حياته في المؤمن 5: 03 كورنثوس 2؛ 01: 2؛ رومية 21

الفرد وِمن خالله إال إذا كان هذا المؤمن يتمتَّع بشركة حقيقة مع جسده؛ أي مع الكنيسة المسيحية الواحدة في 

 العالم. 


