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 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 02) مشاركة 2

 يشوع 

 

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

 (.15: 8 -31: 5إحدى خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )يشوع 

 

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

 

 دقيقة( 02) حفظ 8

 2-1: 12رومية سيادة هللا وسلطانه: 

 

الربوبية(، )السلسلة الرابعة من آيات الحفظ هي عن "التلمذة". إنَّ عناوين اآليات الخمس هي: السيادة 

 اإلنكار، الخدمة، العطاء والتلمذة.

 

ل . أ  تأمُّ

 

. "لذلك أتوسَّل إليكم أيها االخوة نظًرا لمراحم هللا، أن تقدِّموا أجسادكم 31، 31: 6؛ 0 -3: 30رومية  إقرأ

ذبيحة مقدَّسة مقبولة عنده، وهي عبادتكم بعقل. وال تتكيَّفوا مع هذا العالم، بل تغيَّروا بتجديد الذهن، لتميِّزوا ما 

 تقدِّموا أعااءكم للخطيةة أسلحة لثإثم، بل قدِّموا أنفسكم هل وال هي إرادة هللا الصالحة المقبولة الكاملة...

فكما قدَّمتم سابقًا أعااءكم عبيًدا للنجاسة واإلثم  ّر...باعتباركم أُقمتم من بين األموات وأعااءكم هل أسلحة للب  

 "في خدمة اإلثم كذلك قدِّموا اآلن أعااءكم عبيًدا للبر في خدمة القداسة.

 

 وسلطانهسيادة هللا  

 0 -3: 30رومية 

 

 

 أكتب آية الحفظ التالية على 

 لوح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

لذلك أتوسَّل إليكم أيها االخوة  "

نظًرا لمراحم هللا، أن تقدِّموا له 

أجسادكم ذبيحة مقدَّسة مقبولة 

عنده، وهي عبادتكم بعقل وال 

تتكيَّفوا مع هذا العالم، بل تغيَّروا 

بتجديد الذهن، لتميِّزوا ما هي 

إرادة هللا الصالحة المقبولة 

 "الكاملة.

 

 الكتابيأكتب الشاهد 

 على ظهر بطاقتك.
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 0 -3: 30رومية 

 

 .مبدأ وأَصْل تقديم الذبائح -1

 

صحاح ألإنّه يشير إلى كل ما ُكتب سابقًا في رومية من ا .يبدأ المقطع بهذه الكلمات "لذلك... نظًرا لمراحم هللا"

الً إبنه  .33إلى  3 فإنّه باستطاعة المؤمنين المسيحيِّين أن يقدِّموا أجسادهم ذبائح حيَّة مقدَّسة ألن هللا قدَّم أوَّ

الوحيد لمنفعة وخير المؤمنين! إن هللا ال يطلب من المؤمنين أن يقوموا بأي أمر أو تعهُّد ما لم يكن قد مكَّنهم 

الً وأهَّلهم للقيام بهكذا تعهُّد! إّن هللا م نفوسنا أوَّ  قدَّم أوالً المسيح لمنفعتنا وخيرنا وبعد ذلك يطلب إلينا أن نقدِّ

 لقايَّته هو.

 

 .تخصيص أجسادنا وتكريسها -2

 

 . األجساد

 

إنّه يعني روحنا أيًاا، كما كياننا كلَّه وشخصيَّتنا، ألننا بجسدنا  ، بلهنا "الجسد" ال يعني َجَسَدنا المادِّي فقط

عّما في أرواحنا وكياننا وشخصيَّتنا. فأعااء جسدنا هي مجرد اآلالت التي بواسطتها وبأعااء جسدنا نعبِّر 

م مقاصد هللا. إن جسدنا ونفسنا يُشكِّالن و   هي نسمة  نفسناحدة وليس باإلمكان فصلهما في هذه الحياة. إن نُتَمِّ

خاصة  ،ور من طبيعتنا اإلنسانيَّةنها العنصر الغير المادي أو الغير المنظإالحياة أو منشأ وسبب الحياة فينا. 

التي هي العنصر الغير المادي أو الغير  روحناإنها تماًما مثل  .بالنسبة لجسدنا وحياتنا على هذه األرض

 نسانية وخصوًصا في ما يتعلَّق باهل.إلالمنظور من طبيعتنا ا

 

 .ذبيحة حيّة

 

في العهد الجديد فهذه الذبائح هي بشرية إنسانية كانت كل الذبائح في العهد القديم من الحيوانات فقط، لكن 

وليست حيوانية. في العهد القديم كانت كل الذبائح تُذبَح وتُقتَل، لكن في العهد الجديد فإن المقصود والمراد من 

نحو م فقط على قدَّ ب وتُ جلَ هذه الذبائح البشرية أن تعيش ال أن تموت. في العهد القديم، كانت الذبائح الحيوانية تُ 

ر في فترات نظامية، لكن في العهد الجديد فإن هذه الذبائح البشرية يجب أن تقدَّم  ،دوري أي على نحو متكرِّ

على نحو متواصل وليس دوري في فترات. إن هللا ال يطلب من شعبه أن يقتلوا نفوسهم ألجله ولكن أن يعيشوا 

 له!

 

عندما نحصل على الحياة الجديدة في المسيح. فطبيعتنا  فإن تقديم نفوسنا ذبائح حيَّة هل ممكن فقط ،ومع ذلك

القديمة ال تريد أن تموت. إنّها تريد التمتع بالخطية وإشباع رغباتها األنانيَّة. إنّها تريد أن "تأكل وتشرب 

( وتعتصر كل شكل من أشكال السعادة من الحياة. إن طبيعتنا القديمة 10: 35كورنثوس 3وتمرح وتلهو" )

رة كاإلدمان والجنون واإلرهاب.تريد أن ت  عيش لنفسها! هي تقتل نفسها بحياة طائشة متهوِّ

 

سمَّر على الصليب ويجب أن تبقى هناك. إّن عندما يأتي يسوع ليحيا في قلوبنا وحياتنا فإن طبيعتنا القديمة تُ 

ية". فطبيعتنا الجديدة روح يسوع المسيح يسكن فينا ويخلق فينا طبيعة جديدة نختبرها نحن كوننا "مولودين ثان

 لها مواقف يسوع المسيح نفسها وترغب أن تحيا حياة غير أنانيَّة في خدمة يسوع المسيح والناس اآلخرين.
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 .ذبيحة مقدَّسة

 

س" تعني االنفصال عن الشر والتكريس هل. إّن عمل الروح القدس فينا يجعلنا نكره الخطيَّة في يقدتإن الكلمة "

م نفوسنا لنعيش حياة ال لوم فيها أمام عيني هللا. فالقداسة معبَّر عنها وظاهرة  كما يجعلنا جميع أشكالها نقدِّ

شكال أق من أي شكل من طلَ بوضوح في كل صفات هللا. محبة هللا مثالً هي محبَّة مقدَّسة. إنها تخلو بشكل مُ 

وال يمكن ربطها بأي فجور جنسي ال  كما ليس فيها محاباة ،تطلب ما لنفسها ،الخطيَّة. فهي ليست أنانيَّة

فهو يخلو من أي شكل من أشكال الظلم والَجْور واإلجحاف. إنَّه مؤسَّس  .ّر مقدَّسرُّ هللا هو ب  أخالقي. أيًاا ب  

حّق هللا ورحمته وأمانته  إنّ  وغير متحيّز. ،نقي ،عادلكما أنه على شرائع وقيَم موحى بها ومعلَنة بوضوح. 

كلَّها مقدَّسة. اآلن يريد هللا ويطلب منّا نحن المؤمنين هذا النوع عينه من القداسة هي ى وصفات وسجايا أخر

ننا ويؤهِّلنا لنعيش حياة مقدَّسة وذلك بواسطة الروح القدس.  في حياتنا. إنّه يمكِّ

 

 .ضيَّة هللرْ ذبيحة مَ 

 

ب بها قلبيًّا من هللا ومفر حة هل . فأينما يذهب المؤمنون عليهم أن يسألوا إن كلمة مْرضيَّة تعني مقبولة ومرحَّ

ماذا كان "أنفسهم هذا السؤال "هل هذا المكان وهؤالء األشخاص الذين أعاشرهم يُرضون هللا في حياتهم؟" 

ل يسوع لو كان هو في هذه الحالة؟" إن الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها أن نجيب على هذا السؤال هي فعسي

ودراسته مراًرا. فاهل يقود المؤمنين دائًما من خالل الكتاب المقّدس وروحه القدُّوس  بقرائتنا للكتاب المقّدس

 كي يعيشوا الحياة المرضيَّة له.

 

 .عْل عبادة روحيَّة أو ف ْعل خدمة روحيَّةف  

 

 .معنى لكلمة منابكل ما في  اهلب والالئقة المستقيمة، الحقَّة :هي التالي روحيَّةإنَّ الترجمة األفال لكلمة 

م نفوسنا هل ذبيحة حيَّة ومقدَّسة ومرضيَّة هل فإننا نقوم بعمل ما هو حق  وهكذا عندما نحن المؤمنون نقدِّ

ومستقيم والئق في نظر هللا. هذه هي الحياة الروحية الحقَّة للمؤمنين. فالمؤمن هو روحي ليس عندما يكون 

بشكل خاص  يكون روحيًّا ولكن ،فقط خالل الخدمات المسيحيَّة و، أعاطفيًّا إنفعاليًّا أو منجذبًا إنجذابًا صوفيًا

 في كلِّ يوم من أيام األسبوع.

 

 .تكريس أذهاننا -8

 

 .قُْل "ال" للتكيُّف مع العالم

 

ير. نحن ال نسمح لهذا  نحن ال نسمح ألنفسنا بأن نتشكَّل ونتقولب في قوالب العالم أو نُشاكل هذا العصر الشرِّ

ير  بأن ياغط علينا لكي يشقَّ طريقه إلينا وياعنا في قالبه. إن المؤمنين الحقيقيين يتجنَّبون التكيُّف العالم الشرِّ

يرة: الفلسفات اإللحادية والفُجور الجنسي الالأخالقي وأصدقاء السو المعاشرات ء ومع كل التأثيرات الشرِّ

 ،اط الفكري والُخلُقي، والمجالَّت القذرةنحالل واإلنحطإلالرديَّة والمجادالت والمخاصمات التي تتسبَّب في ا

فة وتجريب  ،والنشاطات المريبة والتي هي موضع شك، والمالبس المغرية المغوية، والسياسات المتطرِّ

المؤمنون الحقيقيّون يقاومون كل تأثير أو فوالهزل واإلنغماس في اللهو والَعبَث والقمار و... ألخ.  ،المخدِّرات

ير يحاول إ فات أُناس نفوذ شرِّ قناعهم أو إستمالتهم. إنَّ تكييف المرء نفسه وأعماله وفقًا ألزياء وأساليب وتصرُّ

لنا في أمور تجعل هللا غير راٍض عنّا بل ُمستاء  ة باستطاعتها أن تُبعدنا عن هللا وتُدخ  آخرين يقدر أن يكون قوَّ

لنا. بير أو لاغوطات األقران الخاطةة منّا وغاضب علينا. إنَّنا ال نسمح فيما بعد لجواذب العالم الشرِّ  أن تشكِّ
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فية الراديك بة. النتوقَّف عن التكلُّم بلغة التطرُّ يَّة بحسب األفكار والعادات السائدة أو بلغٍة عدوانيَّة ُمهينة وُمغا 

بة. نتوإلنتوقَّف عن الغناء أو ا قَّف عن قراءة ستماع إلى الموسيقى الفاحشة القذرة أو العدوانية الُمهينة والُمغا 

ط بنشاطات مشكوك بأمرها.  الكتب والمجالَّت القذرة. نتوقَّف عن ارتداء المالبس الُمغوية. نتوقَّف عن التورُّ

ين باألمور  نوقف معاشرتنا ومصادقتنا الحميميَّة ألصحابنا ورفاقنا المنصرفين إلى شؤون الدنيا والمهتمِّ

 العالمية.

 

 .دة هللاقُْل "نعم" للتغيير القلبي إلرا

 

فات  س نفوسنا بتجديد أذهاننا المستمّر. في حين يبدأ التكيُّف مع العالم بإتِّباع أزياء وأساليب وتصرُّ نحن نكرِّ

ل من الداخل فتتغيَّر األفكار والمعتقدات واالقتناعات والدوافع  ،ومظاهر الناس الخارجية، يبدأ التغيير أو التحوُّ

يحصل عندما نستسلم راغبين في التعاون مع كلمة هللا والروح القدس. فالتغيير والمواقف وفقًا لكلمة هللا. هذا 

هو الطريقة  ،الذي في آخر األمر يعبِّر عن نفسه بالتغيير الخارجي والتصّرف الخارجي ،القلبي الداخلي

رُّ هللا.  الفُالى لكي نحيا الحياة التي تُس 

 

 .         وعد هللا فيما يتعلَّق بتقديم الذبائح -4
 

 إرادة هللا والسلوك فيها. المتحانثمَّة خمسة شروط رئيسيّة 

 

 د ل تْثبت في المسيح وتبقى في عالقة حميمة مع هللا.جته  إ 5: 35يوحنا  (3

ع إرادة هللا الكاملة الُمْعلَنة في الكتاب المقدَّس. 61 -66: 6لوقا  (0  أط 

الُمْعلَنة كما تُظه رها وتَعك ُسها الظروف والحاالت م إلرادة هللا الكاملة غير إستسل   08: 8رومية  (1

 واألحداث.

ف بعض األمور اآلثمة د عنها. أوق  تغيَّْر بتجديد الذهن. كذلك تجنَّب بعض األمور وابتع   0: 30رومية  (6

 لَحَسنة.االفاسدة وإبدأ بعمل األمور 

فبََدالً من اإلستفادة  .يل اآلخرينقُْم بإتِّخاذ تصاميم وقرارات فيها تاحية بالذات في سب 3: 30رومية  (5

م  ،من حقوقك إلى أقصى الحدود، فتِّش عن منفعة اآلخرين وبََدالً من البحث والّجْد في طلب التقدُّ

والنجاح الملحوظ في مهنتك أو عملك على حساب عائلتك، إلتزم بمسؤولياتك العائلية المؤتمن عليها. 

صحاب النفوذ أعند المتديِّنين و استحسانالتزلّف لتنال سعي نحو المظهر في الايافة والوعوًضا عن 

قين والمظلومين والماطّهدين إلى حياتك )لوقا أوالسلطان واألَُسر المرموقة،  : 36دُع الفقراء والمعوَّ

30- 36). 

 

 حفظ ومراجعة . ب

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة بيااء أو على إحدى صفحات دفتر المالحظات الخاص بك. أكتبْ  -3

 اآلية الكتابيَّة على النحو الصحيح. ظْ حفَ إ -0

م  .راجع -1  لى مجموعات ثنائية َوْليُراجع الواحد مع اآلخر آية الحفظ الكتابية األخيرة.إأقس 

 

 

 دقيقة( 72) درس الكتاب 4

 11 -8: 6تيموثاوس 1: المال في العالم
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 َمًعا. 31 -1 :6تيموثاوس 3إستف يدوا من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب وادرسوا 

 

 . إقرأ: 1الخطوة 

  مًعا.  31 -1: 6تيموثاوس 3لنقرأ  إقرأ.

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

 

 .فإكتش   :2الخطوة 

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 حقّا واحًدا أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 )بعد أن يقاي أعااء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شار ك.

نَّا.لنتناوب في م  شاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد م 

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

 أعااء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالارورة هذه األشياء نفسها(.

 

ل لديَّ هو  .1االكتشاف  أما التقوى مع القناعة " والذي يقول: 6: 6تيموثاوس 3الحّق الُمعلن في الحّق الُمفاَّ

 ".فهي تجارة عظيمة

 

عتقد أن تحصيل األموال هو ربح عظيم. اآلن أرى أن في التقوى والقناعة ربًحا ال يقاس وأعظم أقبالً، كنُت 

 بكثير من المال والثروة. أريد أن أكتشف كيف أحيا حياة التقوى والقناعة.

 

ل لديَّ هو  .2كتشاف الا إستثمر في  والذي يقول: 31 -38: 6تيموثاوس 3الحّق الُمعلن في الحّق الُمفاَّ

 .ملكوت هللا

 

فيما إذا كنُت غنيًّا أم ال، يجب عليَّ أن أُنف ق مالي واستثمره للدهر اآلتي، أي للسماء. أريد أن أتعلَّم كيف أقوم 

ت هللا بحيث أنّي أكون قد عملُت كنًزا في السموات حيث ال يمكن أن بعمل أفال اإلستثمارات المالية في ملكو

 يُسَرق المال أو تنخفض قيمته.

 

 . طرح بعض األسئلة: إ8الخطوة 

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

 وأن نطرح أسةلة عن األشياء التي لم نَفهمها بَعد. 31-1: 6تيموثاوس 3لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

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

الً من كل شخٍص أن  شار ك: )بعد أن يقاي أعااء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، أطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 تر بعض هذه األسةلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سويًا في مجموعتك(.)بعد ذلك، إخ ناق ش:

)فيما يلي أمثلة على بعض األسةلة التي قد يطرحها أعااء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسةلة(.

 

 ؟يالمالكيف يعتبر المعلِّمون الكذبة التقوى وسيلة للربح  (5: 6) .1 السؤال
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َد معلِّمون كذبة َمَزجوا حقائق الكتاب المقدَّس بظنونهم وتخيُّالتهم الخاصة اتمالحظ ل، ُوج  . خالل القرن األوَّ

وانغمسوا في هذا المزيج الغريب. فكانت نزاعاتهم ومجادالتهم وُمماحكاتهم متعلّقة بتخميناتهم حول الشريعة 

ة  باألنساب. فكانوا يأخذون إسًما من أي قائمة في شجرة النسب في سفر اليهودية وقصص يهوديَّة ُملفَّقة مختصَّ

ة ُمْحَكمة  التكوين أو سفر أخبار األيّام ويوسِّعوه بأن يتكلَّموا أو يكتبوا عنه بشكل تفصيلي إلى أن يُصب ح قصَّ

ن في الكت ،اإلتقان. كان هذا قسًما من تعليم المجمع اليهودي النظامي اة وفيما بعد كان يُدوَّ ب اليهوديَّة المسمَّ

الً يعملون ذلك بشيء من الغرابة  الهَغادا والتلمود. كانوا يجنون أمواالً طائلة من تعاليمهم الكاذبة. كانوا أوَّ

ويجعلون من دينهم إضحوكة وموضع سخرية لكي يعرفهم الناس ويصبحوا دارين بهم. ثم تولُّوا قيادة 

 ًرا باهظة لقاء دروسهم وتعليمهم.مجموعات من الدروس والحلقات وطلبوا أجو

 

 

 

 

 ؟أصل لكل شرّ لماذا يُدعى حبُّ المال ( 11: 6) .2السؤال 

 

هو أصل لكل شَر! حبُّ المال ليس  . إّن المال بحدِّ ذاته ليس أصل لكل شر، لكن ُحب الناس للمالاتمالحظ

 .(35: 30أيًاا يمكن أن تسبِّب شروًرا كثيرة )عبرانيين  المرارةهو األصل الوحيد لكل شر، ألّن 

 

نقرأ عن  00 -03: 32في مرقس  .كيف أنَّ ُحّب المال سبَّب الكثير من الشرور المقدس نقرأ في الكتاب

ا أحبَّ يسوع. وفي لوقا عشخص غني َعَزَف   13 -31: 36ن إتِّباع يسوع المسيح ألنّه أحبَّ أمواله أكثر ممَّ

ر في أن يكون شفوقًا رؤوفًا ولطيفًا مع اإلنسان المسكين، لعازر. مات الغني نقرأ عن  إنسان غني أهمل وقصَّ

 -3: 00وطُر ح في جهنَّم بسبب أنانيَّته. يهوذا االسخريوطي وافق على تسليم يسوع مقابل بعض المال )لوقا 

وسفِّيرة كيف كذبا بخصوص مالهم  نقرأ عن حنانيَّا 33 -3: 5بعد ذلك ماى وانتحر. وفي أعمال الرسل  ؛(6

غنياء الذين خبّأوا ثرواتهم وكنَّزوها وعاشوا حياة ألنرى بعض ا 6 -3: 5وسقطا أرًضا وماتا. في يعقوب 

مة مطلقين العنا روا في دفع أجور مستخدميهم حتّى  نمترفِّهة متنعِّ ألهوائهم وشهواتهم في حين أهملوا وقصَّ

شخاص سوف يُطرحون في جهنَّم أليكسبوا ثروة. يُحذِّر يعقوب من أن أولةك ا أنهم قتلوا أشخاًصا أبرياء لكي

 عند نهاية حياتهم على هذه األرض.

 

شخًصا ما ألجل المال ونتيجة لذلك يقعون في مشاكل زواج  أحد   حبُّ المال هو الباعث والمسبِّب ليتزوج

ّشوا ويحتالوا ويرشوا ويتوّرطوا في الفساد. كثيرة. حبُّ المال هو الباعث والمسبِّب لرجال األعمال لكي يغ

ُحبُّ المال هو الباعث والمسبِّب لبعض رجال السياسة ليكذبوا ويرتكبوا الفاائح الماليَّة وحتى ليستغلُّوا بالدهم 

كي يكنزوا ثروة. حبُّ المال هو الباعث والمسبِّب لبعض الناس لكي يشاركوا في اليانصيب ومشاريع 

ات المااربة والمقامرة وبالنتيجة تتجمَّع وتتراكم الديون الهائلة. إنَّ ُحبَّ المال هو الباعث ومخطَّطات ومغامر

 المال بالتأكيد هو أصل لكل أنواع الشرور! ُحبُّ ف. مرتكاب الجرائاوالمسبِّب للسرقة والنهب والقتل و

 

 أي نوع من التأثير يمكن أن يكون للمال على حياتك؟ (11:6) .8سؤال ال

 

 .مالحظات

 

 .ال يقدر المال أن يُشب ع رغباتك أو حاجاتك أبًدا
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ة ال يشبع منها، والمولع بالغنى ال يشبع من ربح... إن  37 -32: 5في سفر الجامعة  نقرأ، "َمن يحبُّ الفاَّ

ا الغنيُّ فَوْفرة غناه تجعله قلقًا أرقًا!" ال يستطيع الما ل إشباع رغباتك أو كثُرت الخيرات َكثُر آكلوها أيًاا... أمَّ

 حاجاتك مطلقًا وال يستطيع أن يعطيك السالم.

 

 ستطاعة المال أن يَخنق كلمة هللا في حياتك.اب

 

عن الزارع الذي ألقى بعض البذار بين األشواك. هذا يُمثِّل الذين يسمعون  31 -38: 6نقرأ في إنجيل مرقس 

ليهم وتخنق الكلمة فتصير إألمور األخرى تدخل الكلمة ولكن هموم الزمان الحاضر وغرور الغنى واشتهاء ا

 بال ثمر. فالمال يمكن أن يخنق الكلمة في حياتك بحيث ال يكون لها أي تأثير في حياتك.

 

ل أولويَّات الحياة.  باستطاعة المال أن يكون َسبَبًا لفقدانك أوَّ

 

ر أن يبني مخازن أكبر ف ،غلَّت له أرضه محاصيل وافرة ،عن إنسان غني 03 -31: 30نقرأ في لوقا  قرَّ

خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة،  وأعظم ليخزن غالله وخيراته ليستريح ويستقّر. فقال لنفسه "عندك  

ستريحي وكلي واشربي واطربي!" لكن هللا قال له، "يا غبي! هذه الليلة تُطلَُب نفسك منك. فل من يبقى ما اف

فسه وال يكون غنيًّا عند هللا! فباستطاعة المال أن يجعل أهّم أعددته؟" هذه هي حالة َمن يخزن الكنوز لن

 أولويَّات الحياة تفوتك وأول األولويات هو أن تُحبَّ هللا وتخدمه.

 

 ستطاعة المال أن يجعل منك عابد أوثان.اب

 

ا أن يُبغض أحدهما فيُح 06: 6نقرأ في متّى  ا أن "ال يُمكن ألحد أن يكون عبًدا لسيِّدْين: ألنَّه إمَّ بَّ اآلخر وإمَّ

المال". فبإمكان المال والغنى  إله – يلزم أحدهما فيهجر اآلخر. ال يمكنكم أن تكونوا عبيًدا هل والمال مًعا

المال. وباإلجمال، فإنه  –)االنشغال بالشؤون الماديَّة بدالً من الروحيَّة( أن يجعل منك عابد أوثان فتخدم إله 

أثير رديء على حياة المؤمن. سنرى فيما بعد كيف بإستطاعة المؤمنين يمكن أن يكون للمال والغنى ت

 المسيحيين أن يستخدموا المال بحيث يكون له تأثير صالح وخيِّر.

 

 ما هو الفساد؟ (11:6) .4السؤال 

 

 .اتمالحظ

 

 أشكال متنوعة ومختلفة من الفساد والرشوة.

 

يرة واستخدام المال لفعل الشر. مثالً الفساد هو الحصول على المال والثروة بطريقة مؤذية  عندما يسرق  ،شرِّ

(. 03: 17وعندما ال يردَّ المال الذي استدانه فهو فاسد )مزمور  .(31 -33: 31الواحد يكون فاسًدا )الويين 

(. فالشخص الفاسد هو الشخص الغير أمين، 6: 5وعندما يمتنع عن دفع أجور موظَّفيه يكون فاسًدا )يعقوب 

ي شيء حرام أ(. يكون اإلنسان فاسًدا عندما يربح المال أو 35 -31: 00الخدَّاع والمحتال )تثنية والغشَّاش 

كتساب المال عن طريق بيع أوراق اليانصيب أو المراهنة أو ا(. ف8: 36؛ 0: 33بشكل ظالم وجائر )أمثال 

غير شرعية. "كنوز المال  بطرائق لكسبالمقامرة أو المااربة وجميع هذه هي أمثلة عن الثروات الحرام وا

(. تكون فاسًدا عندما تعطي رشوة 31: 3وحتى تذهب بحياة قانيها )أمثال (، 0: 32أمثال )الحرام ال تُجدي" 
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على المؤمنين أن يعلموا أن الرشوة بكل أشكالها هي فساد! يكون  .(01، 8: 37وعندما تقبل الرشوة )أمثال 

تِّصال غير مشروع أو هديَّة كبيرة مالزمة لصفقة تجاريَّة! يكون نسان فاسًدا عندما يعطي هدية لقاء إإلا

اإلنسان فاسًدا عندما يدفع المال ألحد القااة أو ألحد أفراد هيةة المحلَّفين لكي يحسم مسألة قاائية في 

نسان فاسًدا عندما يرشو ويشتري إليكون ا .المحكمة لصالحه أو إلزالة أحد معارضيه أو لصرفه من الخدمة

لناس ليُصبحوا أعااء في الدين الذي ينتمي اليه. يكون الشخص فاسًدا عندما يطلب فوائد باهظة وفادحة ا

(. يكون 7: 7(. يكون فاسًدا عندما يبتّز الناس لينتزع أموالهم )جامعة 8: 08على القروض والديون )أمثال 

شاريع التجارية والصناعية صحاب المطاعم والمتاجر والمأفاسًدا عندما يطلب الحصانة الرشوية من 

ويشتريها من طريق الرشوة لكي ال ياُلَحق قانونيًّا. يكون فاسًدا عندما يبيع السجائر بطريقة غير شرعيَّة أو 

عندما يبيع المخدَّرات. يكون فاسًدا عندما يبيع إيصاالت مزيَّفة لشراء أشياء وصفقات أو عندما يبيع وثائق 

ب من دفع رسميَّة وشهادات مدرسية أو ج امعية. يكون فاسًدا عندما يغسل األموال. يكون فاسًدا عندما يتهرَّ

ب عليه دْفعها  لخ.إ ،الارائب المتوجِّ

 

 .عقاب الفساد

 

 يكره هللا الفساد! من غير ريب سوف يعاقب هللا عدم األمانة والغش والفساد!

 

ا! يُنذ ر الكتاب كل ف ما الذي سيحصل للراشين والمرتشين والفاسدين؟ اسد ويُحذِّره بأنه في خطر شديد جّدً

فعندما يعطي رشوة أو يقبل أن يرتشي يصبح هذا الشخص فاسًدا أدبيًا وأخالقيًّا وجائًرا ظالًما في نظر هللا. 

فَبَدْعمه وتشجيعه للُجناة المجرمين يساعد في إزدياد معاناة المحرومين األبرياء ويجلب المتاعب والايق 

نه عسوأ عقاب له هو أن هللا سيلأما أنه يتسبَّب في خراب وانهيار بالده ومدينته وكنيسته. ج ألُسرته كرَ والحَ 

سيهدم هللا أسرته وممتلكاته وبالنهاية سيطرحه هللا في نار جهنَّم ألنّه كان عثرة لآلخرين  ؛(05: 07)تثنية 

 (.1 -7: 38ى وسببًا لخطيَّتهم )متّ 

 

 الحياة الذي يجب أن يكون عليه المؤمن العادي؟ما هو أسلوب ( 12 -6: 6 ) .5السؤال 

 

 .اتمالحظ

 

 على المؤمنين أن يتحلُّوا بالقناعة ويكونوا مكتفين في كل الظروف.

 

نى تعيق حياة التقوى بل تطردها وتمنعها. لكن االكتفاء بما عندنا يُنجح حياة التقوى ويجعلها إن الرغبة في الغ  

يفهموا ويدركوا أنهم لم يجلبوا شيةًا معهم الى هذا العالم عندما ُول دوا وأيًاا  تتقدَّم وتترقّى. على المؤمنين أن

ا. بالحري يجب عليهم أن يفتكروا كيف الن يأخذوا معهم شيةًا عندما يموتون. ف متالك المال هو أمر وقتي جّدً

ال يحبُّوا كسب قوى تنجح وتسمو! عليهم أن تيستخدمون المال خالل حياتهم القصيرة كي يجعلوا حياة ال

األموال واإلثراء على اإلطالق، بل باألحرى عليهم أن يحبُّوا استخدام ما أعطاهم هللا إلنتشار ملكوت هللا 

على المؤمنين أن يكتفوا تماًما عندما يكون لهم ضرورات الحياة البسيطة أي  .(31 -37: 6تيموثاوس 3)

 القوت والكسوة.

 

 المال. من محبَّة واأن يهرب ينعلى المؤمن

 



 83الدَّرس  -الدليل الرابع
 

إن المؤمنين ليسوا فيما بعد رجال الثروة والجشع ومحبة المال، )إله المال( ولكنهم "رجال هللا". إنهم يطيعون 

 وصايا هللا وال يطيعون مطالب ومقتايات الغنى والثروة.

ط في التعاليم والعقائد الخادعة المالِّ  والرغبة  ،لةعلى المؤمنين أن يهربوا من أمور كهذه كاإلنهماك والتورُّ

ة والشكوك البغياة  ،والكالم الماكر الخبيث ،عاتاوالنز ،والحسد ،في المشاركة في الجداالت الاارَّ

يرة  وُحّب المال.  ،وعدم القناعة، والشّر واألذيَّة ،والرشوة ،والفساد ،الشرِّ

 

 . في طلب القداسة ويجّدوا على المؤمنين أن يتبعوا التقوى

 

(.  11: 6يجب على المؤمنين أن يجّدوا في طلب الب ر والتقوى واإليمان والمحبة واالحتمال واللطف )متّى 

إّن اإليمان هو اإلتكال العملي الفعلي على هللا ومواعيده  .(1: 3تسالونيكي 3فاإلحتمال هو ثمر الرجاء )

: 5سمات المؤمنين الرئيسيَّة الثالث )رومية  هذه السمات، هي ،إّن اإليمان والمحبَّة والرجاء .(33)عبرانيين 

: 5؛ 1: 3تسالونيكي 3؛ 5 -6: 3؛ كولوسي 5 -0: 6؛ أفسس 6 -5: 5؛ غالطية 31: 31كورنثوس 3؛ 5 -0

 (.30 -32: 6؛ عبرانيين 8

 

 على المؤمنين أن يجاهدوا جهاد اإليمان الحسن. 

 

( أو 33 -3: 30 ؛ عبرانيِّين05: 1كورنثوس 3الرياضيَّة )ي نوع من أنواع المباريات أتشير هذه الكلمة الى 

هو االتكال العملي الفعلي على هللا  ،نقولها ثانية ،فااليمان .(0: 0تسالونيكي 3؛ 12: 3)فيلبي  الجهاد الروحي

كو ة والى األبد أن يتمسَّكوا بالحياة األبدية على نحو حاسم. كانوا قد َمس  ا بها حين ومواعيده. فعلى المؤمنين مرَّ

 دعاهم المسيح وعليهم أن يمسكوا بها وال يََدعوها تذهب.

 

 لوها.ب  على المؤمنين أن يحافظوا على الوكالة التي قَ 

 

ة والوكالة التي تسلَّمها تيموثاوس في هذه الرسالة هي أن يكون قدوة للمؤمنين في  سلوب الحياة التي أإن المهمَّ

من فيما يتعلَّق بتوجيهه وتأثيره الشديد في جماعة المؤمنين. على يحياها ويؤدِّي واجبه كقائد مسيحي مؤ

تهم بطريقة ال يستطيع فيها أحد أن يلومهم على إهمالهم.  المؤمنين المسيحيين أن يُنجزوا ُمه مَّ

 

 سلوب حياة المؤمن الغني؟أكيف يجب أن يكون  (11 -11: 6) .6السؤال 

 

يكون المؤمن غنيًّا، ولكن أن تكون إرادة المؤمن ورغبته الغنى فهذه . ليس من اإلثم أو الالأخالق أن اتمالحظ

من الخطأ بل من اإلثم أن يحصل  من الخطأ بل من اإلثم أن يعدو المؤمن طالبًا ومتعقّبًا الثروة والغنى! خطيَّة!

 المؤمن على ثروة ويُصبح غنيًّا عن طريق أي شكل من أشكال الفساد.

من غنيًّا عندما يستودعه هللا أشياء عديدة يأتمنه عليها. فالمؤمن الغني يجب أن ليس من الخطأ أن يكون المؤ

يعلم أن هللا استودعه هذه األشياء جميعها ألنه يريده أن يقوم بَعَمل  شيء ما ب ثْروته! إنَّ هللا يعهد إلى المؤمنين 

ة في ملكوته.  األغنياء بُمهمَّة خاصَّ

 

 لمؤمنون األغنياء.ا ال يمكن أن يعملهااألمور التي 

 

أغنياء. كما ال  كونهممغرورين معتدِّين بنفوسهم  ،متكبِّرين ،ال يمكن أن يكون المؤمنون األغنياء متعاظمين

 يمكنهم مطلقًا أن يتَّكلوا على ثروتهم ال على هللا.
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 .المؤمنون األغنياء يمكن أن يعملهااألمور التي 
 

 بما أعطاهم هللا.غنياء أن يتمتَّعوا أليمكن للمؤمنين ا

 

 .يعملوهاغنياء أن ألعلى المؤمنين ا يجباألمور التي 

 

عوا بسخاء ويكونوا على  يجب على المؤمنين األغنياء أن يكونوا أغنياء باألعمال الصالحة. يجب أن يوزِّ

بالحياة إستعداد دائم إلشراك اآلخرين في خيراتهم وبذلك يوفّرون ألنفسهم رأس ماٍل للمستقبل حتى يمسكوا 

الحقيقيَّة. هذا ما يفسِّر لماذا أعمالهم الحسنة ومشاركتهم يجب أن تكون فيما يتعلَّق بملكوت هللا وليس فيما 

د إنسانيَّة في العالم. ة إذ عليهم أن ألمن أجل ذلك أُعطَي المؤمنون ا يتعلَّق بأهداف ُمجرَّ غنياء ُمهمَّة خاصَّ

يمكنهم أن يشاركوا أموالهم  ، بحكمة وبأفال طريقة ممكنة. مثالً يوظّفوا أموالهم ويستثمروها في ملكوت هللا

حيَّة مؤمنة عندها إحتياجات وضرورات كبيرة وضخمة. أثناء مجاعة، قامت جماعات يمع جمعية مس

المؤمنين في اليونان ومقدونيَّة بمساعدة جماعات المؤمنين في فلسطين. يستطيع المؤمنون األغنياء أن 

 ليات بدعم العمل اإلرسالي أو المشاريع اإلرساليَّة. هذا يحدث في أماكن عدة اليوم.يساعدوا اإلرسا

 كيف يجب أن يكون أسلوب حياة المؤمن الذي هو في مركز رفيع؟   .1السؤال 

 

قًا ملحوظًا على سائر الوزراء والحكَّام بما يتميَّز به من  :6 -1: 6. نقرأ في دانيال اتمالحظ "فأَْبدى دانيال تَفَوُّ

روح حاذقة، ونوى الملك أن يولِّيه شؤون المملكة كلها. فشرع الوزراء والحكَّام يلتمسون عليه علَّة إقترفها 

 "بحق المملكة فأخفقوا، ألنَّه كان أمينًا لم يرتكب خطأً وال ذنبًا.

 

ة بين رجال األعمال والحّكام. هؤالء الُمْفسدون يجلبون اآلالم والعذاب إن الفس اد واسع االنتشار اليوم، بخاصَّ

ة والَجبَروت. من الناحية األخرى فإن الكثير منهم يُفَاح  ،لكثيرين بينما أنفسهم يصبحون أغنياء وشديدي القوَّ

 والعار. أمرهم ويجلبون على أنفسهم الخزي

 

أ بجسارة أن يكون مختلًفاعالم كهذا عاش دانيال في  ا من تميَّز  !وتجرَّ دانيال كموظَّف حكومي بكونه حّرً

الفساد بكلِّ ما في الكلمة من معنى! هذا أوقعه في صعوبات وضيقات كثيرة َوَحَرج كبير على صعيد شخصي 

كومة المؤامارات لون في الحؤووأيًاا فيما يتعلق بمركزه الرفيع. فأحاك عليه زمالؤه الموظفون المس

إلسقاطه من مقامه الرفيع. شنُّوا عليه وعلى إيمانه هجوًما ليحرموه من حماية القانون ويجدوا تهًما قانونية 

فقد  ،وعلى الرغم من كل ما قاساه دانيال ،هما يكن من أمرمضّده. أخيًرا تمكَّنوا من طرحه في جب األسود. ف

ع  هم ليكونوا مثل دانيال! كُ أكرم هللا دانيال أخيًرا! لذلك يُشجِّ ن ُمميًَّزا كرجل الكتاب المقدَّس المؤمنين ويحاَّ

ة يُعهَد إليك بها. كُ  ،أعمال مؤمن ن ُمميًَّزا بأن تكون غير قابل كموظّف في الحكومة مؤمن، كمؤمن في أيَّة ُمهمَّ

ل أو متهاون أبدً  ْن مختلفًا عن الفاسدين ا. كُ للرشوة أو اإلفساد أو الفساد، جدير بالثقة المطلقة وغير ُمهم 

 والمفسدين في هذا العالم!

 

 . 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:  .31-1: 6تيموثاوس 3دعونا نُفكِّر سويًّا ونُدوِّ

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

أكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. أشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  َدوِّن:
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 على قلبك. 

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقتَرحة(.

 

 .قتَرحةعن تطبيقات عملية م 11 -8: 6تيموثاوس 1أمثلة من  -1

 

تجنَّب وابتعد عن الذين يُعلِّمون ما يخالف التعليم الصحيح. ال تايفهم وال حتى تستقبلهم في بيتك   1: 6

 .(33 -32يوحنا 0)

 تجنَّب وابتعد عن الذين يتماحكون ويتشاجرون ويلقون الشك والُشبُهات على المؤمنين اآلخرين.  6: 6

ينهم )مثالً إنجيل   5: 6 تجنَّب وابتعد عن الذين يحاولون أن يكسبوا األموال عن طريق تلقّي إعانات لد 

 .الرخاء االقتصادي أو شراء المهتدين(

 دام لك قوت وكسوة.ن ُمكتفيًا ما كُ   8 -6: 6

 ب من هكذا رغبات.ال تحب المال أبًدا. ال ترغب في أن تصير غنيًّا أبًدا بل اهرُ  33 -1: 6

 إسَع في أثر البرِّ والتقوى وااليمان والمحبة والرجاء.  33: 6

 .يمان الحسن في معركة االيمان الجميلة لتبقى متكالً على هللا ووعودهإلد جهاد اجاه    30: 6

 مثابًرا على ذلك بإخالص وأمانة. ،إحفظ الوصيَّة خالية من العيب واللوم  36: 6

متواضعين وغير متّكبرين بسبب  غنياء أن يكونواأليجب على المؤمنين القادة أن يوصوا المؤمنين ا  37: 6

 ثروتهم ونفوذهم.

عوا غنياء أن يكونوا أغنياء أليجب على المؤمنين القادة أن يوصوا المؤمنين ا  38: 6 باألعمال الصالحة ويوزِّ

 ن ذوي الحاجة في خيراتهم.مشراك اآلخرين إلعلى استعداد دائم  بسخاء ويكونوا

يجب على المؤمنين القادة أن يوصوا المؤمنين األغنياء بأن يستخدموا مالهم وممتلكاتهم في سبيل   31: 6

 ل وهكذا يكنزوا كنوًزا في السماء.انتشار ملكوت هللا وبذلك يذخرون ألنفسهم رأس ماٍل حسنًا للمستقب

 .أمثلة عن تطبيقات شخصيَّة -2

 

ة أن أكون  . أ أريد أن أكون وكيالً أمينًا على كل الممتلكات التي أودعني هللا إيَّاها. أريد بصورة خاصَّ

ستثمر المال الزائد في ملكوت هللا. أريد أن أساعد أمكتفيًا بطعامي ولباسي وَسكني. بعدئٍذ أريد أن 

ب َدْعم عائلة مسيحيَّة فقيرة في الجوار كما أساعد أيًاا في َدعم الذين يكرزون باإلنجيل ودعم الرعايا 

 والجماعات المسيحيَّة المؤمنة.

 

أريد أن أتميَّز كمؤمن في المجتمع الذي أعيش فيه. أريد أن أكون مستقيًما غير قابل للرشوة والفساد  . ب

اتي على اإلطالق. سأرفض أن أعطي الرشوة وسأرفض أن أقبل فيما يتعلَّق بالمال وال أهمل واجب

الرشوة مهما تكن الظروف. سأحصل على المال الذي أحتاج إليه بطريقة شريفة أمينة وبكل ما للكلمة 

جين. أريد أن أكون امن معنى. أريد أن أكون غنيًّا باألعمال الصالحة وعلى استعداد ألشارك المحت

 جلب المجد هل بطريقة العيش التي أحياها.أذا العالم ومختلفًا عن األشرار في ه

 

 صلِّ . 5الخطوة 

 . 31 -1: 6تيموثاوس 3في  َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياهبشأن  شخصي كل بالتناوب بحيث يصلّ نصلّي دعونا 

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

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعااء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.
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 (ائقدق 8) صالة 5

 صالة شفاعيَّة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعاكم بعااً وألجل الناس في العالم. تابعوا الصالة

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعااء مجموعتك الواجب البيتي التالي مكتوبًا، أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. : تعهُّدال -3  تعهَّد بأن تُدرِّ

ظ أو َعلِّم أو أدُرس درس الكتاب الُمتعلِّق بـ  مع شخص آخر أو مع مجموعة من  31 -1: 6تيموثاوس 3ع 

 األشخاص. 

 

كل يوم.  6 -3راعوث سفر صحاح من أتمتَّع بخلوة روحيَّة مستعينًا بنصف  :مع هللا الخلوة الروحية -0

ن م طريقة الحق المفّال. ستخد  إ  مالحظاتك.َدوِّ

 

 حفظتها. ع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التيراج   .0 -3: 30رومية  سيادة هللا وسلطانه: :الحفظ -1

 

َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لموضوع ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا )المزمور : صالةال -6

5 :1 .) 

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

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
 


