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 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 02)عبادة وتسبيح  2

 رفع الشكر للرب

 

 رفع الشكر هلل.بوصفها العبادة  :الفكرة الرئيسيَّة

 

 نتعلَّم في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا برفع الشكر هلل. 

 

 .00 -71، 71 -72، 9 -7: 721المزمور  إقرأ

 

 ، ويجري المعجزات، ويعلمنا دروًسا مهمة لحياتنا. صلواتهللا يسمع ال

ر ملي ًّا ؛ أو ببعض المعجزات التي أجراها هللا في حياتك؛ ببعض الصلوات التي استجابها هللا في حياتك فكِّ

 .ببعض االدروس والِعبَر التي علَّمك إيّاها هللا

أمر أو  أجراها في حياتك ةمعجزأو شكروا هللا بالتناوب في جملة أو جملتين على صالة استجابها هللا أ. ُأعبد

 َحَسن علَّمك إيّاه هللا.

 

نََك   .(3: 34)مثالً: أ. أعطاك شريك )ة( حياة.  ب. خلَّص حياتك.  ج. أعطاك احترام الذات )إشعياء  د. َمكَّ

ك.(  وجعلك قادًرا على مصالحة عدوِّ

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 3

 أستير

      

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

 (. 5، و3، 4، 0إحدى خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )أستير 

 

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

 

 دقيقة( 12) تعليم 4

 ومشيئته إكتشاف إرادة هللا :سيادة هللا وسلطانه

 

 "كيف تستطيع أن تختبر إرادة هللا الصالحة لحياتك؟"

 "؟"ما هو الرابط بين مزايا هللا وإرادته لحياتك
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 كتشاف إرادة هللا بخصوص قرارات وخيارات عليك اتخاذها؟"ال"ما هي المبادىء الُمرِشدة 

 "هل يعطيك هللا الحرية لتتَّخذ بعض الخيارات أم ال؟"

 إرادة هللا أو مشيئته متعلِّقة بمزاياه . أ

 

 .إرادة هللا أو مشيئته -1

 

"وفي المسيح أيًضا قد َحَصْلنا على الميراث الذي سبق أن ُعيّننا له، وفقًا  ،77: 7تقول اآلية في أفسس 

لخليقة اقصد هللا  يتضّمنقصد هللا؟  يتضّمنلقصده، هو الذي يعمل كل شيء كما تفضي مشيئته." على ماذا 

 لتاريخ وحياة كل شخص بمفرده.ابأسرها و

م ويُنمِّي شخصيَّتك الفريدة. -  إن قصد هللا يُتمِّ

 قَْصَد هللا يتوافق بدقّة مع المهّمة الحياتيَّة التي يعهد بها إليك.إّن  -

يتضمَّن قصد هللا الظروف والحاالت التي يسمح بها في حياتك كما يتضمَّن اإلرشاد والتوجيه الفردي  -

 الخاص الذي يقدِّمه لك.

 صد وهذا القصد هو مجد هللاإّن قصد هللا ُمعّد وفقًا لكلِّ شخص، ألّن كلَّ شخص َخلَقَه هللا هو مخلوق لق

 .(1: 34)إشعياء 

 

 .مزايا هللا وصفاته -2

 

َم قصد هللا في حياتك؟  كْم هو أمر جوهري وأساسي أن تعرف مزايا هللا وصفاته كي تُتمِّ

 

 ومراحمه تعمُّ كلَّ أعماله. ،صالح للكلِّ  ،هللا شفوق ورحوم، بطيء الغضب، غني في الرأفة

؛ 9 -8: 735بشكل أفضل، كلّما تزداد ثقتك به وبقصده لحياتك وبمواعيده )مزمور وهكذا، كلَّما تعرف هللا 

04 :7- 1). 

 

 .هللا صادق ويفعل ما يقوله

إًذا، كلَّما عرفنا حق هللا )ما يقوله هللا( على نحٍو أفضل، كلَّما أصبحنا أكثر قدرة على إدراك وتمييز قصد هللا 

الً  حق اإلنجيل  خدممن خالل الكتاب المقدَّس ومن خالل الروح القدس الذي يستأو إرادته. يُظِهر هللا حقَّه أوَّ

صه لعقلك وقلبك وحياتك )عدد   .(71: 71؛ 73 -74، 8: 71؛ 01، 71 -71: 73؛ يوحنّا 79: 04ويخصِّ

 

 .وحي هللا -3

 

إنَّ هللا أعظم بكثير وبشكل هائل من خليقته ومخلوقاته، فهو ال يوحي ويكشف كل إرادته أو قصده للناس. ما 

ةَكَشفَه وأوحى به يتألَّف من وصايا وتعليمات  في ما يتعلَّق بإرشاده  عامةباإلضافة إلى وصايا وتعليمات  خاصَّ

 وتوجيهه.

 



 43الدَّرس  -الدليل الرابع
 

 .قصد إرادة )مشيئة( هللا الُمعلَنَة في الوحي

 

هك ويقودك. 8: 40المزمور  إقرأ  . َوَعَد هللا بأن يوجِّ

. إرادة هللا الُمعلَنة هو أن تُطيعها وهكذا تفوز بعالقة وثيقة مع المسيح. عليك أن 04، 07: 73يوحنّا  إقرأ

 تجاهد بجّد لِتُدِرك وتُميِّز إرادة هللا الُمعلَنة. 

. من ناحية ثانية، أنت ال تحتاج أن تخاف من إرادة هللا المكتومة 77 -8: 55 إشعياء ؛09: 09التثنية  إقرأ

ه هللا حياتك ويقودها. ا من الظروف واألحوال التي من خاللها يوجِّ تذكر  )غير الُمعلَنة( أو أن تقلق وترتقب شّرً

 صفات هللا ومزاياه!

 أيًضا لخيرك! يوال الغير ُمفسَّرة( ه. إرادة هللا الغير الُمعلَنة )والظروف واألح08: 8رومية  إقرأ

ته ومحبَّته!  تذكَّر أن هللا ُمَسْيِطر ومهيمن في معرفته وقوَّ

 

  .الخاصة هوتعليمات هللا أمثلة عن وصايا

 

 والتحذيرات والتعاليم في الكتاب المقدَّس التي تتعلَّق بأمور خاصة يطلبها هللا. الخاصة الوصايا

 مثالً:

 يوصي هللا الناس ويأمرهم بأن يُكِرموا والديهم. .70: 02خروج  إقرأ

م الزنا والفجور واألعمال الالأخالقيَّة الجنسيَّة. .73: 02خروج  إقرأ  يمنع هللا ويُحرِّ

 يعلِّم هللا الناس أن يسامحوا بعضهم بعًضا. .75 -73: 1متّى  إقرأ

 

 .عام ةال هوتعليمات هللا أمثلة عن وصايا

 

أو المبادىء والقوانين في الكتاب المقدَّس تتعلَّق بمجاالت حيث يجب عليك أّوالً  العامَّةت إن الوصايا والتعليما

دة، ثُمَّ تختار على أساس هذه االعتبارات. مثالً:  أن تأخذ بعين االعتبار عوامل متعدِّ

 

. أنت بحاجة إلى أن تفكِّر مليًّا باألشياء التي تُرضي هللا وتُفكِّر أيًضا باألشياء 71 -75، 72: 5أفسس  إقرأ

 التي ال يرضى هللا عنها.

 . عليك أن تفكِّر مليًّا كيف تستطيع أن تعيش وتسلك كشخص حكيم.79: 73رومية  إقرأ

قة وأسلوب العمل البنَّاء والمفيد. طبًعا، إنَّ التعاليم . أو تحتاج لتفكِّر مليًّا في الطري04: 72كورنثوس 7 إقرأ

ة كما المبادىء العامة في الكتاب المقدَّس، كالهما يجب أن يُفسَّرا بشكل صحيح ومضبوط.  الخاصَّ

 

ة فيما يتعلَّق بإرادته . ب  وصايا هللا وتعليماته الخاصَّ

 

ليُريك الطريق الذي يجب أن تسلكها. جزء أعطى هللا الكتاب المقدَّس كإظهار إلرادته وكخارطة أو بوصلة 

من وحي هللا في الكتاب المقدَّس يتألَّف من وصايا؛ أوامر وتحذيرات وتعاليم. في محاولتك إلدراك إرادة هللا 
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الً أن تدرس كل الوصايا والتحذيرات أو التعاليم  ةوتمييزها في مجال أو نطاق معيَّن عليك أوَّ المتعلِّقة  الخاصَّ

 الذي أنت بصدده.بالموضوع 

 

 (11 -11: 3تيموثاوس 2) ماذا يقول هللا في الكتاب المقدَّس بخصوص ما تتأمَّل فيه وتدرسه؟ -1

 

أيّة وصايا، وتحذيرات وتعاليم في الكتاب المقدَّس تُطبَّق في هذا المجال على وجه التخصيص؟ إجمع كل ما 

الكتاب المقدَّس بشكل صحيح ومضبوط  بإمكانك أن تجده في الكتاب المقدَّس عن هذا األمر. فَسِّر

 (.75: 0تيموثاوس 0)

 

كني ويحثُّني منذ عهد قريب -2  (131: 111)مزمور  ؟ما هو المقطع أو الوعد الكتابي الذي يُحرِّ

 

توقّع أن يُكلِّمك هللا أثناء قراءتك الكتاب المقدَّس أو أثناء خلوتك الروحيَّة. تأكَّد تماًما من أن تطبيقك العملي 

 صي )الذاتي غير الموضوعي( يتوافق وينسجم تماًما.الشخ

 ،مع ما يريد هللا أن يقوله في ذلك المقطع أو الوعد الكتابي -

 ،مع التشديد الرئيسي البارز في ذلك المقطع -

 ومع تعاليم هللا في بقيَّة الكتاب المقدَّس. -

 

 إلى أي مدى أنا اآلن أعمل إرادة هللا الُمعلَنة؟ -3

 

 تعرف اآلن بأنه إرادة هللا، فال يمكنك أن تنتظر من هللا أن يريك ما لسَت تعرفه.إن كنَت ترفض ما 

 

 (41 -41: 1)لوقا  هل أنا راغب ومستعد طوعي ًّا أن أعمل إرادة هللا مهما كانت؟ -4

 

ينتظر هللا منك ليس فقط أن تسمع كالمه، ولكن أن تعمل به. فأنت ال تستطيع أن تُفاوض مع هللا بشأن إرادته 

 لحياتك.

ة في ما يتعلَّق بإرادته . ج  وصايا هللا وتعليماته العامَّ

 

أو مبادىء إرشادية  عامةجزء آخر من وحي هللا في الكتاب المقدَّس يتألَّف من وصايا )أوامر( وتعليمات 

د أيَّة عيَّن أو بشأن موضوع معيَّن وال يوجمتوجيهيَّة. فعندما تريد أن تأخذ إرادة هللا بعين االعتبار في مجال 

د بشأنه في الكتاب المقدَّس دة أو تحذير أو تعليم محدَّ مبنيًّا على  حكيًما قراًراعندها عليك أن تتَّخذ  ،وصيَّة محدَّ

ة السبعة أو المبادىء الكتابيَّة اإلرشاديَّة والتوجيهيَّة ال  كتشاف إرادة هللا. اإلرشادات العامَّ

 

اخُ  -1 ا حكيمًّ ا أو خيارًّ  .ذ قرارًّ
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أعطى هللا المؤمنين الكثير من الحريَّة لَِعَمل إرادته. فيما يتعلَّق بُِمجَمل الحياة، يوجد نسبيًّا القليل من الوصايا 

المحدَّدة. أُعطي للمؤمنين المسيحيِّين الكثير من الحريَّة ضمن  الخاصةوالنواهي والتحذيرات والتعاليم 

 قراراتهم أو خياراتهم.

 

أنا بصدده، هل هناك وصايا معيَّنة أو تحذيرات أو تعاليم كتابيَّة، أو هل  بالنسبة للموضوع الذي . أ

ر أو   أختار؟ عندي الحريَّة ألُقرِّ

 

حذيرات أو تعاليم خاصة متعلِّقة بالموضوع، عليك عندها أن تأخذها بعين االعتبار تإن كان ثمَّة وصايا أو 

بهذا الموضوع الذي أنت بصدده، عندها، لك الحريَّة أّوالً. وإن لم يكن من وصايا وتحذيرات أو تعليم خاص 

 لتتَّخذ قراًرا أو خياًرا حكيًما.

 

ة هلل على حدِّ سواء، يستطيع تُظهر األمثلة التالية من الكتاب المقدَّس بأنَّه  ة خيارات ُمسرَّ يوجد أحياًنا عدَّ

 األمور التالية:: إن للمؤمنين ُحريَّة االختيار في المؤمنون أن يختاروا منها بحريَّة

 (.3-7: 73يأكلوا البقول فقط أو أن يأكلوا كل شيء )رومية  إنَّهم أحرار أن -

يام ويعتبروها ُمقدَّسة أكثر من غيرها أو أن يعتبروا األيّام كلَّها إنَّهم أحرار أن يراعوا بعض األ -

 (.1 -5: 73متساوية )رومية 

جين أو أن يتزوَّ  -  .(49، 9 -8: 1كورنثوس 7جوا )إنّهم أحرار أن يبقوا غير متزوِّ

 (.1 -1: 9كورنثوس 0إنّهم أحرار ليقّرروا كم يجب أن يعطوا ولَِمن يعطون هداياهم أو ِهباتهم ) -

 َكُكّل. المقدَّس بالطبع، إن حريَّة المؤمنين خاضعة لتعاليم الكتاب

 

 ما هي مصادر الحكمة؟ . ب

 

 -91: 779مزمور الالحكمة الحقيقيَّة هي كلمة هللا )يقود هللا المؤمنين من خالل الحكمة الحقيقيَّة ومصادر 

والبحث والتفتيش  ،(73: 77الُمشيرون )أمثال  ،(5: 7الصالة )يعقوب  ،(0: 77روح هللا )إشعياء  ،(722

يتعيَّن على المؤمنين لكي يأخذوا القرارات الحكيمة أن يفكِّروا مليًّا وأن يأخذوا بعين  (.0الدقيق )نحميا 

 سئلة التالية:االعتبار األ

 

 ما هو الَحَسن وما هو األحسن بالنسبة للموضوع الذي أنا بصدده؟ . ج

 

 .9و 7: 1كورنثوس 7 إقرأ

يصحَّ ذلك عليك بشكل آلي )أوتوماتيكي(  نبالرغم من أن أمًرا ما ربَّما يكون َحَسنًا، فإنه ليس بالضرورة أ

 ويكون هو األفضل لك أو لشخص آخر!

 

والمشاكل وما الذي يُعطي السعادة أو السالم بالنسبة للموضوع الذي أنا  ما الذي يسبِّب المتاعب . د

 بصدده؟
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 .79: 73؛ رومية 32، 08: 1كورنثوس 7 إقرأ

بالرغم من أنَّ أمًرا ما ربَّما يكون مسموًحا به، فإنّه ليس بالضرورة أن يِصحَّ ذلك عليك أوتوماتيكيًّا ويكون 

 يسبب المشاكل أو التعاسة والشقاء! أحيانًا يكون القرار الحكيم أن نافًعا وبنَّاء لك أو ألي شخص آخر وال

 تختار ما يؤدِّي إلى سالم وأحيانًا أخرى يؤدي القرار الحكيم إلى صعوبات ومتاعب.

 

 ما هو المسموح به وما هو النافع أو البنَّاء بالنسبة للموضوع الذي أنا بصدده؟ . ه

 

 .04: 72كورنثوس 7 إقرأ

أمًرا ما ربَّما يكون مسموًحا به فليس بالضرورة أن يكون بشكل أوتومكاتيكي نافًعا أو بنَّاًء لك بالرغم من أنَّ 

 أو لشخص آخر!

 

 ما هو الُمستحَسن والضروري بالنسبة للموضوع الذي أنا بصدده؟ . و

 

 .5: 9كورنثوس 0؛ 3: 71كورنثوس 7 إقرأ

َسنًا أو حبالضرورة أن يكون ذلك وبشكل أوتوماتيكي ُمستْ بالرغم من أّن أمًرا ما ربَّما يكون مسموًحا به، فليس 

د الخيارات إلى َخيَار واحد.  عندها، يكون هذا اإلختيار حتّى ضروريًّا! الحكمة اإللهية غالبًا ما تُضيِّق وتحدِّ

والجودة ا يكون هناك أكثر من إختيار واحد حكيم )على حد سواء في النفع والبناء معندالواحد مقبواًل لدى هللا. 

والضرورة(، عندها يكون كل واحد من هذه االختيارات مقبوالً لدى هللا وسيقود بسلطانه الُمطلَق قرارك في 

 (.0؛ راعوث 44: 71اإلتّجاه الصحيح )أمثال 

 

ر ملي ًّا وخُ  -2  .ذ بعين االعتبار مشورة الناس الحكماء ومشورة الوالدينفكِّ

 

وا بك. يُحذِّر أعطاك هللا إخوة وأخوات مؤمنين وبعض الن اس الحكماء في جماعتك لكي يشيروا عليك ويهتمُّ

هللا الناس الذين يريدون أن يبقوا في حالة إستقالل في الرأي وفي السلوك والميَّالين إلى أن يكونوا بال إرتباط 

د وعناد )إشعياء   (.0 -7: 42أو قيد أو يريدون أن يبقوا في حالة تمرُّ

 

 (00: 75)أمثال مؤمنين الناضجين والناس الحكماء اآلخرين؟ ما هي مشورة األتقياء وال . أ

 

ر المشيرون، َكثَُرْت الحقائق التي َستُصبح قادًرا أن تُفكِّر فيها وتعتبر. كلَّما كان مشيروك يعرفوك كلَّما كثُ 

 (.04: 01كلَّما كانت نصيحتهم ومشورتهم لك مكتملة )أمثال  ،ويعرفون ظروفك وأوضاعك بشكل أفضل

 

يجب أن يكون مشيروك مؤمنين، ألن غير المؤمنين ليس عندهم فكر  ،األمور الروحيّة واألدبية األخالقيَّةفي 

أن  واال يستطيعألّن غير الناضجين (. يجب أن يكونوا ناضجين روحيًّا 71 -70: 0كورنثوس 7يح )سالم
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ين ألنَّ هللا ال يسمع لصانعي الشّر ويجب أن يكونوا أتقياء َوِرع .(73: 5الخير من الشّر )عبرانيين  وايميِّز

 (.70: 4بطرس 7)

 

ا في   (.1: 73فيمكن أن يكون ضمن مشيريك بعض العقالء والَحَسني اإلطِّالع )أمثال  األمور األخرىأمَّ

 

ا تحت سن  البلوغ؟  . ب  (9 -8: 7)أمثال ما هي َمشورة والديَّ إن كنُت لم أزل قاصرًّ

 

لوك ويُِعدُّوك لحياة البلوغ والُرشدطالما أنت تحت سّن البلوغ، يستخدم  وفقط عندما تكون  ،هللا والديك ليشكِّ

؛ 41: 72نصيحة والديك ضد وصايا هللا أو تعاليمه الواضحة الجليَّة يجوز أن تُقاِومهم بِلُطف ودماثة )متّى 

 (.09: 5أعمال الرسل 

 

ع إليها واحترامها وأخذها هل أنا في حالة إستخفاٍف أو تجاهل المشورة التي يجب عليَّ اإلستما . ج

 (.07 -02: 79)أمثال  بعين االعتبار؟

 

ر ملي ًّا  -3  .بعين اإلعتبار هذه جميعها ذوخُ  المهمَّة التي ُعِهَد بها إليكبقدراتك وبفكِّ

 

 َخلَقك هللا بشخصيَّة ُمميَّزة َولُِمِهمَّة وغاية.لقد 

 

ما هي المهارات والقُُدرات الطبيعيَّة والمواهب الروحيَّة التي أعطاني هللا إيَّاها وكيف يريدني أن  . أ

 (1 -3: 70كورنثوس 7) ستخدمها ألُنِجز قصده في حياتي؟أ

 

إن هللا هو خالقك وهو الذي خلقك من جديد ومنحك مهارات وقدرات طبيعيَّة ُمعيَّنة كما وهبك مواهب روحيَّة 

نك أن تحيا بحسب قصده. فَقُُدراتك وقصورك وعجزك، جميع هذه هي دليل ال ريب فيه على كيف حتى يمك

 يريدك هللا أن تكون وتعيش.

 

ر أو تُعيق نمو شخصيَّتي وإتمام  . ب إلى أي مدى تقدر األمور والمواضيع التي أفكِّر فيها أن تُطوِّ

تي؟  ُمهمَّ

 

فاتك )على معتقداتك وقِيَمك، عواطفك وت شخصيّتكتشتمل  تعني عملك،  ُمهمَُّتك(. 72: 74كورنثوس 0صرُّ

َعَملك اليومي العادي، أهدافك الحياتيَّة الطويلة األمد والقصيرة األجل، دعوة هللا لك أو الخدمة التي أوكلها هللا 

رها أو تختارها في الحياة قد تُفسِ 03: 02 الرسل إليك )أعمال د (. إن بعض القرارات أو الخيارات التي تقرِّ

تك وتكون غير مالئمة لها. فكِّر وخُ  ذ بعين االعتبار تلك أخالقك وتؤذي شخصيَّتك وتوثِّر سلبًا على ُمهمَّ

ز ُمهمَّتك. ر شخصيَّتك وتُعزِّ  القرارات والخيارات التي يمكنها أن تبني ُخلُقك وتُنمِّي وتطوِّ
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ا العالقات أو النشاطات التي لها تأثير سلبي عليك فيجب أن ت ا فوًرا )المزمور أمَّ ؛ 7: 7نهيها وتضع لها حّدً

دَّ في طلب العالقات التي تحثُّ جِ (. ومن ناحية ثانية، يجب أن تَ 7: 1 -73: 1كورنثوس 0؛ 75، 72: 7أمثال 

عها )عبرانيين   (.05 -03: 72على المحبَّة واألعمال الصالحة وتشجِّ

 

 (44: 1)متّى  بإلحاح؟ما هي األولويَّات التي يَُحف زني هللا على طَلَبها  . ج

 

ة؟ ليست كل األمور على  ألي من األهداف والغايات يدفعك هللا ويعطيك اإلحساس بأنَّها من الحاجات الُملِحَّ

%. باألحرى 72% من وقتك ومجهوداتك ألشياء تَِغلُّ وتُثمر 92 المستوى نفسه من األهميَّة في الحياة. ال تُعطِ 

عمل األشياء األكثر أهميَّة أّوالً ولكن تي تدوم لألبد. على وجه التعميم إِ إعِط أفضل وقتك وجهدك لألشياء ال

 أيًضا إربح الوقت لتعمل األشياء األقل أهميَّة. 

 

ر  -4  ذ هذه جميعها بعين اإلعتبار.وخُ  والتفاصيل حقائق وبالظروفملي ًّا بالفكِّ

 

 (.03: 71وظروف الحياة وتفاصيلها )أعمال الرسل  كإن هللا كلّي السيادة والسلطان فيما يتعلَّق بمكان

 

الجديرة بالتصديق والوثيقة الصلة بالموضوع وهل قمُت ببحث وجمعُت كل المعلومات الممكنة  . أ

ر فيه؟  (0ع نحميا األصحاح ؛ راجِ 0: 05)أمثال  الذي أفكِّ

 

الناس اآلخرين بما فيه غير  يجب على المؤمنين أن يجمعوا الوقائع والحقائق ويتعلَّموا األمور الحسنة من

 ات التالية:مع المعلوعندما تختار عمالً أو وظيفة، أكتب رسائل إلى شركات مختلفة واجمَ  ،المؤمنين. مثالً 

 شروط العمل.و لمكان العم، وصف لعملك أو لوظيفتك، مدة العمل، ساعات العمل -

وعلى َمن أنت  على العمل ِصالت وعالقات العمل أو الوظيفة، تنظيم السلطة، َمْن هو المشرف -

 مسؤول أن تُشِرف وتراقب.

 أجرك أو راتبك، اإلعانات المالية عند الشيخوخة أو المرض أو البطالة، إمكانيات الترقية. -

 الطريقة التي تجعلني جديًرا باالحترام والتقدير في هذا العمل أو هذه الوظيفة. -

 فة؟كيف ينظر الناس اآلخرون إلى هذا العمل أو هذه الوظي -

 

بها لكي تشير بوضوح إلى إتِّجاه واحد؟ . ب  إلى أي حد  يُرتِّب هللا بعنايته الظروف أو األحداث ويصوِّ

 (70: 7؛ فيلبي 9 -8: 71كورنثوس 7)

 

 هل تقودك الظروف واألحوال في االتجاه نفسه كالقواعد والمبادىء األخرى في هذه الدراسة؟

 

: 03)أعمال الرسل  بنفسي ترتيب الظروف واألحوال؟هل عندي ضمير نقي حيث إني لم أحاول أنا  . ج

71) 
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إن كنت أواجه العقبات والعوائق، فهل هي تأتي من هللا لكي تمنعني وتغلق الباب أمامي، أم من  . د

 (78: 0تسالونيكي 7؛ 72 -1: 71)أعمال الرسل  باإليمان؟ الشيطان لكي أغلبها

 

ن االعتبار كل مبادىء هذه الدراسة. لكن تذكَّر غايات إن أهداف هللا تُصبح أكثر وضوًحا بعدما نأخذ بعي

واستراتيجيَّات الشيطان. صلِّ على نحو استثنائي ألّن مسألة العقبات والعوائق ربّما تكون لِتنمية وتطوير 

 ة.شخصيَّتك أو ربّما تكون مسألة حرب روحيَّ 

 

 أنظر إلى األفكار والمشاعر وخذها بعين االعتبار. -5

 

 (.5: 0؛ فيلبي 71: 0كورنثوس 7ع ؛ راجِ 42: 70تُحبَّه بكل فكرك وبكل قلبك )مرقس  أوصاك هللا بأن

 

: 08أخبار األيام 7) ما هي دوافعي ورغباتي ومشاعري الشخصيَّة؟ وماذا يقول لي الذوق السليم؟ . أ

 (1-3: 41؛ المزمور 9

 

ي المال والغنى، الرغبة إفتكر بأمور مثل: السعي وراء طموح أناني، محاولة كسب رضى الناس، الرغبة ف

أو الشعور بالمرارة نتيجة ظُْلم وإجحاف. وافتكر بأمور مثل: القيام بَعَمل مثمر  ،في الُسلطة والنفوذ أو الشهرة

وأي منها  ؟ومساعدة اآلخرين لكي يتقدَّموا وينموا في إيمانهم. أي من هذه الرغبات والمشاعر يبدو أنه من هللا

صلِّ  ؟ة تدفعك لتتَّخذ قراًرا باطالً وغير أخالقي أو لتختار خياًرا من الدرجة الثانيةيبدو أنَّه تجارب شيطانيَّ 

 بشأن هذه جميعها.

 

 (3 -4: 0)فيلبي  ما هي الدوافع والرغبات وما هي مشاعر اآلخرين الذين سيتأث رون بقراري؟ . ب

 

ا في نظر هللا في ما كيف يكون التأثير على شريك )ة( حياتك وعلى أوالدك؟ فزوجتك وعائلتك ُمِهمّ  ون جّدً

؛ 5: 9كورنثوس 7؛ 1 -5: 79؛ متّى 5: 03يتعلَّق بمعظم القرارات أو الخيارات التي تتّخذها )تثنية 

 (.5 -3، 0: 4تيموثاوس 7

 

بعدما أكون قد أخذُت كلَّ المبادىء في هذه الدراسة بعين االعتبار، هل أكون في حالة إختبار السالم  . ج

وفي حالة إقتناع بأن  هللا يُرشدني ويقودني؟ أو يكون إختباري االضطراب الداخلي المستمر 

 (71: 40)إشعياء  والخوف ونفاد الصبر والصراع الداخلي والفوضى؟

 

 :السالمأُنظر فيما إذا كان هذا 

د شعور بأنك َعِملَت أمًرا قويًما، شعور يخلو من الخوف والهواجس أو الصراع بعدما أخذت هذا  - مجرَّ

 ،القرار

بكلمة هللا وبإرشاد هللا من خالل كلمته بالرغم من إحتمال ة هو ثقة رصين السالمأو فيما إذا كان هذا  -

 شياء المجهولة أو بالرغم من إضطراب عاطفي جائز حدوثه.بعض األ حدوث
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ر ملي ًّا  -1  بعين اإلعتبار. هماإليمان وُخذبالتوقيت وبفكِّ

 

، "قلب الحكيم يُدرك 1 -5: 8أنت بحاجة أن تعمله. مكتوب في سفر الجامعة أعطاك هللا وقتًا لِتعمل كّل أمر 

 الوقت المناسب وأسلوب القضاء. فهناك وقت وأسلوب لكلِّ أمٍر."

 

ل األمور؟ . أ  (0: 79)أمثال  هل رغباتي وعواطفي تدفعني ألتعجَّ

 

رط الثقة بالنفس وبالغير، الكبرياء، إنَّ أموًرا كالطموح األناني والحماس الغير المقدَّس، إنعدام ضبط النفس، ف

الغضب، اإلنتقام ونفاد الصبر، أمور كالتي سبق ذكرها تقدر أن تكون سببًا الرتكابك أخطاء كبيرة. وهكذا، ال 

ر.   تأخذ قراًرا وال تنتِق خياًرا بسرعة زائدة وتهوُّ

 

هل رغباتي وعواطفي تعيقني )تجعلني أتباطأ وأتأخر( في أخذ القرار والتصرف دون أن أستغلَّ  . ب

 (71 -5: 5)أفسس الوقت؟ 

 

والخوف  ،وعدم اإليمان ،ووقاية الذات ،والدوافع األنانية ،للدليل القاطع الجازم األكثر من الالزمإنَّ اإلنتظار 

ل. ،تفوتك يمكن أن تكون من األسباب التي تجعل الفرصة  وهكذا ال تُماِطل أو تؤجِّ

 

ة المتشابكة؟ أو هل عليَّ أن أعطي وقتًّا أكثر لكي  . ج هل أنا ناضج روحي ًّا كفاية ألُميِّز القضايا المهمَّ

 (73: 5)عبرانيين أنمو ألُصبح مستعد ًّا ألخذ قرار بهذه األهمي ة؟ 

 

هذا ال يعني تبًعا وبشكل أوتوماتيكي أن الشخص رغم من أن قراًرا أو خياًرا شخصيًا قد يكون مسموًحا به، لبا

 ناضج كفاية إلتخاذ ذلك القرار أو الخيار.

 

ا باإليمان؟  . د ف باإليمان أو أن أحجم عن التصرف أيضًّ  (1: 77)عبرانيين هل يريدني هللا أن أتصرَّ

 

وأن  ،م، هذا أمر بشريلَْسَت لغاية اآلن مقّدًسا تماًما، كما أنَّ فهمك محدود. أْن تُخطىء وتسيء الفهأنَت 

ة أمر، هذا تواضع حقيقي. فعندما تُدِرك بإخالص أنَّ أمًرا ما هو إرادة هللا لك،  تعترف بالخطأ وتُسلِّم بصحَّ

عليك أن تطيع وتعمل وفقه باإليمان، ومع ذلك إن ثَبَُت في النهاية أنَّه كان قراًرا خاطئًا، عندها يجب أن تَثِق 

يتحكَّم به وبأنَّ هللا يُعنى بكل النتائج ويتولَّى رعايتك ورعاية اآلخرين أيًضا. فاهلل هو بأنَّ هللا يُهيمن عليه و

 (!08: 8 يةق السيادة. ففي كل األوقات يجعل هللا جميع األمور تعمل مًعا ألجل الخير لِمحبِّيه )رومُمطلَ 

 

 .ن ُمتأهِّبًّا بكل ثقة وَجراءة إللهام الروح القدسصلِّ وكُ  -1
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 (.71: 3؛ عبرانيين 70: 4اقترابًا مباشًرا إليه من خالل الصالة )أفسس  أعطاك هللا

 

هل صليُت على نحو صحيح وكاف من أجل المعلومات التي حصلُت عليها من كل المبادىء في هذا  . أ

 الدرس؟ 

 (1: 3)فيلبي

 

ب على الصالة فتح قلبك واخبره عن كّل دوافعك ورغباتك ومشاعرك. واظِ ل طلباتك معروفة لدى هللا. إِ جعَ إِ 

ة ومتواصلة  حتى تكون قد عرفَت ماذا يجب أن تعمل. عندما تُصلِّي من أجل شيء ما، هل تختبر حريَّة مستمرَّ

 ؟للصالة بشأنه

 

لكي يقودك ويرشدك  كالمشير والناصح أو النائب عنهأعطاك هللا إقترابًا مباشًرا إليه وأعطاك الروح القدس 

 -74، 8: 71؛ 01: 73وليذكِّرك بكالمه )يوحنّا  ،يعلِّمك كّل شيءلو ،الخطيَّة لكي يُبّكتك علىو ،إلى كل الحق

73.) 

ف ُمعيَّن؟  . ب م في اتجاه عمل أو تصرُّ : 77)أعمال الرسل هل يحثني الروح القدس أو يبعدني عن التقدُّ

 (1: 71؛ أعمال الرسل 70

 

يجب أن تميِّز بين  (!71: 1المقدَّس )أفسس إن ما يقوله لك الروح القدس ال يتعارض مطلقًا مع الكتاب 

 (.7: 3يوحنا 7؛ 71: 72؛ رومية 02-79: 8صوت األرواح الشريرة وصوت المسيح )إشعياء 

 

 كتشاف إرادة هللاامسؤوليَّتك في ما يتعلَّق ب . د

 

ي تسلكها إّن هللا يقينًا يرغب ويُريد أن يُرشد المؤمنين ويقودهم. فوعده هو "أُعلِّمك وأرشدك الطريق الت

 ةعرفومف اكتشا  يةالمؤمنين مسؤولعلى  ،(. لكن طبًعا وبدون شك8: 40أنصحك عيني ترعاك" )المزمور 

 (.71: 5( وفهم ما هي إرادة الرب )أفسس 72: 5ما يرضي هللا )أفسس 

 

 .إختر األمور التي يُحب ها المسيح والتي فيها فِكُر المسيح والمرضية هلل -1

 

 .73 -72: 73؛ لوقا 50 -31: 0؛ لوقا 1 -4: 0واألمثلة في فيلبي  7: 70رومية  إقرأ

 ؟هللاضي ترشبه فكر المسيح وتأي نوع من القرارات التي فيها تضحية بالذات  .شف وناقِ إكتشِ 

  .مالحظات

 

 (.3 -4: 0)فيلبي  حقوقك الشخصيَّة، عليك أن تهتمَّ بمصالح اآلخرينب تهتمبََدالًّ من أن  . أ

 

م الملحوظ في عملك أو وظيفتك على حساب عائلتك،  . ب بََدالًّ من أن يكون كل إهتمامك بالنجاح والتقدُّ

ْس نفسك لمسؤولياتك العائلية  (.5 -3: 4تيموثاوس 7) كرِّ
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طة والنفوذ وأبناء لوة في عيني الناس المتديِّنين وأصحاب السحظبََدل التزلُّف والتملُّق لكي تنال ال . ج

قين والُمضطهدين والمظلومين والمتضايقين إلى حياتكقاألَُسر المرمو )لوقا  ة، أُدُع الفقراء والُمعوَّ

73 :70- 73.) 

 

ة في كلمة هللاخُ  -2 ة والعامَّ  .ذ قرارات حكيمة مبنيَّة على التعاليم الخاصَّ

 

والتعاليم في  ،التحذيرات )النواهي(و ،الخاصةعلى المؤمنين أن يدرسوا ويأخذوا بعين اإلعتبار الوصايا 

أو تحذير أو تعليم،  خاصةالكتاب المقدَّس فيما يختّص بالمواضيع التي ينظرون فيها. عندما ال توجد وصيَّة 

ة السبع بشأن إرشاد هللا وقيادته.  عندها يجب على المؤمنين أن يستخدموا التعليمات العامَّ

 

 .إجمع المعلومات

 

ن المعلومات التي جمَّعتها من كّل من التعليمات  ن األفكار التي  الخاّصة والعامةدوِّ من الكتاب المقدَّس. دوِّ

يعطيك هللا إيّاها بينما أنت تدرس وتتأمَّل في المعلومات الواضحة والصريحة في الكتاب المقدَّس باإلضافة إلى 

ة بشأن إرشاد هللا وقيادته. رتِّ   ب أفكارك تحت ثالثة خانات كالجدول التالي:المعلومات العامَّ

 

 

 عوامل وفوائد إيجابيَّة

- 

-  

- 

 

 عوامل وفوائد سلبيَّة

-  

-  

-  

 بدائل

-  

-  

- 

 

   

 .رإنتظِ 

 

 ، فأنت بحاجة إلى اإلنتظار وجمع معلومات أكثر والصالة.غير مقنع وقاطعإذا كان الدليل والبرهان ما زال 

 

ا  .ُكن حكيمًّ

 

زواج، شفاء من مرض،  ،مع شخص من الجنس اآلخر كالمواعدة ،مشحونة عاطفيًّاإذا كانت القضيَّة 

عندها، ُخْذ بعين اإلعتبار المبادىء األكثر موضوعيَّة: الوصايا المعيَّنة  ،لخإمشاركة في إختبارات دينيَّة، 

 ومشورة المؤمنين الناضجين. ،وتعاليم كلمة هللا ،التحذيرات والنواهيوالمحدَّدة، و

 

 .إفهم وفسِّر بشكل صحيح
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م الكتاب المقدَّس بشكل فهَ الكن فسِّر و ،تقفز إليك بشكل مفاجىء )تؤثر عليك( آيات كتابيةال تعتمد فقط على 

 (.75: 0تيموثاوس 0صحيح مستقيم )

 

ر وتصرَّ   .فقرِّ

 

 .ا مسؤواًل وتصّرف بإيمانخذ قرارً  ،إذا كان الدليل يُشير بشكل واضح في إتجاه واحد

 

 .ثِقْ 

 

 في الظالم بما قاله هللا لك في النور." ال تشكإذا فيما بعد سارت األمور بشكل قاس وعسير، عند ذلك "

 

م الشروط للسير في إرادة هللا -3  .تمِّ

 

 ؟كتشاف إرادة هللا والسلوك فيهاما هي الشروط ال. شف وناقِ إكتشِ 

 .مالحظات

 

 .(5: 75يوحنا ) شخصيَّة وحميمة مع هللاإجتهد لتبقى في عالقة 

 

 .(9: 3؛ فيلبي 39 -31: 1لوقا ) نة في الكتاب المقدَّس وأِطْعها فعالًّ ُكْن راغبًّا لتطيع إرادة هللا المعلَ 

 

قة السيادة والمكتومة )الغير الُمعلَنة( وكما تظهر من خالل ظروفك وأحداث ع إلرادة هللا المطلَ إخضَ 

 .(08: 8مية )رو حياتك

 

 (.8: 3؛ فيلبي 0: 70رومية ) ستمرار بتجديد ذهنكاتَغيَّر ب

 

لك. مثالً بأن ضغط األقران  أويجب عليك أن ال تسمح لجواذب العالم الشرير  ،من ناحية إنتبه أن ال تتكلَّم  ،يشكِّ

ؤذية ع عن الغناء أو إلى اإلستماع للموسيقى الفاحشة والمة هجوميَّة مؤذية. إمتنِ بكالم بذيء وال بلغّ 

ط في والمضايقة. ال تقرأ الكتب والمجالَّت القذرة. إنتبِ  ه )انتبهي( أن ال تلبسي ثيابًا مغرية. تجنَّب التورُّ

 ع عن معاشرة الرفقاء العالميين.النشاطات المشبوهة. إمتنِ 

 

د أفكار ذهنك ومواقف قلبك بقراءة الكتاب المقدَّس ،من الناحية األخرى  ،مطيًعا لروح هللا ،يجب أن تجدِّ

 لخ.إمرافقًا ومصاحبًا المؤمنين 

 

 رسم توضيحي موجز إلرادة هللا . ه
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 :خالصة المبادىء المتعلِّقة باإلرشاد اإللهي وأخذ القرار .علِّم

 .تطيعأن عليك  ،أو تحذير أو تعليم محدَّد في الكتاب المقدَّس ،محّددةحيث يوجد وصية  -7

 قراًرا حكيًماأو تحذير أو تعليم محدَّد في الكتاب المقدَّس، عليك أن تأخذ  ،محدَّدةحيث ال يوجد وصيَّة  -0

ة، أو يمكنك أن تتمثَّل بأحد الشخصيَّات  القدوة.  الكتابية مرتكًزا على إرشادات الكتاب المقدَّس العامَّ

سيادة. يعني يجب أن تثق بعناية هللا ورعايته وتستودع كل شيء بين يدي هللا الكلّي القدرة والمطلق ال -4

 إلرادته الصالحة الكاملة والغير المعلنة. التسليم والخضوعيجب 

 

 هللا

 

 إرادة )مشيئة( هللا المطلقة السيادة

 (77: 7أفسس )

                                        

           الُمعلَنة                                                               المشيئة                                 

 نةعلَ غير المُ  المشيئة

               )الكتاب المقدَّس(                                                                                          

 (77 -8: 55إشعياء )

 

 ،محدَّدة تعاليم

 وصايا أو

 :تحذيرات

 

م سل  أ    

 عخضَ أو

 

، تعاليم غير محدَّدة

 وصايا أو

 تحذيرات:

 

 أتَّخذ قرارات حكيمة

 مرتكزة على إرشادات

 الكتاب المقدَّس العامَّة

 المسيح والرسل:مثال 

 

 

 ر األمور التياأخت

 فيها فكر المسيح 

 ة هلليَّ والمرض

 الُمعلَنة(المكتومة )الغير إرادة هللا 

)رومية  ولكن الصالحة والكاملة

8 :08) 

 

    

 عخضَ أم وسل  أ

 

 عليَّ أن

 أبقى ثابتًّا في المسيح        وأتغيَّر بتجديد الذهن

 

 (ائقدق 8) صالة 5

 صالة متجاوبة مع كلمة هللا

 

 ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم. صلوات قصيرةبَرْفع  شاركوا بالتناوب

 المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلُّوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.م أو إقسِ 
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 (دقيقتان)واجب بيتي  1

 للدَّرس القادم

 

نوهأ .قائد المجموعة)  .(عِط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتي. َدْعهم يدوِّ

 

 . تعهَّْد بإعداد تالميذ للرب.دتعهُّال -7

سويَّة مع شخص آخر أو مع مجموعة  اكتشاف إرادة هللا ومشيئتهعن تعليم الس علِّم أو أدرُ ز، أكرِ 

 أشخاص.

 

كل  9، و8، 1، 1خروج صحاح من أ. تمتَّع بخلوة روحية مستعينًا بنصف مع هللا الخلوة الروحيَّة -0

ن  يوم. لة. دوِّ  مالحظات.الإستفِْد من طريقة الحقيقة المفضَّ

 

ر درس الكتاب -4  . الموضوع:05-77: 0بطرس 7المغزى من  .في البيت الدرس الكتابي التالي. حضِّ

ن مالحظات د من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المقدَّس.ستفِ إ .في العالم المعاناة واأللم  ك.دوِّ

 

ر ما الذي سيفعله هللا . صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع محّدد هذا األسبوع وانظُ صالةال -3

 (.4: 5ور )المزم

 

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

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 

 

 

                 

 

 


