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 َصالة 1

 

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

 

 دقيقة( 02) مشاركة 2

 أيّوب 

 

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

 (.00و 04، 02، 83، 83)أيّوب إحدى خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 

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

 

 دقيقة( 02) حفظ 3

 22-12: 22للرب يسوع: متّى إعداد تالميذ 

 

 

ل . أ  تأمُّ

 

 .02 -41: 03متّى  إقرأ

 

 إعداد تالميذ للرب يسوع 

 02-43: 03متّى 

 

 

 أكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

قد ُسلِّمُت ُكلَّ ُسلطٍة في السماء "

وعلى األرض. فاذهبوا إذن، 

دوهم وتلِمذوا جميع األُمم.  وعمِّ

باسم اآلب واالبن والروح القدس، 

وعلِّموهم أن يعملوا بكلِّ ما 

أوصيتكم به. وها أنا َمَعُكْم كلَّ 

 األيَّام إلى إنتهاء الزمان!"

 

 02 -43: 03متّى 

 

 أكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

 .(12: 22)متّى  التصريح العظيم -1

 

ح يسوع المسيح تصريًحا عظيًما!  ح بأنّه بعد موته وقيامته أعطاه هللا اآلب كلَّ سلطان، ليس فقط يصرِّ يًصرِّ

 في السماء، بل على األرض أيًضا.
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ة.  . أ  إتمام النبوَّ

 

ة في العهد القديم. تنبّأ دانيال، "شاهدُت أيًضا في رؤى الليل وإذا بِِمثل ابن اإلنسان ُمقبالً  كان هذا إتماًما لنبوَّ

بوه منه. فأنَعَم عليه بسلطاٍن ومجٍد وملكوٍت لتتعبََّد له كلَّ الشعوب واألُمم من على سحاب حتّى بَلَغ  األَزليَّ فقرَّ

 .(40 -48: 7)دانيال  كلِّ لساٍن. ُسلطانُه سلطان أبدي ال يفنى، َوُمْلُكهُ ال ينقِرض"

 

ة العهد الجديد. تنبَّأ يسوع قبل موته وقيامته، "ال حّق أقول لكم: إنَّ بعًضا من الواقفين كان هذا أيًضا إتماًما لنبوَّ

 (.03: 41هنا لن يذوقوا الموت، قبل أن يَروا ابن اإلنسان آتيًا في ملكوته" )متّى 

 

 سلطان قَْبل وبعد موته وقيامته. . ب

 

 "سلطان؟الهل كان وقت لم يكن ليسوع كّل "( 43: 03: )متّى 4، السؤال 82، الدرس 8ر كتاب التدريب أنظُ 

 

شفى المرضى،  .(07: 44لطة عظيمة قبل موته وقيامته. قد سلَّمه هللا اآلب كلَّ شيء )متّى إمتلك يسوع س

ر المسكونين بالشياطين و (. على أنّه َعِمَل ذلك بضبط النفس وتحفُّظ ألنَّه كان 00: 0المفلوجين )متّى شفى حرَّ

: 3؛ 0: 3برا أحًدا عن الشفاء )متّى لم يََزل عليه أن يموت ويقوم. قال لألبرص ولألعمى السابقْين أن ال يُخ

(. َرفَض أن يستخدم سلطانه ويطلب من أبيه فيُرِسل له 41 -40: 1(. َرفََض أن يُقيموه ملًِكا أرضيًّا )يوحنا 82

(. أقام موتى لكنَّه َسَمح ألعدائه أن يضربوه 18: 01ثر من اثني عشر جيًشا من المالئكة ليُنقذوه )متّى كأ

ة بجلدوه بَِسْوط ويبصقوا في وجهه ويضعوا إكليالً من شوك على رأسه ويضربوه بِقَصم ويهبقبضات أيدي

 (.84 -01، 0 -4: 07؛ 17: 01على رأسه وأخيًرا بأن يصلبوه )متّى 

 

 (.3 -1: 0لم يمارس يسوع سلطانه الغير المحدود قبل موته وقيامته ألنَّه كان قد أخلى نفسه )فيلبي 

 

وصعوده وجلوسه على العرش في السماء، إبتدأ بُممارسة سلطانه الغير المحدود في  لكنَّه بعد موته وقيامته

عالن اإلنجيل إلجسارة والشجاعة لالسماء وعلى األرض! أكمَل َعَمَل الُمعجزات من خالل ُرُسله فأعطاهم ا

اس من سلطان الشيطان والمناداة به في كلِّ مكان. ومن خالل إذاعة الخبر السار وإعالن اإلنجيل، فهو يُنقِذ الن

(. ال شيء يقدر أن يَْمنََعهُ وال شيء سوف يمنعه عن ذلك 48: 4ى ملكوته هو )كولوسي لإلى سلطان هللا، إ

ع ؛ راجِ 44 -3: 0حتى تنحني سجوًدا السمه كلُّ ركبة ولكي يعترف كلُّ لسان بأنَّه حقَّا هو الرب )فيلبي 

 (.08: 01إشعياء 

 

 .السلطان كمكافأة . ج

  

؛ 44 -3: 0؛ فيلبي 08 -43: 4تسلَّم يسوع هذا السلطان الغير المحدود ألنّه أكمَل َعَملَه الخالصي )أفسس 

: 41(. من مجيئه األول فصاعًدا، َغلََب يسوع العالم ويبقى العالم في حالة كونه مغلوبًا )يوحنا 1: 1رؤيا 

في كلِّ وسط من أوساط الحياة بأن عليه أن يعترف (. إنَّ الُرُسل والذين يتبعوهم يجب أن يطالبوا كّل واحد 88

 (.41: 43؛ 40: 47بأّن يسوع المسيح هو "ملك الملوك وربَّ األرباب" )رؤيا 

 

 (.11: 22)متّى  المأمورية الُعظمى -2
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ظمى ممكنة ومستطاعة. "فاذهبوا إذن، وتلمذوا جميع األُمم، إّن سلطان يسوع العظيم يجعل المأمورية العُ 

دوهم  كم به."تصيوباسم اآلب واالبن والروح القدس؛ وعلِّموهم أن يعملوا بُِكلِّ ما أ وعمِّ

 

 .المبادرة واُخذْ  .أ 

 

يجب على تالميذ يسوع أن ال ينتظروا حتى يأتي إليهم الناس الذين في العالم، لكن عليهم أن يأخذوا المبادرة 

لى الناس في الجوار وإلى الناس في بلداتهم م إلى الناس الذين في العالم. يجب عليهم أن يذهبوا إويذهبوا هُ 

دنهم والناس الذين في بُلدان أُخرى. من بداية الكتاب المقدَّس كان هللا قد قََصَد أن يشتمل شعبه على أُناس ومُ 

 (.8: 40من كلِّ عشيرة وكلِّ أُمَّة وكل ثقافة في العالم )تكوين 

 

بل أحبَّ أيًضا الناس الهالكين في  ،مادِّي الطبيعي الذي َخلَقه فحسبِمَن البدِء، أحبَّ هللا العالم، ليس العالَم ال

لين بالخطيَّة والخاضعين (41: 8)يوحنا  العالم . يتألَّف الهالكون في العالم من الناس البعيدين عن هللا والمحمَّ

يث الجنس أو الجنسية، لدينونة هللا العادلة وهم بحاجة إلى خالص هللا. أحبَّ هللا العالم بدون تمييز إْن من ح

 (.41: 8اللُّغة أو الثقافة )يوحنا 

 

: 3؛ 80-03: 3هؤالء الهالكين في العالم، والذين يحبهم يسوع، هم أيًضا موضوع اختياره األبدي )رومية 

-4: 4بطرس 4؛ 43: 0؛ 42-3: 4تيموثاوس 0؛ 40-48: 0تسالونيكي 0؛ 0: 4؛ أفسس 1: 44؛ 44-40

 (.40: 47؛ رؤيا 0

 

قََصَد هللا أنَّ رسالة الخالص بواسطة يسوع  ،ن حيث أكمل يسوع المسيح متطلبات هللا العادلة للخالصواآل

، ابتداًءا بالُرُسل ومن ثمَّ (3: 4المسيح يجب أن تسير وتمتّد من أورشليم إلى أقاصي األرض )أعمال الرسل 

 بجميع المؤمنين المسيحيين. 

 

وا تالميذ  .ب   للرب(تَْلِمذوا )أو أَِعدُّ

 

دوا"، "علِّموا  مثل "تلمذوا". هذا هو الفعل الرئيسي في المأموريّة الُعظمى. األفعال األُخرى "إذهبوا"، "عمِّ

ة الوصايا )األوامر( إنَّ المأموريَّة بإعداد تالميذ  .أن يَْعَملوا" تعتمد على هذا الفعل الرئيسي. هي إذن لها قوَّ

مرار! إنَّ التلميذ ال يولد كمسيحي مؤمن، لكنَّه يَُصيَّر تابًعا للمسيح. هللا هو ستاللرب هي قابلة التطبيق والتنفيذ ب

ناِميًا وُمثمًرا. إن  ،ويُولد بالنعمة والدة جديدة ،الذي يُصيِّره إذ يعمل من خالل مؤمنين آخرين حينما يتغيَّر قلبه

ة علَّمها  التلميذ هو الذي يتبع يسوع المسيح ويتعلَّم من يسوع بينما هو يتبعه. إّن لتالميذ الرّب مزايا خاصَّ

(. إّن الوصيَّة )األمر( هي أن نعدَّ 08، الدرس 0تدريب ليسوع بوضوح في الكتاب المقدَّس )أُنظر كتاب ا

أن  متالميذ للرب بقدر ما يمكن من كلِّ األمم. يُصيَّرون تالميذ بالكرازة باإلنجيل وبالمعموديَّة بالماء وبتعليمه

 سيح.مبكلِّ ما أوصى به يسوع ال واعملوي وايُطيع

 

دوهم باسم اآلب واالبن والّروح القدس.  . ج  عمِّ

 

دوهم هيالوصيَّة   .أن يُعمِّ

 

أوصي يسوع المسيح بأنّه يجب على المؤمنين به الُجُدد أن يتعمَّدوا. عندما يؤمن الناس بإخالص بيسوع 

)بأنّهم ُولدوا  بـ الروح القدسالمسيح، يعني عندما يقبلوه في قلوبهم وحياتهم، فإنَّهم يُظهرون بأنَّهم تعمَّدوا 
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وفي   (dative instrumental case) في اليونانيّةوالدة الجديدة أو الوالدة الثانية( والحرف بِـ يشابه لا

حيث تكون الكلمة مفعوالً به غير ُمباشر. وفي العربيّة تشابه حالة الجر حيُث توجد أداة أو  (with)اإلنكليزية 

 ،(. فهُم يعمَّدوا بالروح القدس إلى جسد يسوع المسيح الواحد3 -7: 41؛ 43 -40: 44وسيلة )أعمال الرسل 

 (.48 -40: 40كورنثوس 4أنهم أصبحوا أعضاء في كنيسة المسيح الواحدة في العالم أجمع ) وهذا يعني

 

 طريقة المعمودية بالماء.

 

( هو pneumatic dative instrumental caseالروح القدس )في اليونايّة:  "بـ"إّن رمز معموديَّتهم 

 كان أحيانًا (.3: 4مرقس  - hudati, dative instrumental caseالماء )في اليونانية:  "بـ"معموديَّتهم 

(. هذا ال يعني أنهم 1: 4مرقس  -  dative case of  place :في اليونانيّة) الماء "في"يُعمَّدون  المؤمنون

كانوا يغطّسون تحت الماء ألّن لو كان األمر كذلك لكان فيلبّس والحبشي كالهما غطسا تحت الماء. ما حصل 

أعمال الرسل كلٍّ منهما وقف في الماء فيما َسكَب فيلبّس الماء فوق الحبشي وبعدها صعدا من الماء )هو أّن 

 المؤمنين غتسالاف أيًضا، عّمَد حنانيّا بولس بالماء بينما كان بولس واقفًا يدعو باسم يسوع. (.83 -83: 3

، 47، 8: 0؛ راجع أعمال الرسل 1: 8تيطس ) عليهم فوق من هالروح القدس وحلول نسكابارمز إلى يبالماء 

 (. 41 -41: 44؛ 01 -00: 42؛ 88

 

 .معنى المعموديَّة المسيحيَّة  

 

( بأنَّ يسوع المسيح أصبح النائب عن 44: 0 يةومرع )راجِ  عالمة منظورة وختمإّن المعموديَّة المسيحيَّة هي 

الخالصي التام من البداية إلى يسوع بًا في عمل ( وبأن للمؤمن الجديد نصي43 -47: 1 يةالمؤمن الجديد )روم

: 1جالس مع المسيح في السماويات )رومية هو ماَت مع المسيح وقام مع المسيح و قد فالمؤمن ،النهاية. وعليه

ر )رومية و(. وهو ُمساَمح 7 -0: 0؛ أفسس 1 -8 : 3؛ 40: 1)رومية  تهومحبهللا لنعمة خاضع ( و4: 1مبرَّ

 -02: 8ل الرب يسوع المسيح جسده الوضيع إلى صورة مطابقة لجسده المجيد )فيلبي سوف يحوِّ  .(83، 81

 (.00: 1؛ 41: 8(، ألن له الحياة األبديّة )يوحنا 4: 3دان أبًدا )رومية ( وسوف ال يُ 04

 

 هذا يعني أن المعموديَّة المسيحيَّة ترمز إلى أنَّ المؤمن الجديد:

 

له نصيب في بّر المسيح  ،وبمعنى شرعي قانوني ،مسيح"له مقامه الروحي ونمط حياة "في ال (4

ْم في الماضي. وكل هذا .(82: 4كورنثوس 4وقداسته )  ُمنَجز وُمتمَّ

 

 والقداسة وهو يقدر أن يعيش حياة البرّ  ،(7 -1: 8مولود ثانية )أخذ طبيعة روحيَّة جديدة( )تيطس  (0

 ،(43: 03ويجب أن يكون تلميًذا للمسيح )متّى  ،(3 -4: 1 ية)روموالقداسة وسوف يعيش حياة البِّر 

ويجب أن يكون واحًدا من  ،(48 -40: 40كورنثوس 4ويجب أن يكون عضًوا في جسد المسيح )

 (. كل هذا هو حقيقة اآلن.03 -01: 8عطى عهًدا )غالطية شعب هللا المُ 

(. هذا هو الرجاء 04 -02: 8؛ فيلبي 8 -4: 8يوحنا 4سيكون في النهاية مثل المسيح روًحا وجسًدا ) (8

 للمستقبل.

 

)أعمال  تسلوغُ ( 83: 0)أعمال الرسل  ُغفَِرتإّن المعموديَّة المسيحيّة هي العالمة والختم بأن الخطايا 

ر إلى التمامالعالمة والختم بأّن المؤمن  أنهاوهذا يعني  ،(41: 00رسل لا في عيني هللا. المعموديَّة  مبرَّ

الذي أظهر نفسه بأنّه إله واحد ذو ثالثة أقانيم  ُمتَِّحد باهلل الثالوثلختم بأنَّ المؤمن المسيحيَّة هي العالمة وا
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المعموديّة المسيحيّة هي العالمة والختم  .(43: 03ى متميِّزة ومتجلِّية ضمن الوحدة في الطبيعة اإللهيَّة )متّ 

صيب في عمل يسوع الخالصي الُمنَجز له ن( وهكذا 83: 0الرسل )أعمال  ُمتَِّحد بيسوع المسيحبأّن المؤمن 
(. المعموديَّة المسيحيَّة هي العالمة 1 -1: 0؛ أفسس 3 -4: 1)رومية  والتام في الماضي والحاضر والمستقبل

( 43: 8د حياتك )أعمال الرسل ير سلوكك وتجدير إتِّجاهك وتغيير تفكيرك وتغييغيتوالختم على التجديد: 

( أو غْسل خطاياك )أعمال 43: 8خطاياك )أعمال الرسل  و( َومح83: 0خطاياك )أعمال الرسل  انوُغفر

عالمة وختم بأنك تَْشتَرك بما يعمله هللا المعموديّة المسيحيّة هي أيًضا  43: 03(. بحسب متّى 41: 00الرسل 

ة في العالم.  الثالوث في العالم أي بإعداد تالميذ للربِّ من كلِّ أُمَّ

 

 .موهم بكل ما أوصى به يسوععلِّ  .أ 

 

د المؤمن، يستمرُّ بالنمو بتعلُِّمِه تعاليم يسوع المسيح وبطاعته لتعاليم يسوع المسيح.  واضح أنَّ ال منبعدما يتعمَّ

بوا ويعم رفالتعليم فقط لكي تع وا بهذه لأكثر عن يسوع المسيح ال يكفي. على المؤمنين أن يمارسوا ويتدرَّ

 (. 07 -00: 7التعاليم )متّى 

 

 .(22: 22ى )متّ  الوعد العظيم -3

 

د وعد. إنَّه حقيقة! الحقيقة هي أنَّ يسوع  إّن الوعد العظيم يجعل المأمورية الُعظمى حقيقة. إنَّه ليس مجرَّ

المسيح موجود مع تالميذه كلَّ األيام وإلى إنقضاء الدهر. عندما يقول يسوع "تذكَّروا"؛ فإنَّه يعني "انتبهوا 

!" المأمورية الُعظمى هي ليست ُمهمَّة سهلة. بدون حقيقة وجود يسوع المسيح معنا ستكون هذه بشكل كامل

 ة مستحيلة. اآلن هي ليست فقط ممكنة بل هي حقيقة واقعيَّة لكّل مؤمن يُطيع.همّ الم

 

 حفظ ومراجعة . ب

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة بيضاء أو على إحدى صفحات دفتر المالحظات الخاص بك. أكتبْ  -4

 .02-43: 03إعداد تالميذ للرب يسوع: متّى  اآلية الكتابيَّة على النحو الصحيح. حفَظْ إ -0
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 دقيقة( 72) ابدرس الكت 4

 26-13: 5 غالطية: في العالم ثمر الروح

 

 َمًعا. 01-48: 1غالطية إستفِيدوا من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب وادرسوا 

 

 . إقرأ: 1الخطوة 

  مًعا.  01-48: 1غالطية  لنقرأ إقرأ.

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

 

 .فإكتشِ  :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؟ 
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ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف حقّا واحًدا 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.

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

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

 

 

ل لديَّ هو  .1االكتشاف   إعالن الطبيعة الخاطئة عن نفسها جهًرا.الحّق الُمفضَّ

 

الجنسّي والخالعة  الفجوروتُعبِّر الطبيعة الخاطئة فينا عن نفسها بخطايا جسدية ماديَّة كالفساد األخالقّي 

ف، وبخطايا روحيّة   وبخطايا إجتماعيَّة كالطموح األناني والخصام. ،عبادة األوثان والِسْحركوالفحش والتطرُّ

 

ل لديَّ هو  .2كتشاف اال . اإلعالن الجليّ الحّق الُمفضَّ  للروح القدس الساكن فيَّ

  

إّن الروح القدس الساكن في المؤمن يعبِّر عن نفسه بثمر الروح. فكونك آمنَت بالمسيح فأنت تنتمي ليسوع 

المسيح وروح هللا أو المسيح، يعني الروح القدس ساكن في جسدك ويحيا فيك. فعندما تكون مسيحيًّا مؤمنًا 

تحيا تحت قيادة الروح. يعني يجب عليك أن تسمح للروح  بأن لتزممأنت  ،عندها المسيح يكون فيك! عندها

. يجب أن يُصبح الروح القدس صاحب حياتك القدس بأن يقودك ويرشدك ويجب أن يَظهَر ثمر الروح في

السلطة والتأثير والقيادة في حياتك وعليك أن تستجيب وتتعاون مع الروح القدس طوًعا واختياًرا وبسرور 

لثمر الذي ينتجه الروح القدس فيك، تقدر أن تغلب الطبيعة الخاطئة التي فيك. فََعَمل الروح ورضى. فقط با

القدس يظهر بصفات وسجايا روحيَّة أساسيّة كالمحبَّة والفرح والسالم؛ وبفضائل تظهر بالعالقات اإلجتماعيَّة 

 ضبط النفس.وكالصبر واللطف والصالح وباألمانة هلل والوادعة تجاه اآلخرين والتعفُّف 

 

 . 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 نَفهمها بَعد. 01-48: 1لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في غالطية 

ن سؤالك في دفترك.  َدوِّن:  إحرص 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، أطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

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

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

 النقاش حول األسئلة(.

 

 ما هي طبيعة الحريّة الحقيقيّة؟ (15-13: 5) .1 السؤال

 .مالحظات

 

 الحريَّة الحقيقيَّة ال تعني أنَّك حرٌّ لتعمل كّل ما يحلو لك.
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الكثير من الناس في العالم يؤمنون بُحريَّة اإلرادة الكاملة. إنّهم يؤمنون أن الحريَّة تعني أّن لك الحريَّة بأن 

ر أو تختار ما تحّب و تقول ما تريد وما تشاء وحرٌّ بأن تكون ما تريد. الحريَّة بالنسبة لهم  لك الحريّة أنتقرِّ

 ختيار اإلنسان أن يتبع ميوله ورغباته الفطرية الطبيعيَّة الخاطئة.اهي 

 

 .الحريّة الحقيقيَّة تعني أنَّك أُْعتِْقَت لتعمل ما هو حقّ 

 

إختيار اإلنسان أن يتبع ميوله الفطرية ورغباته بحسب الكتاب المقدَّس الحريَّة الحقَّة هي ليست على اإلطالق 

الطبيعيَّة الخاطئة. ِضْمَن الحريّة الحقيقيَّة تعمل باألحرى ما يجب ويلزم أن تعمله! الحريَّة الحقيقيَّة في الكتاب 

س هي المقدَّس هي السلوك والعيش بالطريقة التي يعلِّمها يسوع المسيح. الحريَّة الحقيقيَّة بحسب الكتاب المقدَّ 

على ذلك تكون قادًرا أن تعمل مشيئته. يقول يسوع في يوحنا  أن تكون مرتبطًا وملتزًما بيسوع المسيح وبناءً 

ركم... الحقَّ الحقَّ 81 -80: 3 ، والحقَّ يحرِّ ، "إن ثبتُّم )أطَْعتُم( في كلمتي، كنتم حقًّا تالميذي. وتعرفون الحقَّ

ركم ا أقول لكم: إّن َمن يرتكب الخطيئة يكون  بن تصيرون بالحق أحراًرا."إلعبًدا لها... فإن حرَّ

 

خلق هللا الناس بدون إمكانية االستقالل التام واإلنفالت وعدم اإلرتباط بأحد أو أي شيء! فكلُّ إنسان ُمرتبط 

ةرً بشخص ما أو بشيء ما. كلُّ الذين يريدون أن يكونوا أحرا  ا من يسوع المسيح هم بالحقيقة مقيّدون بقوَّ

الخطيّة وعبيد للخطيَّة! والناس الذين هم عبيد للخطيَّة ال يخضعون لناموس هللا وال يستطيعون أن يخضعوا 

 ،وهكذا ينغمسون في الطبيعة الخاطئة ،ليفعلوا ما يحبُّون ريعتقدون أنهم أحرا .(3 -7: 3 يةلناموس هللا )روم

 لكنَّهم ليسوا أحراًرا أبًدا! 

 

ة الخطيَّة وُسلطتها! إنَّهم لترتبطين والمبالمقابل، كّل الناس الم زمين بيسوع المسيح هم بالحقيقة أحرار من قوَّ

 أبناء"" أو أوالد هللاليسوا مجّرد عبيد ليسوع المسيح بل أكثر بكثير! إنَّهم ينتمون إلى عائلة هللا ويُدَعون "

 " بمعنى روحي ِصْرف!وبنات هللا

 

 .عًضا بمحبَّةالحريَّة الحقيقيَّة هي خدمة بعضنا ب

 

تك. هذه  الوصية األهم في الكتاب المقدَّس هي "أحبَّ الربَّ إلهك بكلِّ قلبك وبكلِّ نفسك وبكلِّ فكرك وبكلِّ قوَّ

ن تحبَّ قريبك كنفسك. فما من وصيَّة أخرى أعظم من هاتين" أهي الوصيَّة األولى. وهناك ثانية مثلها: وهي 

(. فإن كانت 02 -87: 00تين تتعلَّق الشريعة وُكتُب األنبياء" )متّى (. "بهاتين الوصيَّ 84 -03: 40)مرقس 

الحريَّة الحقيقيّة هي أن تعمل ما ينبغي أن تعمله، عندها تكون الحريَّة الحقيقيَّة هي أن تُحبَّ هللا وتُحبَّ 

ة  : 48كورنثوس 4)اآلخرين وتُحبَّ نفسك. إن طبيعة المحبَّة المسيحيَّة هي أن ال تسعى إلى مصلحتك الخاصَّ

 (، بل لتخدم اآلخرين.1

 

  ولود ثانية )المتجدِّد(؟مما هما المسؤوليَّتان الرئيسيَّتان للمؤمن المسيحي ال( 16: 5) .2السؤال 

 .مالحظات

 

كلُّ مؤمن مسؤول ومطالَب بأن يعيش ُمرتبطًا ومعتمًدا على الروح القدس، يعني مرتبطًا وُمتَّكالً على يسوع 

 المسيح. هذا يعني أنَّه 

 لك رّب وسيِّد.
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ها بالروح القدس تالخاطئة، بل بالحري إلى أن يُمي تكلُّ مؤمن مسؤول ومطالَب بأن ال يُذِعن للميول والرغبا

ة48: 3 ية)روم   .(. هذا يعني بأنك ُمستدَرج إلى حرب روحيَّة مستمرَّ

 

 لماذا يقاسي المؤمن من هذا الصراع الداخلي في نفسه؟( 11: 5)غالطيّة  .3السؤال 

 .مالحظات

 

 الفرق بين الفاجر والناموسي والمسيحي المؤمن.

 

يرتكب الخطايا. فهو ال يتبع ميوله ورغباته وال يقاسي من أي صراع في ضميره عندما الفاجر إن  (4

 يريد أن يحرز االنتصار على الخطايا.

 

ستمرار اال يريد أن يقبل نعمة هللا وعلى األصح يصارع ب (المتقيِّد الحرفي بالشريعة))الناموسي(  (0

ته الذاتية ليحفظ الناموس وال يُخطىء ثانية. ولكنَّه ال يحرز النصر على الخطايا وال يختبر معنى  بقوَّ

 .ائي المطلقالنصر النه

 

يختبر ويعاني من صراع وعذاب شديد داخله، لكن مع ذلك عنده شعور عميق بأنَّ المؤمن  المسيحي (8

 هللا سبق وأكَّد له بأنه ُمساَمح وخطاياه ُغفِرت وسيحرز النصر الُمطلق على كلِّ الخطايا.

 

 .الصراع الروحي فقط في المؤمنين

 

األخالقية والروحيَّة ذات معنى للشخص، فهذا اإلنسان لن يتضايق  ما دام الروح القدس لم يجعل وصايا هللا 

 -40: 0 يةروم)من خطاياه التي يفعلها. سيكذب ويسرق ويحتال ويخدع ويقتل عمًدا دون أن يشعر بالذنب 

 غير خجالن من أحد.وومستقالًّ عن هللا  ،وباًرا في عيني نفسه ،وُمعجبًا بنفسه ،(. أو سيكون أنانيًا41

 

يسكن في قلبه وعقله وجسده. ويأتي الروح القدس  ،عندما يتجدَّد ذلك الشخص، يعني عندما يولد من فوقلكن 

ف بأنانيَّة  ليَّة عن هللا سيخجل. فالصراع الو باستقأعندها إذا كذب أو خدع سيشعر بالذنب. عندها إذا تصرَّ

بين رغباته  يداخلالبر هذا الصراع إذا اخت الداخلي بين طبيعته الخاطئة والروح القدس هو صراع حقيقي.

فبإمكانه أن يتأكَّد من أنَّه حقًّا مولود ثانية وبأنَّ هللا يعمل  ،والروح القدس من الجهة األُخرى ،الخاطئة من جهة

 فيه!

 

 .طبيعة الصراع الروحي الداخلي

 

تريده وأنّك أحيانًا تعمل يشتمل الصراع الروحي الداخلي على اإلدراك بأنّك أحيانًا ال تعمل الصالح الذي 

(. تبتهج بشريعة هللا األخالقيّة والروحيّة )حق هللا( وفي الوقت نفسه تمقت 43: 7 يةالشّر الذي ال تريده )روم

(. الطبيعة القديمة الخاطئة تجعلك أسيًرا، يعني تجعلك 02، 41: 7 يةسكن فيك )روميما زال  الذيبشدَّة الشّر 

تها الكائنة في جسدك )روم تشعر بأنّك سجين ال تستطيع (. فحقيقة 08: 7 يةاإلفالت من سلطة الخطيَّة وقوَّ

أنّك تختبر صراًعا روحيًّا داخلك هي دليل وبرهان على أن الروح القدس يعمل فيك! الصراع الروحي ليس 

ع! ا ُمبهًجا، لكن معرفتك بأّن الروح القدس يعمل فيك هو أمر مريح ومعزٍّ وُمشجِّ  ساّرً

لشريعة إذا كان للناموس واماذا يعني أن المؤمن ليس في حال العبوديّة ( 12: 5)غالطيّة  .4السؤال 

 خاضًعا لقيادة الروح؟
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 .مالحظات

 

 .الناموس

 

ومطلبه العادل هو أن كّل تعدٍّ  ،جميع الناس حياة كاملةيعيش هللا هي مطلب هللا العادل وهو أن  ناموسإنَّ 

%، فمطلبه هو أنّه يجب على كلِّ الناس إطاعة كل 422على شريعته يجب أن يُعاقب. ألّن هللا هو قّدوس وباّر 

لو أن هللا لم يطلب الطاعة الكاملة  !% كلَّ تعدٍّ على شريعته422ب أن يعاقب ج% وإنه ي422شريعته 

اولِشريعته لما كان قدُّ   !ًسا وباّرً

 

: 8يثبت على العمل بكلِّ ما هو مكتوب في كتاب الشريعة" )غالطيّة  اليقول الكتاب المقدَّس، "ملعون كلُّ َمن 

%! يقول الكتاب المقدَّس، "إّن َمن يطيع جميع الوصايا 422(. إن الذي يطلبه هللا ليس أقل من كمال 42

ا، تماًما كالذي يخالف الوصايا كلّها" )يعقوب الواردة في شريعة موسى، ويخالف واحدة منها فقط، يصير مذنبً 

شخص كهذا هو ُمذنِب، ليس ألنّه تعدَّى على شريعة معيَّنة، بل تعدَّى على معطي الشريعة، هللا  .(42: 0

 .والناموس نفسه! وهكذا فكلُّ إنسان طبيعي في العالم هو قانونيًّا تحت الشريعة

 

 الناموس.تحت  نيًّاقانوكّل الناس المتديِّنين هم ما زالوا 

 

دة أّن عند هللا موازين في السماء وأنّه سوف يزن األعمال الجيِّدة مقابل األعمال  ،يعتقد الناس من أديان متعدِّ

الطالحة لكلِّ إنسان في يوم الدينونة األخير. هؤالء المتديِّنون يعتقدون إذا فاقت أعمالهم الجيِّدة أعمالهم 

رهم ويخلِّصهم( ويعطيهم مكانًا في الجنَّة. إنَّهم يُصلُّون عّدة مّرات في اليوم الرديئة، ربّما سيسامحهم هللا  )يبرِّ

يعطون  .دسى أماكن مقدَّسة كالقُ لويصومون بإنتظام، يسمعون لِعظات قادتهم الدينيِّين، يقومون برحالت حّج إ

لدينيَّة وأعماالً جيِّدة أُخرى يُمكن أن المال ويعملون أعماالً جيِّدة أخرى ألنهم يأملون أن أعمالهم التقوية وا

تفوق تغافلهم وإهمالهم لألعمال الدينيَّة وتفوق أعمالهم الشّريرة عندما توضع في الميزان في يوم الدينونة 

 األخير.

 

ر برِّ تُ أعمال الشريعة ال إّن مهما كان، فالكتاب المقدَّس يقول أّن مجهودات كهذه هي بالكليَّة مجهودات عبثيَّة! 

وأيًضا ليس إنسان يقدر  ،وال واحد يحفظ الشريعة كلَّها . ليسليس إنسان بارّ (، ألنه 41: 0أي إنسان )غالطيّة 
د هللا )روم الجميعألّن  .(3-7 :3 رومية) أن يحفظ الشريعة كلَّها  يةقد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجِّ

ر )يُغفر لها وتخلص( بحفظ 08، 40 -42: 8 (. فكلُّ الذين يظنُّون أو يعلِّمون أّن الناس يمكنها أن تتبرَّ

 !(48 -42: 8الشريعة الدينية تبقى تحت لعنة هللا )غالطيّة 

 

 الناموس.ليسوا فيما بعد تحت  قانونيًّاالمؤمنون هم 

 

ألن هللا ليس فقط قّدوس وباّر وعادل ولكنّه  .الثمن كامالً  إن محبة هللا أرضت متطّلبات عدالة هللا وبّره بدفع

أيًضا محبَّة، فهو بنفسه جعل تبرير الخطاة ُممِكنًا وذلك بإرضاء مطالب عدالته. أخذ هللا نفسه الطبيعة اإلنسانيَّة 

 ،ن ناحيةوهكذا حلَّ معضلة اإلنسان الُعظمى. فم ،في يسوع المسيح وعاش بيننا وأخذ مكان كّل َمن يؤمن به

% 422عاش حياة البِرِّ والقداسة والكمال  هأكمل يسوع المسيح كّل متطلّبات شريعة هللا مكان المؤمنين به بأن

وحده كان بال  .على األرض. وحده يسوع المسيح لم يقترف إثًما ولم يرتكب خطيَّة طوال حياته على األرض

فهو أرضى متطلّبات شريعة هللا التي تقضي بمعاقبة كل  ،(. ومن ناحية أخرى41: 0خطيَّة بالتمام )عبرانيين 

 (.04: 1كورنثوس 0صائًرا ذبيحة كفَّاريَّة كاملة عن خطاياهم ) ،الخطايا وذلك بموته بدالً من المؤمنين
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)أعمال  إّن هللا في المسيح يخلِّص المؤمنين بالمسيح مّما ليس بإمكانهم على اإلطالق أن يخلِّصوا نفوسهم منه

روا )تُغفر خطاياهم  .(83: 48الرسل  جميع المؤمنين بيسوع المسيح يدركون أنّهم ال يمكنهم البتَّة أن يتبرَّ

وينالوا الخالص( في عيني هللا بإطاعتهم شريعة هللا. إنّهم يدركون أنَّهم يحتاجون إلى مخلِّص، إلى شخص 

ي عنهم ودفع عنهمأطاع كل شريعة هللا  م يسوع المسيح كل متطلّبات  اتهم على شريعة هللا.عقاب كّل تعدِّ تمَّ

ر يسوع المسيح المؤمنين 47: 1شريعة هللا عن المؤمنين بالمسيح )متّى  بموته  من لعنة الشريعة به(! حرَّ

ر يسوع المسيح المؤمنين ! (48: 8على الصليب )غالطيّة  التي تجعل الناس  تهامن سلطان الخطيَّة وقوَّ  بهحرَّ

(! خلَّص يسوع المسيح المؤمنين بالمسيح من حياة الهزيمة المتواصلة بسبب الخطايا 1: 1)رومية  هالعبيًدا 

 (!48: 42كورنثوس 4)

 

روا بحفظهم الشريعة لننين بيسوع المسيح مإن المؤ إنَّ المؤمنين بيسوع  .والناموس يحاولوا فيما بعد أن يتبرَّ

وأن يسوع المسيح قام من  ،مات عنهم كعقاب عن خطاياهمه أنَّ و ،عاش حياة كاملة عنهم هالمسيح يؤمنون أنّ 

 الموت ويحيا إلى األبد كضمانة لهم بحيث هم أيًضا سيقومون وسيحيون إلى األبد!

 

 

إّن الناس قبل أن يؤمنوا بالمسيح هم قانونيًّا تحت الشريعة. لكن بعد أن يؤمنوا بيسوع المسيح هم ليسوا بعد 

روا )تُغفر خطاياهم  لنهذا يعني أن المؤمنين بالمسيح  قانونيًّا تحت الشريعة. يحاولوا فيما بعد أن يتبرَّ

ويخلصوا( بإطاعتهم شريعة هللا، ألّن يسوع المسيح سبق وَعِمَل عنهم. وليست الشريعة فيما بعد هي السيِّد 

: 1هم )غالطيّة حيات فيحياة المؤمنين بالمسيح، ألن الروح القدس اآلن هو السيّد وصاحب السلطان  على

43 .) 

 

 الناموس.ن مع ذلك يطيعون والمؤمن

 

رين )مغفورة خطاياهم وُمخلَّصين( بإطاعتهم الشريعة  ال والناموس حقيقة أّن المؤمنين بالمسيح غير متبرِّ
 تعني أنّهم ال يهتّمون فيما بعد بما تقوله شريعة هللا. فالمؤمنون المولودون ثانية مع ذلك يطيعون شريعة هللا

الفرق  .(40: 1؛ غالطيّة 42 -3: 48 ية؛ روم84 -03: 40األخالقية والروحيّة )الوصايا العشر( )مرقس 

التي يتبّررون )تُغفر خطاياهم ويخلصون( بها لكنَّها الدليل والخط  الوسيلةهو أن الشريعة ليست فيما بعد هي 

حة والغفران والخالص( الجديدة كمؤمنين الهادي )البوصلة، الخريطة، النور( ليحيوا حياة التبرير )المسام

 مسيحيِّين.

 

ما هي المظاهر الواضحة لحقيقة كون طبيعتك الخاطئة ما زالت تسود ( 21 -11: 5)غالطيّة  .5السؤال 

 عليك وتتحكَّم فيك؟

 فيما يلي المظاهر للطبيعة الخاطئة دون أن يكون الروح القدس ُمقاِوًما لها. .مالحظات

 

 .تعلِّقة بالجنسالمرذائل ال

 

قبل الزواج مال المتعلِّقة بالجنس ع. هذا يعني كل األفكار واألقوال واألالفساد األخالقّي واألدبي الجنسي
كورنثوس 4ويشير بشكل خاص لعالقات جنسيَّة غير مشروعة كالزنى ) .عالقة الزوجيَّة الشرعيَّةلا وخارج

لفساد األخالقي واألدبي الجنسي عن كثب مع الفساد الروحي (. في الوثنيَّة يترافق ا0: 7؛ 43، 48: 1؛ 4: 1

 (.1: 8كعبادة األوثان )كولوسي 
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رذائل والنقائص الجنسيَّة الغير لال المترافقة مع اعمتعني هذه الكلمة كل األفكار واألقوال واأل. النجاسة

عبات اة والنكات القذرة والمدالطبيعيَّة كاإلباحيّة وُصَور الدعارة والنزوات واألهواء الجنسيّة الخياليَّ 

 (.7: 0تسالونيكي 4والمعانقات )

 

تعني هذه الكلمة اإلنغماس في الشهوات الحسيَّة والفجور والشهوانيّة والفحش والخالعة. إنّها تشمل . رةاالدع

ف واإلفراط الجنسي والرذائل الجنسيّة كالبغاء والعهتالسلوك الغير الالئق وكل نوع من أنواع ال ارة طرُّ

أي العالقات الجنسيّة الشاّذة بين إنسان وحيوان  ،شتهاء المماثل والِسحاق والشذوذ الجنسي والبهيميَّةاو

 (.7: 0بطرس 0؛ 43: 0؛ أفسس 47، 41، 48، 42: 02؛ 08، 00، 02، 1: 43)الويين 

 

 المزيَّفة.الرذائل المتعلِّقة باآللهة 

 

يرة المرافقة لعبادة األصنامتعني هذه الكلمة عبادة . عبادة األوثان كأكل  ،التماثيل والصور والممارسات الشرِّ

والرقصات غير الالئقة  ،وممارسة البغاء والدعارة داخل هياكل األوثان ،اللحوم التي كانت قد قُدِّمت لألوثان

الكتاب المقدَّس بعبادة الذي كشف عن نفسه في  يالحقيق دأو الفاحشة. يقينًا إنّها تتضمَّن إستبدال عبادة هللا الواح

ي إنسان أو أي أحد كان. إن عبادة اإلله كما اخترعها أي دين آخر هي في الواقع عبادة أوثان. أأي شيء أو 

 فاإللحاد هو في واقع األمر تعظيم وتمجيد "الذات" "كإله".

 

شياء معيَّنة تُلبس ألى غامضة إ اتعوذة حيث تُنسب قوَّ تعني هذه الكلمة ممارسة السحر والشَ . السحر والعرافة

ة ة أو نصوص من ُكتُب دينيَّة تُكتب على الجدران ،أو توضع في أماكن خاصَّ  وتعاويذ ،وإلى ِصيَغ دينيَّة خاصَّ

هذا يتضمَّن التنجيم والتدجيل وكشف الطوالع واستطالع  .(44: 7تتُمُّ تاِلوتها خالل مناسبات ُمعيَّنة )خروج 

ات فوق الطبيعة البشريَّة )أعمال يّدعي الَسَحرة والمشعوذون بأن لهم قوَّ  .(48 -3: 07 ءاألبراج )إشعيا

اإليمان واالتكال على هللا  ل(. عندما يُستبد3: 04؛ 04: 3؛ رؤيا 43، 48: 43؛ 3: 48؛ 3: 3الرسل 

 باإليمان بالسحر والشعوذة، فهذا شكل من أشكال عبادة األوثان.

 

 .الرذائل المتعلِّقة بالنزاع والخصام

 

 (.41: 0تعني الكلمة العداوة والخصومة أو العمل العدائي والضغينة )أفسس . البغض

 

 (.3: 8؛ تيطس 0: 1تيموثاوس 4تعني الكلمة المخاصمات والمنازعات والنفور ). النزاع والجدال

 

زاع نمرتبطة غالبًا بالتعني الكلمة الموقف الدال على التملُّك واإلستيالء على الشيء. والكلمة . يرة والَحَسدغال

ن والء وتعبُّد شديد لشخص معيَّن أو موضوع معيَّن بحيث أنّه عندما  ،والخصام وذلك يعني أن اإلنسان يكوِّ

ع آخر يرفض ويُبِعد ذلك اإلسم أو ذلك الموضوع بكثير من المشاجرة ويؤتَى على ذكِر إسم آخر أو موض

 بَطَلَه لنفسه. يمتلكبًا من بَطَله بل والخصام. إّن الشخص الغيور يشتاق أن يكون قري

 

الغضب يبرز فجأة وينطلق بسرعة البَْرق. يحدث هذا عندما ال  رتعني الكلمة َجيَشان وإنفجا. نوبات الغضب

يستطيع اإلنسان أن يحقِّق َرَغباته أو عندما تُحاصره وتعترض سبيله بعض األمور وال يتمكَّن من تحقيق ما 

 يبتغي ويَتمنَّى.
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ة ويسعى ويُناِضل وراء منصب سياسي وغالبًا . وح األنانيمالط تعني الكلمة َمن ال يفكِّر إالّ بمصالحه الخاصَّ

ا يؤَسف له أنَّ بعض الناس من جماعة المؤمنين عندهم هذا  ما يكون ذلك بوسائل غير مستقيمة وُمخاِدعة. ممَّ

ة ويَْسَعون ويناضلون وراء مناصب  : 0؛ 47: 4سياسيَّة أو مراكز إجتماعية )فيلبي التفكير بمصالحهم الخاصَّ

ا يؤَسف له أيضً 8 أّن أُناًسا كهؤالء يستخدمون أحيانًا وسائل غير مستقيمة ومخاِدعة لِيَصلوا إلى ما  ا(. وممَّ

ا  ،مثالً  ،يسعون من أجل تحقيقه وذلك بإطالق التعهدات والوعود ليربحوا األصوات ويقومون بذلك سّرً

ة. بصورة شخصيَّة و  وهم غير عازمين على اإللتزام بها.يعدون الناس َعلَنًا بصورة عامَّ

 

تعني الكلمة التسبُّب باإلنقسامات أو التسبُّب بالنزعات والخالفات والكلمة مرتبطة . اإلنقسامات والعثرات

 (.47: 41 يةبالذين يُعلِّمون تعاليم مخالفة للكتاب المقدَّس )روم

 

ب لجماعات أو فِرق وطوائف تعني الكلمة . شقاقاتال المشاغبات التي تُثير الشقاق والنزاع والتحزُّ

 ( وترتبط فيما بعد بالذين يعلِّمون عقائد غريبة أو بالبِدع والهرطقات.43 -43: 44كورنثوس 4)

 

يعني الحسد اإلمتعاض من رؤية ما يملكه  ،بينما تعني الغيرة الخوف من خسارة ما يملك الشخص. الحسد

د قُوَرح وجماعته ضد  ،رمي يوسف في البئر ،ن. إّن الَحَسد كان السبب في قتل هابيلاآلخرو والسبب في تمرُّ

وَجَعل اإلبن األكبر يقول كلمات قاسية ومزعجة  ،والحسد هو الذي جعل شاول يطاِرد داود .قائدهم الروحي

كورنثوس 4يّة الحقيقيّة ال تحسد أبًدا )والحسد َصلََب المسيح. إّن المحبة المسيح .ألبيه في َمثَل اإلبن الضال

48 :0!) 

 

 .الرذائل المتعلِّقة بالشراب

 

يعتبر الكتاب المقدَّس الكحوليَّة )إدمان الُمسكرات( خطيَّة . تعني الكلمة اليونانيَّة الُسكر أو فترة شرب. الُسْكر

د َمَرض. فحيثما يكون تجاهل أو تقليل من شأن المسؤولية الشخ رتكاب اة أو المحاسبة عن يَّ صوليس ُمجرَّ

 الرذائل كالكحوليَّة والسكر تنحدر وتنحطّ الحضارة وفي النهاية تتدمَّر وتخرب.

 

تعني الكلمة اإلحتفال واإلنغماس المفرط في اإلحتفاالت حيث الَمَرح الصاخب واإلستمتاع المفِرط . العربدة

يسير عبر الشوارع حيث كانت تُقام طقوس العربدة  واإلفراط في شرب الخمر. أصالً كان هذا موكبًا إحتفاليًّا

في أعياد آلهة الرومان واإلغريق تكريًما لِباخوس أو ديونيسوس إله الخمرة. كان المعربدون يأكلون الكثير 

من اللحم ويشربون الكثير من الخمرة ويُحِدثون الكثير من الضجيج والضوضاء. الكثير من المؤمنين الُجدد 

 على مهرجانات وثنية كهذه قبل أن يُصبحوا مؤمنين.كانوا معتادين 

 

 .تحذير جدِّي خطير

 

يحّذر الرسول بولس من أّن أولئك الناس الذين يعيشون على هذا الشكل لن يِرثوا ملكوت هللا. فكلمات الخصم 

ل ( هو بال ريب أُكذوبة وشيء مضلِّ 4: 1؛ 3: 8 يةالمناوىء، "لِنُمارس الشرور لكي يأتي الخير" )روم

وخادع! ففي حين ال يقدر أحد باألعمال الحسنة أن يدخل ملكوت هللا، فَِمن غير ريب لن يدخل أحد بأعمال 

أعمال الظلمة وإالّ فإنّه  جميع ! يجب على المؤمن الحديث في يسوع المسيح أن يودَّعوممارسات شّريرة كهذه

 .(40 -7: 1أفسس ؛ 44: 1كورنثوس 4يُبرهن بأنَّه حتى اآلن غير سالك في النور )

 

 ما هي المظاهر الواضحة لحقيقة أّن الروح القدس يقودك؟( 23 -22: 5)غالطيّة  .6السؤال 
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 فيما يلي مظاهر لحياة التجديد )حياة الوالدة الثانية( الُمقادة بالروح القدس. .مالحظات

 

 .سجايا وِسمات روحية

 

هذه هي الفضيلة المسيحيَّة األهم. إنّها ليست كُحبِّ الرُجل والمرأة لبعضهما بعًضا. إنّها ليست  .المحبَّة

لكنّها محبّة هللا  األصدقاء،كالعاطفة والحنان الذي بين األبوين واألوالد. إنَّها ليست الصداقة والمودَّة التي بين 

ؤمنين هلل في المسيح ولبعضهم بعًضا. إّن مزايا ( ومحبَّة الم83: 3 يةفي المسيح للمؤمنين بشكل خاص )روم

ية بالذات في سبيل اآلخرين موصوفة في  . )أنظر درس 3 -4: 48كورنثوس 4وسمات هذه المحبة المضحِّ

 (40الدرس  ،0الكتاب في كتاب التدريب 

 

بحسب وصايا هللا تعني هذه الكلمة االبتهاج والتهلُّل. إّن المؤمنين يبتهجون ويفرحون عندما يسلكون  .الفرح

(. يستطيع المؤمنون أن يفرحوا حتى وسط الظروف والحاالت األكثر ضيقًا وألًما 81: 443)المزمور 

 (.03: 3 يةوخطًرا ألنَّ هللا يجعل جميع األمور التي تحدث في حياتهم تعمل مًعا ألجل الخير )روم

 

ومن  ،تعني هذه الكلمة عدم وجود القتال والشجار والحرب والخوف وسرعة الغضب ،من ناحية .السالم

 اع الُمحطَّمة.ضتعني هذه الكلمة وجود قّوة هللا لشفاء الناس واألو ،الناحية األُخرى

 

 سجايا وِسمات إجتماعيّة. 

 

. حياتك غيظوك ويُكدِّرونتعني هذه الكلمة أن تكون صبوًرا على الذين يضايقونك ويعاكسوك أو يُ  .طوُل البال

فاإلنسان الصبور يأبى أن يستشيط غيظًا. إن اإلنسان الصبور يقاسي ويحتمل األذيّة والظلم التي يُسبِّبها له 

 اآلخرون.

 

ة تجاه النساء )لوقا  .اللُّطف ( واألطفال 48 -42: 48تعني هذه الكلمة اللّطف والرقة واإلعتدال والرفق بخاصَّ

 (.00: 08والخطاة )لوقا  (47 -41: 43)لوقا 

 

نها الروح القدس. إنَّها تعني  .الصالح ق األخالقي والروحي في كل صفة وفضيلة يكوِّ تعني هذه الكلمة التفوُّ

 (.00: 1( وتعني السخاء والُجْود )غالطيَّة 3: 1اإلستقامة والحق )أفسس 

 

 .فضائل ثالث ذات ِصالت قرابة

 

ي اإليمان، لكن باألحرى تعني األمانة أو الوالء واإلخالص في هذا الَصفِّ هذه الكلمة يُمكن أن تعن .األمانة

 من الفضائل.

 

وتعني التأدُّب والبشاشة  ،تعني هذه الكلمة الرصانة واإلنصاف ومراعاة حقوق اآلخرين ومشاعرهم  .الوداعة

 اثة.كما تعني الوداعة والِرقّة والِحْلم أو الخضوع والطاعة بِلُطٍف وَدم ،والكياسة

 

ة من جهة  .ضبط النفس . إنّها تعني كبح األهواء يَّةمور الجنساألتعني هذه الكلمة التعفُّف وضبط النفس خاصَّ

 والشهوات.
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 ماذا يعني أنّه ليس من قانون يمنع ثمر الروح القدس؟( 23: 5)غالطيّة  :1السؤال 

 .مالحظات

 

كها الروح القدس في المؤمنين. فالقوانين والشرائع ليس من قانون يمنع المزايا والفضائل التي يُوِجُدها  ويُحرِّ

يُنبِّه الرسول بولس  ،ليس من قانون يمنع مثل هذه الفضائل أنه على وجه العموم تمنع فعل أمور معيَّنة. بقوله

يعة المؤمنين ويحثُّهم على ممارسة هذه الفضائل )ثمر الروح القدس( لكي يهزموا ويُبيدوا الرذائل )أعمال الطب

 الخاطئة(!

 

ستمرار على إبادة نقائص ورذائل الطبيعة الخاطئة. إنَّهم اال يُركِّز المؤمنون اهتمامهم ب ،من ناحية ثانية

روح القدس الذي يسكن ويعمل فيهم وعلى السلوك في فضائل الروح لنتباههم على ااباألحرى يركِّزون 

؛ 01: 7 ية)رومسماويَّة على يسوع المسيح واألمور ال (. إنَّهم يركِّزون إهتمامهم01، 43، 41: 1)غالطيَّة 

(. إنّهم يُركِّزون إهتمامهم على المحبَّة التي تُجِمل كل ما هو إيجابي في الشريعة )غالطيّة 0 -4: 8كولوسي 

1 :40.) 

 

 

 . 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 -48: 1غالطيّة دعونا نُفكِّر سويًّا ونُدوِّ

ر: له إلى تطبيق شخص َفكِّ  ي؟ 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:

 على قلبك. 

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

 حة(.ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترَ 

 

 

 .26 -13: 5أمثلة على تطبيقات مقتَرحة من غالطيَّة  -1

 

ا  أّن هللا تذكَّر  48: 1 ة الخطيَّة، بل لتكون ُحّرً  لِتُحبَّ وتخدم اآلخرين.ودعاك ال لتكون عبًدا لِقوَّ

 .تذكَّر بأن اإلفتقار إلى المحبَّة فقط عاقبته إفناء الناس بعضهم بعًضا )مثالً الحروب(    41: 1

م شهوة الطبيعة الخاطئة )الجسد(.    41: 1  فقط عندما تسلك تحت قيادة الروح القدس، فأنت ال تُتَمِّ

 تذكَّر أنَّ الروح القدس دائًما يقاوم أهواء وشهوات الطبيعة الخاطئة )الجسد(!    47: 1

 األهواء والشهوات.تذّكر أن المؤمنين الحقيقيين قد صلبوا الطبيعة الخاطئة )الجسد( مع     00: 1

 

 أمثلة عن تطبيقات شخصيَّة. -2

 

، فإني أفرح  . أ على الرغم من أنّني ال أُحب الحرب الروحيَّة الداخليَّة بين طبيعتي الخاطئة والروح القدس فيَّ

. إذن إنّي أريد أن أعمل سويَّة مع الروح القدس  -وأتهلَّل لحقيقة كون الروح القدس يسكن فيَّ ويعمل فيَّ

 ح القدس وأُجاري ُخطُوات الروح القدس.أتبع الرو
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فالتركيز األساسي في حياتي  ،مع أنّه يجب عليَّ أن أتخلَّص من كل مظاهر الطبيعة الخاطئة في حياتي  . ب

ة أّن أحبَّ هللا والناس اآلخرين ونفسي.  هو على أن أحمل ثمرالروح وبخاصَّ

 

 صلِّ . 5الخطوة 

  .01-48: 1غالطية في  َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياهبشأن  شخصي كل بالتناوب بحيث يصلّ نصلّي دعونا 

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(.

 

 (ئقادق 3) صالة 5

 صالة شفاعيَّة

 

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

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

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

 

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. : تعهُّدال -4  تعهَّد بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو مع مجموعة من  .01-48: 1غالطية ِعظ أو َعلِّم أو أدُرس درس الكتاب الُمتعلِّق ب

 األشخاص. 

 

 0، و8، 0، 4سفر الجامعة صحاح من أتمتَّع بخلوة روحيَّة مستعينًا بنصف  :مع هللا يةالخلوة الروح -0

ن م طريقة الحق المفّضل. ستخدِ إكل يوم.   مالحظاتك.َدوِّ

 

 ع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.راجِ  .02-43: 03إعداد تالميذ للرب: متّى  :الحفظ -8

 

َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لموضوع ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا )المزمور : صالةال -0

1 :8 .) 

 

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
 


