اذ َهبوا وتَل ِمذوا َجميع األُ َمم

كتاب التدريب 4 -
الطبعة الثانية

1

ال ُمقدِّمة
هل تريد أن تنمو كتلمي ٍذ للرب يسوع المسيح؟ وهل تريد أن تساعد المؤمنين اآلخرين على النمو؟ إذا ،عليك
بدراسة ال ُكتب األربعة للتدريب على التلمذة وتطبيق محتوياتها!
لقد قام الرب يسوع بإعداد تالمي ٍذ له .كما أنه قال لتلميذي يوحنَّا المعمدان "تَعاليا وانظُرا" وقال لفيلبُّس "ا ْتبَعْني"
(يوحنَّا  .)39 ،93 :1وهكذا ،فإن الناس يأتون من كل مكان ليروا كيف عاش يسوع وما هو الشيء الذي بَ َذل
نفسه ألجله .كما أنهم يَتبعونه في كل بلدان العالم بسبب شخصه وما فعله .فقد غيَّر حياتهم بالكامل .أجل ،لقد غيَّر
ق ،اختار يسوع  12رجُال لكي يتولّوا مسؤولية تلمذة اآلخرين
الرب يسوع حياتنا بالكامل! وفي وق ٍ
ت الح ٍ
وتأهيلهم .لهذا فقد أراد من هؤالء التالميذ أن يقضوا وقتا "معه" ،وأن يُصغوا لكالمه ،ويُراقبوا حياته ،ويقتدوا
به ،ويتشبَّهوا به في خدمته (مرقس .)11-19 :9
بعد نحو سنتين ،أوكل الرب يسوع تالميذه بمه َّم ٍة فقال لهم" :اذهَبوا وتَل ِمذوا َجميع األُ َمم" ( َمتّى .)22-12 :22
وبالفعل ،ذهب هؤالء وأ َع ُّدوا تالميذ للرب من أورشليم وإلى أقصى األرض (أعمال الرسل  .)2 :1وقد قام
هؤالء التالميذ ال ُج ُدد  -بدورهم  -بإعداد تالميذ آخرين ،وذهبوا إلى أماكن لم تصلها رسالة اإلنجيل ِمن قَبل .ثُ َّم
قام التالميذ ال ُج ُدد بتوصيل ما تعلَّموه آلخرين أيضا ( 2تيموثاوس  .)2 :2وهكذاَّ ،
فإن تالميذ الرب يسوع
المسيح يُدرِّبون تالميذ ُج ُدد للرب في كل بلد في العالم اليوم.
كما يُعلِّم الرسول بولس َّ
أن الرب يسوع المسيح أعطى بعض المؤمنين مه َّمة:
ْ
يح" (أفسُس .)11-11 :3
"تَأهيل ْالقِدِّي ِسينَ ِم ْن ِجهَة َع َم ِل ْال ِخ ْد َم ِة ،لِبُ ْنيَ ِ
ان َج َس ِد ال َم ِس ِ
َّ
إن الهدف من ال ُكتب األربعة للتدريب على التلمذة هو مساعدة قائد المجموعة المؤمن على تدريب مؤمنين
ضج.
آخرين ورعايتهم إلى أن يُصبحوا تالميذ للرب يسوع المسيح .و"التلميذ" هو المسيحي النا ِ
يعمل هذا البرنامج التدريبي على تطبيق التلمذة بطريقة عمليَّة من خالل تزويد قائد المجموعة بما يلي:
ب من ال ُكتب األربعة للتدريب على التلمذة على  12درسا يُمكن إنهاؤها في  9أشهر.
 -1يحتوي كل كتا ٍ
 -2الشواهد الكتابيَّة المهمة تساعد الطلبة على معرفة المسيح والكتاب المق َّدس بصورة أفضل.
كتشف وناقِش" تساعد قائد المجموعة في معرفة كيفية قيادة
 -9التعليمات المكتوبة بخط غامق مثل "إقرأ" و "إ ِ
المجموعة.
 -3تُقدِّم "المالحظات" إجابة ُمختصرة لكل سؤال من أجل مساعدة قائد المجموعة.
 -1يُقدِّم هذا البرنامج التدريبي بعض األساليب العمليَّة لممارسة التلمذة منفردا أو مع مجموعة.
 -1يحتوي كل درس على واجب بيتي.
 -7من السهل توص يل هذا البرنامج التدريبي لآلخرين .فبعد انتهاء الطلبة من أحد كتب التدريب على التلمذة،
يُمكن لهؤالء الطلبة (الذين عقدوا ال َعزم على تعليم البرنامج التدريبي لمجموعة صغيرة أخرى) أن يستلموا
نسخة من كتاب التدريب على التلمذة الذي أنهوا دراسته.
صالتنا هي أن يعمل هللا على ُمضاعفة عدد التالميذ في منطقتك بسرعة ،وأن يُذ ِعن (يستجيب) الكثيرون منهم
لإليمان (أعمال الرسل .)7 :1
2

ليتمجَّد الرب! "فَإ َ َّن ِم ْنهُ َوبِ ِه َولَهُ ُك َّل َش ْي ٍء .لَهُ ْال َمجْ ُد إِلَى األَبَ ِد .آ ِمينَ " (رومية .)91 :11

حقوق الطبع محفوظة
ال ُكتب األربعة للتدريب على التلمذة محميَّة بموجب حقوق الطبع والنَّشر .يُسمح بتصوير هذه الكتب ألغراض
التدريب .لكن ال يُسمح ببيعها ،أو إجراء تعديالت عليها ،أو ترجمتها إلى لغات أخرى بدون إذن خَ طِّي ُمسبق
من المؤلِّف.

توصية
الهدف من هذه ال ُكتب هو أن يتم استخدامها على نطاق واسع ،وأن تكون بَ َركة لكثيرين .لكن حيث َّ
أن الهدف من
الكتب األربعة للتدريب على التلمذة هو تدريب المؤمنين وتأهيلهم ،فإننا نوصي بعدم توزيع نُسخ من هذه ال ُكتب
األربعة للتدريب على التلمذة إالَّ على قادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي .أ َّما التلميذ فلن
يستلم نُسخته من الدرس أو من كتاب التدريب على التلمذة إالَّ بعد أن يُنهي الدرس أو كتاب التدريب؛ على أن
يتعهَّد بتعليمه لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة من األشخاص.

9

المحتويات
كتاب التدريب على التلمذة 4 -
المق ّدمة وحقوق الطبع
البرنامج التدريبي األول
برنامج أسبوعي ُم َّدته  9أشهر بمع َّدل ساعة ونصف إلى ساعتين في األسبوع .إجعل المجموعة صغيرة (-9
 )12أشخاص .يبدأ كل برنامج بالصالة ،وينتهي بصالة متجاوبة وواجب بيتي.
الدرس 97

عبادة وتسبيح (ممارسة حضور هللا)
مشاركة الخلوات الروحية (يشوع )3 -1
تعليم (إنتاج الثمر .مجموعة االكتشاف)

2

الدرس 92

مشاركة الخلوات الروحية (يشوع )91 :2 -19 :1
حفظ (سيادة هللا وسلطانه :رومية )2 -1 :12
درس الكتاب (1تيموثاوس  .13 -9 :1المال في العالم)

21

الدرس 93

عبادة وتسبيح (اإلصغاء إلى هللا)
مشاركة الخلوات الروحية (راعوث )3 -1
تعليم ( ُ
الخ ُلق المسيحي .روح غافرة)

92

الدرس 32

مشاركة الخلوات الروحية (1صموئيل )13 ،12 ،12 ،3
حفظ (نكران النفس :لوقا )29 :3
درس الكتاب (متّى  .11 -1 :3التجارب في العالم)

93

الدرس 31

عبادة وتسبيح (هللا موضع عبادتنا وإعجابنا)
مشاركة الخلوات الروحية (2صموئيل )22 ،12 ،17 ،11
تعليم (العالقات .عالقات اآلباء باألبناء)

19

الدرس 32

مشاركة الخلوات الروحية (نحميا )12 ،3 ،2 ،3
حفظ (الخدمة :مرقس )31 :12
درس الكتاب (أفسس  .22 -12 :1الحرب الروحية في العالم)

11

الدرس 39

عبادة وتسبيح (تقديم الشكر هلل)
مشاركة الخلوات الروحية (أستير )1 ،3 ،9 ،2
تعليم (سيادة هللا وسلطانه .إكتشاف إرادة هللا ومشيئته)

77

الدرس 33

مشاركة الخلوات الروحية (أستير )3 ،2 ،7 ،1
حفظ (العطاء2 :كورنثوس )7 -1 :3
درس الكتاب (1بطرس  .21 -11 :2األلم والمعاناة في العالم)

31

3

الدرس 31

عبادة وتسبيح (الحياة لمجد هللا)
مشاركة الخلوات الروحية (أيُّوب )13 ،12 ،2 ،1
تعليم (الروح القدس .المعمودية والملء بالروح القدس)

121

الدرس 31

مشاركة الخلوات الروحية (أيُّوب )32 ،31 ،32 ،93 ،92
حفظ (إعداد تالميذ للربّ  :متّى )22 -12 :22
درس الكتاب (غالطية  .21 -19 :1ثمر الروح القدس في العالم)

113

الدرس 37

عبادة وتسبيح (تكريس النفس هلل ودعوته)
مشاركة الخلوات الروحية (جامعة )3 ،9 ،2 ،1
تعليم (القيادة .صفات القائد المسيحي)

199

الدرس 32

مشاركة الخلوات الروحية (جامعة )2 ،7 ،1 ،1
حفظ (مراجعة السلسلة :التلمذة)
ّ
درس الكتاب (أعمال الرسل  .92 -17 :22توصيل ما تعلمه القادة في الكنيسة إلى اآلخرين

ُملحق 1
ُملحق 2
ُملحق 9
ُملحق 3
ُملحق 1
مالحق أخرى

133

العطاء .العشور في العهد القديم
ُ
َضب
الخ ُلق المسيحي .الغ َ
سيادة هللا وسلطانه .اعتقادات خاطئة متعلِّقة باكتشاف إرادة هللا ومشيئته
القيادة .نمو القيادة التاريخي في الكنيسة
القيادة .الشمامسة في العهد الجديد
طرق ممارسة الخلوة الروحية ،ودرس الكتاب ،والتأ ّمل ،والحفظ:
أُنظر الملحقات في كتاب التلمذة1-

1

111
171
122
127
222

البرنامج التدريبي الثاني
برنامج مكثَّف يُمكن استخدامه مرَّة في األسبوع ليوم كامل ،أو على شكل ندوة تدريبية ُمكثَّفة ُم َّدتها  1أيام .قُم
حاولْ أن تكون
بتقسيم المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف على كل منها قائد مجموعة مد َّربِ .
المجموعة الواحدة مؤلَّفة من
 12 -9أفراد فقط.
برنامج ُمقترح
3 ،92 – 3 ،22
11 ،22 – 3 ،92
19 ،22 – 11 ،22
17 ،22 – 11 ،22
(جماعي)
17 ،31 – 17 ،92
12 ،92 – 17 ،31
13 ،22 – 12 ،92
13 ،31 – 13 ،22

(جماعي)
عبادة وتسبيح َ
(جماعي)
تعليم َ
استراحة
(جماعي)
درس الكتاب المق َّدس َ
استراحة
وقت إضافي إلنهاء التعليم أو درس الكتاب ،أو للر ِّد على األسئلة ،أو للمزيد من التعليم
استراحة
تأ ُّمل وحفظ (مجموعات ثنائية)
قراءة الكتاب المق َّدس في الخلوة الروحي َّة (فردي)
الخلوة الروحية (مجموعات ثنائية)
مشاركة وصالة (في مجموعات صغيرة ال تتجاوز  12أشخاص)

اليوم ( 4الدرسان )44 + 47
اليوم ( 1الدرسان )73 + 73
صالة
صالة
عبادة وتسبيح (تقديم الشكر هلل)
عبادة وتسبيح (ممارسة حضور هللا)
تعليم (سيادة هللا وسلطانه :إكتشاف إرادة هللا ومشيئته)
تعليم (إنتاج الثمر :مجموعة االكتشاف)
درس الكتاب (1تيموثاوس  :13 -9 :1المال في العالم) درس الكتاب (1بطرس  :21 -11 :2األلم والمعاناة في العالم)
حفظ (العطاء بسخاء2 :كورنثوس )7 -1 :3
حفظ (سيادة هللا وسلطانه :رومية )2 -1 :12
قراءة الكتاب المق َّدس (يشوع 3 -1؛  )91 :2 -19 :1قراءة الكتاب المق َّدس (أستير )3 -2
خلوة روحية (مجموعات ثنائية :أستير )3 -9
خلوة روحيَّة (مجموعات ثُنائيَّة :يشوع )2-1
مشاركة وصالة
مشاركة وصالة
اليوم ( 5الدرسان )44 + 45
صالة
عبادة وتسبيح (الحياة لمجد هللا)
تعليم (الروح القدس :المعمودية والملء بالروح القدس)
درس الكتاب (غالطية  :21 -19 :1ثمر الروح القدس في
العالم)
حفظ (إعداد تالميذ للرب :متّى )22 -12 :22
قراءة الكتاب المق َّدس (أيُّوب )32 -92 ،13 ،12 ،2 ،1
خلوة روحية (مجموعات ثنائية :أيُّوب )2 -1
مشاركة وصالة

اليوم ( 2الدرسان )44 + 73
صالة
عبادة وتسبيح (اإلصغاء إلى هللا)
تعليم ( ُ
الخ ُلق المسيحي :روح غافرة)
درس الكتاب (متّى  :11 -1 :3التجارب في العالم)
حفظ (نكران النفس :لوقا )29 :3
قراءة الكتاب المق َّدس (راعوث 3 -1؛ 1صموئيل ،3
)13 ،12 ،12
خلوة روحية (مجموعات ثنائية :راعوث )2 -1
مشاركة وصالة
1

اليوم ( 4الدرسان )43 + 43
اليوم ( 7الدرسان )42 + 41
صالة
صالة
عبادة وتسبيح (تكريس النفس هلل َولِ َد ْعوته)
عبادة وتسبيح (هللا موضع عبادتنا وإعجابنا)
تعليم (القيادة :صفات القائد المسيحي)
تعليم (العالقات :عالقات اآلباء باألبناء)
درس الكتاب (أفسس  :22 -12 :1الحرب الروحية في درس الكتاب المق َّدس (أعمال الرسل  :92 -17 :22التق ُّدم
بجماعة المؤمنين إلى األمام في العالم وتوصيل ما تعلّمه القادة
العالم) حفظ (الخدمة :مرقس )31 :12
قراءة الكتاب المق َّدس (2صموئيل 22 ،12 ،17 ،11؛ في الكنيسة إلى اآلخرين)
حفظ (مراجعة السلسة :التلمذة)
نحميا )12 ،3 ،2 ،3
خلوة روحية (مجموعات ثنائية :نحميا  )12 :3 -1 :2قراءة الكتاب المق َّدس (جامعة )2 -1
خلوة روحية (مجموعات ثنائية :جامعة )2 -1
مشاركة وصالة
مشاركة وصالة
قترحة
تعاليم إضافيَّة ُم َ
ُملحق 1
ُملحق 2
ُملحق 9
ُملحق 3
ُملحق 1

العطاء .العشور في العهد القديم
ُ
َضب
الخ ُلق المسيحي .الغ َ
سيادة هللا وسلطانه .اعتقادات خاطئة متعلَّقة باكتشاف إرادة هللا ومشيئته
تطور القيادة التاريخي في الكنيسة
القيادةُّ .
القيادة .الشمامسة في العهد الجديد
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الدرس 73
1

صالة
َ

قائد المجموعة :صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
2

عبادة وتسبيح ( 22دقيقة)
ممارسة حضور هللا

الفكرة الرئيسية :العبادة كاختبار حضور هللا وقربه.
ع ِّلم .ما هي "العبادة"؟

"العبادة" هي موقف خشوع ،وسجود ،وخضوع ،وتكريس هلل ُنعبَّر عنه من خالل صلواتنا ال ُمختلفة ونمط
حياتنا اليومي.
لكي نعبد هللا ،يجب علينا أن نعرف من هو هللا .في هذا الدرس سنتعلَّم أن نُعبِّر عن عبادتنا بأن نختبر ونمارس
حضور هللا وقربه منّا.
(قائد المجموعة :إقرأ التعليم عن ممارسة حضور هللا).
 -1هللا موجود في كل مكان.
إن هللا موجود في كل مكان حقّاّ .
إقرأ المزمور َّ .12 -7 :193
إن هللا كلّي الوجود .فهو موجود في كل مكان في
الكون .إنَّه قريب منّا ولكنّنا لسنا دائما ندرك ونعي وجوده أو قربه! إذا ،نحن بحاجة لنتدرَّب ونختبر حضور هللا
وقربه.
 -2أدخل بوعي وإدراك إلى محضر هللا.
إقرأ المزمور  .3 :27نحن نحتاج إلى أن نريد شيئا واحدا ونطلب شيئا واحدا! ذلك الشيء الواحد هو أن نسكن
في بيت الرب كل أيّام حياتنا لكي ننظر إلى الرب ونتفرَّس في جماله!
كيف نمارس ذلك عمليّا؟
ص ْمت قصيرة .ذ ِّكر نفسك خالل تلك الفترة ّ
بأن هللا موجود وقريب .أدخل
 إبدأ صالتك وعبادتك بفترة َُ
بوعي وتر ّو إلى محضر هللا وامكث بجواره.
 أك ِمل صالتك أو عبادتك بأن تف ِّكر مليّا في الرب وتتأ َّمل في جمالهَّ .إن جمال الربِّ يشتمل على كل
صفات هللا وسجاياه ،كقُدرته مثال ،وقداسته وبرِّ ه ورحمته ومحبته وأمانته ،إلخ .افت ِكر بتر ّو بواحدة من
هذه السجايا .إس َمح للروح القدس أن يشرح لك صفة هللا هذه من خالل صفحات الكتاب المق َّدس .تأ َّمل
بهذين السؤالين وف ِّكر مليّا فيهما:
2

 ماذا تعني صفة هللا هذه بالنسبة هلل نفسه؟ ماذا تعني صفة هللا هذه بالنسبة لك شخصيّا؟سر بوعي وإدراك مع هللا.
ْ -7
إقرأ المزمور  2 :11و.11
 إعمل مرارا وتكرارا ما َع ِملَه داودَ .ج َعل داود الربَّ أمامه في كل حين .فقد كان يتع َّمد التفكير والتأ ُّملفي حضور الرب والقرب منه.
 مارسْ الدخول إلى محضر الرب متع ِّمدا بأن تجعل الرب مؤثِّرا في عالقاتك مع أهلك وأقاربك والناسعامة ،ومحيطا بكل نشاطات حياتك اليومية .إج َعل هللا مؤثِّرا في ُمخطَّطاتك وقراراتك .إج َعل الرب
مؤثِّرا في عملك وفي دراستك.
 ذ ِّكر نفسك َّبأن هللا هو حقّا عن يمينك وبأنه سوف ال يدعك تتزعزع .تأ َّمل بوعي ما يعني لك أن يكون
هللا عن يمينك في هذه اللحظة! ينظر إليك ويرى كل شيء! يُصغي إليك ويسمع ك َّل شيء! يعرف ك َّل
شيء عنك ويراك ويفتكر بك! هو هنا ليالقيك وليتَّصل بك لكي يصغي لك وليقول أمورا لك .إنه
حاضر لهدف خاص!
إن حضور هللا يعني أشياء مختلفة لك في أوقات مختلفة وظروف مختلفة .أحيانا يكون حضوره إلنذارك
ومعاتبتك أو توبيخك .وفي أوقات أخرى يكون حضور هللا إلراحتك أو لشفائك أو لتقويتك .أحيانا يكون حضوره
ك ولمساعدتك .أحيانا يكون حضور هللا لتعليمك بعض
لتحريكك وتحفيزك وتشجيعك وأحيانا لِن َْخ ِسكَ َوحثِّ َ
األمور ،أو ليفتح أو يُغلِق بابا أمامك.
 أخنوخ ونوح سارا مع هللا (تكوين 22 :1؛  .)3 :1دعا هللا إبراهيم خليله (إشعياء  .)2 :31دعا يسوعتالميذه أصدقاء (يوحنا  .)11 :11دعونا أيضا نمارس ونتدرَّب على أن نظ َّل واعين ومدركين
حضور هللا وقربه ِمنَّا.
مارسْ حضور هللا وقربه.
عبادة .دعونا نعبد هللا بصمت لثالث دقائقِ .
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ُمشاركة ( 22دقيقة)

يشوع

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (يشوع .)3-1
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
4

تعليم ( 72دقيقة)
إنتاج الثمر .مجموعة اإلكتشاف

ثمة طرائق ع َّدة فيها يستطيع المؤمنون المسيحيُّون أن يكرزوا باإلنجيل ويعلِّموه .توجد الكرازة الشخصيَّة،
والكرازة الجمهوريَّة ،والكرازة عن طريق المؤلفات والكتب ،والكرازة عن طريق الدراما والروايات التمثيلية،
والكرازة عن طريق الموسيقى ،الكرازة عن طريق الترنيم ،والكرازة عن طريق األشرطة السينمائية
والتلفزيونية واإلذاعية .إن مجموعة االكتشاف هي مثال الكرازة عن طريق مجموعة صغيرة .ففي هذا التعليم
3

ستتعلَّمون كيف أن مجموعة صغيرة من الناس باستطاعتها أن تدرس وتناقش الكتاب المق َّدس معا لكي يكتشف
أفرادها رسالة االنجيل لهم.
أ .مبادىء كتابية للكرازة
شف وناق ِش .ما هو المبدأ المتعلِّق بالكرازة في كل مقطع كتابي؟
إكت ِ
 -1ص ِّل من أجل غير المؤمنين.
إقرأ كولوسي 3 -2 :3؛ (أعمال الرسل .)13 :11
مالحظة .صلِّ بانتظام من أجل أفراد عائلتك وأصدقائك وزمالئك وجيرانك كيما يفتح لك هللا بابا لكي تشارك
اإلنجيل معهم ولكي يفتح قلوبهم لكي يقبلوه .إن الصالة هي تعبير عن اتِّكالك على هللا وعمله في قلوب الناس
وحياتهم.
ُ -2
أدخ ْل إلى حياة غير المؤمنين و ُكن مؤثِّ ًرا.
إقرأ يوحنا 12 :2؛ (أعمال الرسل .)92 :12
مالحظة .أيقِظ انتباه غير المؤمنين وحرِّك رغبتهم بدخولك إلى حياتهم واهتمامك بأوضاعهم الحياتية .فاألنبياء
ويسوع المسيح وال ُرسُل فعلوا ذلكِ .عشْ الحياة المسيحية الحقَّة بينهم .أدخل حياتهم وشاركهم في نشاطاتهم.
شاطرهم صعوباتهم واهتماماتهم وأَظ ِهرْ إهتماما شخصيّا بهم .إسمح لهم أن يالحظوا حياتك عن قرب ولفترة
ِ
زمنية أطول .فإن نوعية حياتك وثقتك وأمانتك وإخالصك ومشاركتك ومساعدتك واهتمامك الشخصي ومحبتك،
بإمكان كل هذه أن تزيل شكوكهم وعدم ثقتهم أو نفورهم وبُغضهم للمسيح وتجذبهم إلى عالقة مع المسيح.
دخل غير المؤمنين إلى حياتك.
 -7أ َ ِ
إقرأ يوحنا ( 93 -92 :1أعمال الرسل .)27 ،23 :12
مالحظة .أيقِظ إنتباه غير المؤمنين وحرِّك رغبتهم للدخول إلى واقع وأوضاع وظروف حياتكِ .عش حياة
اإليمان المسيحي الحقيقي في بيتك .إفتح بيتك لغير المؤمنين .أ ْد ُعهُم إلى بيتك "ليأتوا وينظروا" َمن هم
المسيحيّون المؤمنون وما يعملون و َد ْعهم يشاركوك نشاطاتك وعالقاتك مع المؤمنين اآلخرين .إس َمح لغير
المؤمنين أن ينظروا ويالحظوا عن قرب أن الصِّ لة والعالقة مع هللا ومع باقي المؤمنين هي أمر ُمم ِكن
ومستطاع وأن لهذه العالقات تأثيرا عميقا عليك وعلى عائلتكّ .
إن تطبيق ما تُبَشر به وممارسته يجعل رسالتك
قوية وفعَّالة!
 -4إقرأ أو أد ُرس الكتاب المقدس مع غير المؤمنين.
إقرأ رومية 17 -13 :12؛ (أعمال الرسل 91 ،91 -92 :2؛ .)3 -2 :17
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مالحظات .يأتي اإليمان من االستماع إلى الرسالة والرسالة هي في كلمة المسيح .فلكي يأتي أحدهم إلى االيمان
ال غنى له عن سماع اإلعالن والتعليم ومشاركة االنجيل .شجِّ ع غير المؤمنين ليقرأوا أو يفتِّشوا الكتاب المق َّدس
ويتشاركوا معا في البحث .فبهذه الطريقة يحصلوا على معرفة االنجيل وفهمه.
الطريقة.
مثال ،أَسِّس مجموعة اكتشاف الكتاب المق ّدس ،لِنَقُلْ أسبوعيا لبضعة أشهر ،أو لسنة كاملة .يمكن أن تتض َّمن
طريقتك هذه المبادىء الموجودة في سفر أعمال الرسل األصحاح " :17الحجج والبراهين"" ،الشرح
والتفسير" ،و"اإلختبار والبرهان".
أ .الحجج والبراهين .يعني حوار أو مباحثة في مقطع كتابي وال يعني المجادلة أو المناظرة.
ب .الشرح والتفسير .يعني أن تعرض وتكشف تماما (بالتعليم) مختلف أقسام هذا المقطع الكتابي.
ج .االختبار واإلثبات .يعني أن تُظهر َجليّا بإعطائك الدالئل والحقائق باستنادك على أجزاء أخرى في
الكتاب المق َّدس (اإلسناد التوافقي) وبخاصة الحقائق عن هللا ،والمسيح وموت يسوع وقيامته.
الهدف.
ّ
إن هدف مجموعة اإلكتشاف هو إكتشاف الحقائق عن هللا واإلنسان والحياة في الكتاب المق َّدس وبحثها معا.
المواضيع.
سا ِعد غير المؤمنين ليكتشفوا حقيقة ما يقوله الكتاب عن المواضيع اآلتية:
 َمن هو هللا وكيف يريد أن تكون له عالقة معنا؟ َمن هو يسوع المسيح وماذا َع ِم َل على األرض وما الذي يقوم بعمله اآلن؟ كيف تكون الحياة بدون هللا وإلى ماذا يؤدِّي ذلك؟ كيف تكون الحياة مع هللا وإلى ماذا يؤدِّي ذلك؟ -كيف يستطيع اإلنسان أن يختبر عالقة شخصية مع هللا؟

َ -5د ْع غير المؤمنين يكتشفون صدق الحق بأنفسهم.
إقرأ لوقا 22 -1 :12؛ (أعمال الرسل .)11 :17
مالحظة .حضِّ ر غير المؤمنين ليكتشفوا صدق حق االنجيل بأنفسهم وذلك بتوجيه أسئلة لهم وبمساعدتهم ليروا
معنى ما يقرأون وأيضا أهمية ما يقرأون .بهذه الطريقة سيكون للحق َو ْقع وتأثير أعمق عليهم وسيتذ َّكرونه
بشكل أفضل.
َ -4د ْع غير المؤمنين يكتشفون صدق الحق بلُغ ِة احتياجاتهم.
إقرأ لوقا 13 -12 :3؛ (1كورنثوس .)29-13 :3
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مالحظة .سا ِعد غير المؤمنين على فهم الحقائق الكتابيّة من خالل استخدام التعابير واأللفاظ المفهومة لديهم.
ّ
إن األشياء التي يشعر الناس أنهم بحاجة إليها في حياتهم هي مختلفة جدا وعديدة.
 البعض يعاني من حاجات جسديّة :هم مرضى أو مع َّوقون ،تَ َعابى أو ُمنهكون ،جياع أو فقراء،مظلومون أو ُمضطَّهدون.
 البعض يعاني من حاجات عاطفية :يشعرون بعدم األمان ،فاقدين هويّتهم ،ال يحبُّون أنفسهم ،يعيشونتحت ضغوطات عاطفية أو يعانون من جروحات عاطفية عميقة.
ماض أو حاضر أثيم أو ُمخجل ،يعانون من
 جميع الناس يعانون من حاجات روحية :فهم يعانون منٍ
المذنوبي َّة والمرارة والبغضاء تجاه شخص ما ،يعصون هللا ويتمرَّدون عليه أو هم ببساطة في ضياع
وضالل.
 أكثر الناس يعانون من حاجات سلوكيَّة :فَهُم أسرى عادات سيِّئة رديئة أو وقعوا في فخ عالقات قاموابتجربتها أصال في بحثهم عن إشباع رغباتهم ،أو هُم أصبحوا سلبيِّين ،كسالى وبلداء فيما يتعلَّق بإفشاء
أره ْم كيف أن بإمكانهم تطبيق الحقائق
العالقات وتنميتها أو بأي نشاط جديد في أي حقل من الحقولِ .
الكتابية على أوضاعم وحاالتهم الخاصة.
 -3سا ِعد غير المؤمنين لكي يربطوا الحق الكتابي بواقع حياتهم.
إقرأ مرقس 11 -13 :1؛ (أعمال الرسل 13 :9؛ 2كورنثوس .)2 -1 :1
مالحظة .نبِّه غير المؤمنين وحثَّهم ليربطوا الحقائق الكتابيَّة بواقع حياتهم الخاصة .شجّعهم وادعهم كي يستجيبوا
للرسالة المو َّجهة اليهم في الكتاب المق ّدس .قدِّم لهم الدعوة لقبول المسيح في قلوبهم َو َربّ على حياتهم .أعطانا
هللا الكتاب المق ّدس ليس فقط لكي يُشبِع عقولنا ولكن أيضا لكي يغيِّر حياتنا! إن هذا الوجه من التبشير ال يجري
داخل مجموعة االكتشاف بل باألحرى خالل إجتماع شخصي وذلك بعد إجتماع المجموعة الصغيرة.
ب .مجموعة االكتشاف هي طريق ومنفذ الى التبشير بواسطة جماعة صغيرة
ع ِّلم الطريقة العملية لمجموعة اإلكتشاف.
 -1المكان ،الجو والنشاطات.
 المكان .إختَرْ مكانا مناسبا ،مثال بيت ،غرفة صغيرة أو مكان هادىء في الخارج كي تجتمعوا معا.إحرص على أن يكون االجتماع صغيرا وثنائيّا ،يتألّف من مؤ ِمن على إتِّصال مباشر مع غير
 الحجمَ .مؤ ِمن) بحيث يتراوح عدد األفراد المجتمعين بين  2 -3أشخاص.
إحرص على أن تكون النشاطات غير رسمي َّة .لذلك ربّما من األفضل أن ال تتض ّمن هذه
 الطريقة.َ
النشاطات الوعظ والترنيم أو الصالة .فنشاطات مجموعة االكتشاف تقتصر على القراءة من الكتاب
المق َّدس والمناقشة والحوار .قد يكون من المالئم تضمين الترتيل والصالة في بعض الثقافات واألماكن.
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من الناحية الثانية ،فإن نشاطات كهذه قد تُخيف الناس وتُبعدهم عن الهدف الرئيسي الذي هو أن يكتشفوا
عال يمكن أن
بأنفسهم حقائق الكتاب المق َّدس .فهكذا نشاطات كال ِكرازة والترتيل والصالة بصوت
ٍ
تجذب انتباه األعداء في البلدان التي يالقي فيها المؤمنون المسيحيُّون اضطهادا ومضايقة .فعلى
المجموعة الصغيرة في هكذا أوضاع وأحوال أن تُقرِّ ر أن يتكلَّم أفرادها بصوت هادىء بحيث ال يقدر
أن يسمعهم أحد خارج الباب وأن ال يأتوا إلى االجتماعات أو يغادروها مجموعات وفي التوقيت ذاته.
باألحرى أن يأتوا ويغادروا أفرادا أو إثنين اثنين كل مرة .قرِّ روا الطريقة األفضل المالئمة للوضع
وللمكان الذي أنتم موجودون فيه.
 الخلفية .تُل َعب موسيقى خلفية غير دينيَّة ومالئمة في حاالت معيَّنة حيث تكون األماكن آمنة وأكثرعصري َّة فتصاحب الموسيقى الحوار قبل وبعد نقاش مجموعة االكتشاف .إن كان مناسبا قدِّم شرابا-
الشاي مثال قبل الحوار وبعده.
 الزمان .يجب على قائد المجموعة أن يتقيَّد بالوقت المتَّفق عليه 32 ،12 :أو  122دقيقة ،كما يجب عليهأن يبدأ االجتماع وينهيه في الوقت المح َّدد .إن هذا مه ٌّم بشكل خاص في المجتمعات العصرية والحديثة
لتزمة بالدراسة أو بإرتباطات أُخرى.
حيث تكون الناس ُم ِ
يكونان ثنائيًا.
 -2المؤمن وغير المؤمن ِّ
 عندما تُقرِّ ر مجموعة قليلة من المؤمنين بأن تشتمل على مجموعة اكتشاف كل أسبوع ولمدة بضعةأشهر ،عندها يُحاول كل مؤمن أن يدعو صديقا غير مؤمن إلى هذه االجتماعات.
 -أخبِرْ الناس بأن هدف فريق االكتشاف هو أن يكتشف ويبحث معا الحقائق الكتابية عن هللا واإلنسان

والحياة.

 يجب على المؤمن أن يُرافق صديقه غير المؤمن إلى مكان االجتماع وأن يجلس في المكان األقرب إليهومشترك ،يعمالن كوحدة متعاونة طوال وقت اإلكتشاف والمناقشة،
ويش ِّكالن مجموعة عمل َجماعي
َ
وفي النهاية يغادران معا.
 -7المقدِّمة.
يرحِّب قائد المجموعة بكل شخص .يعرِّف كل واحد بنفسه (اإلسم األول والدراسة والمهنة).
يشرح قائد المجموعة الهدف من اإلجتماع باإلضافة إلى طريقة االكتشاف والبحث كما يلي:
َ
إن هدف مجموعة االكتشاف هو اكتشاف الحقائق الكتابية عن هللا واإلنسان والحياة ومناقشتها معا.
القراءة .سوف نقرأ أصحاحا (أو مقطعا) من الكتاب المق َّدس م َّرتين :المرَّة األولى نقرأه سوي َّة ثم نقرأه بأنفسنا
عال حتى ننتهي من قراءة المقطع .ثم يقرأ
قراءة هادئة صامتة .أوال يقرأ كل واحد في َ
الحلَقة آية واحدة بصوت ٍ
كل واحد المقطع بأكمله بنفسه (قراءة صامتة).
األسئلة .يوجد ثالثة أو أربعة أسئلة إيحائيَّة ،أي مصوغة بألفاظ توحي بالجوابَ ،و َسنُناقش كل سؤال أوال في
مجموعات صغيرة ،تتألف كل مجموعة من شخصين.
المناقشة .ثُ َّم سنتشارك بمناقشة إكتشافاتنا كما سنحاول توضيح أسئلتنا ضمن المجموعة بأكملها.
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الخالصة .في النهاية ،سوف يتك َّون لدينا خالصة ُمجملة للحوار.
 -4قراءة الكتاب المقدس.
نسخة الكتاب المق َّدس .يجب على كل واحد أن يستعمل النسخة عينها للكتاب المق َّدس .باإلمكان إستعمال نُ َسخ
فوتوغرافية للمقطع الكتابي نفسه .تشاركوا في استعمال كتبكم المق َّدسة بحيث أن كل مجموعة صغيرة مؤلَّفة
من مؤمن وصديقه غير المؤمن يكون لديها كتاب مق َّدس.
إقرأوا معا .بعد أن يكون كل واحد قد وجد األصحاح أو المقطع الكتابي المح َّدد اقرأوه سوي َّة بحيث يقرأ كل من
وبالتناوب.
الحلَقة آية
أفراد َ
إقرأ منفردا .بعد ذلك ،أُطلبْ من كل واحد أن يقرأ األصحاح أو المقطع بنفسه أو بنفسها مرَّة أخرى (قراءة
صامتة).
 -5أنواع األسئلة المستخدَمة في مجموعة االكتشاف.
على قائد المجموعة أن يستخدم أسئلة من شأنها أن تساعد على اكتشاف الحقائق الكتابية في ذلك األصحاح على
وجه التخصيص .األسئلة التالية هي فقط على سبيل المثال ويجب أن ُتخصَّص بشكل مح َّدد ودقيق في كل
أصحاح بمفرده .يُحضِّ ر قائد المجموعة ثالثة (أو أربعة) أسئلة إيحائية لكل فصل أو أصحاح .يُحضِّ ر على األقل
سؤاال واحدا من كل من المجموعات الثالث اآلتية:
أسئلة من هذا النوع مثال.
المجموعة " .1ماذا يعمل يسوع أو كيف يتصرف يسوع؟"
-

كيف يُظهر يسوع إهتمامه بالناس كأفراد؟
كيف يُبدي يسوع تفهُّمه لحاجات الناس ويُظ ِهر عطفا نحوهم؟
كيف يختلِف موقف يسوع عن موقف غيره من معاصريه؟
كيف يواجه يسوع مشكلة حياتية خاصة وير ُّد عليها بطريقة الئقة ومناسبة؟ مشاكل كالجهل والمرض
وال ُح ْكم ال ُمسبَق والتحيُّز واالنتقاد وال َّذم والعناد واألنانية والمعارضة والموت ،إلخ.
كيف يُثبت يسوع قدرته واستعداده لمساعدة الناس؟
كيف يُظهر يسوع سلطانه على وضع حيات ّي خاص؟
ما هو مغزى ما يقوم يسوع ب َع َمله هنا؟
ما معنى ما يقوله يسوع هنا؟ أو لماذا يقول هذا؟
لماذا يعمل يسوع شيئا معيّنا ومح َّددا وخا ّ
صا؟
لماذا جاء يسوع إلى هذه األرض؟
ماذا نتعلَّم عن الطبيعة االنسانيَّة والحياة أو عن العالم من أقوال يسوع وأفعاله؟

أسئلة من هذا النوع مثال.
المجموعة َ " .2من هو يسوع المسيح؟"
 أيَّة سمة فريدة من شخصه تُظهرها هذه الحادثة بالذات؟ ماذا ي ّدعي يسوع عن نفسه؟13

 ماذا الذي يعنيه يسوع عندما يقول بأنّه (مثال) "نور العالم" أو "خبز الحياة"؟ َمن يظن الناس أن يسوع هو؟ ماذا يقول نبي مح َّدد من أنبياء العهد القديم عن يسوع قبل مئات السنين؟أسئلة من هذا النوع مثال.
المجموعة  .7كيف بإمكان الناس أن يكونوا في عالقة شخصية مع يسوع المسيح؟
-

لماذا يريد يسوع المسيح أن يك ِّون عالقة معنا؟
ما الذي يجب على اإلنسان عمله ،بحسب قول يسوع ،لكي نكون في عالقة معه؟
ما الذي يتوقّعه وينتظره يسوع المسيح منّا؟
ما هي التغييرات التي حصلت في حياة الشخص الذي آمن؟
ماذا بإمكان المؤمن توقّعه من إختبار في عالقته مع يسوع؟
ما هي النتائج التي يجنيها اإلنسان عندما يدخل في عالقة مع يسوع؟
ما هي عواقب رفض الدخول في عالقة مع يسوع؟
ما هي الحجج التي يستخدمها الناس لكي ال يؤمنوا بيسوع؟
ماذا يعني (مثال) "أن أؤمن" أو "أن أقبل يسوع في قلبي وحياتي"؟
كيف بإمكان اإلنسان (عمليّا) أن يقبل يسوع في قلبه وحياته؟

 -4االكتشاف والنقاش.
التفا ُعل.
إن الصفة المميِّزة لمجموعة اإلكتشاف هي القراءة والحوار ،والتفسير واإلثبات كما في أعمال الرسل  .17يجب
أن ال يكون هناك تبشير وتعليم أو إلقاء دعوة ألخذ قرار .إن مجموعة االكتشاف تتَّصف بأنها مجموعة صغيرة
يتفاعل الواحد مع اآلخر على أساس التساوي ال على أساس معلومات ُمبلَّغة وحيدة االتجاه من متك ِّلم إلى جمهور
من المستمعين أو المشاهدين.
اإلكتشاف.
تر ِّكز مجموعة اإلكتشاف على مساعدة الناس كي يكتشفوا الحقائق في الكتاب المق َّدس بأنفسهم .إذا ف ِمن خالل
اإلكتشاف والحوار في مجموعات صغيرة (مؤمن وصديقه غير المؤمن) يجب على المؤمن أن يُشجِّع صديقه
على أن يُدلي بمالحظاته الخاصة ويأتي باستنتاجاته الخاصة .بإمكان المؤمن أن يسأل صديقه أسئلة مصا ِحبة
ومك ِّملة كاآلتي:
 "أيّة حقائق متعلِّقة بالسؤال يمكننا أن ن َِجد ونكتشف؟" "ماذا يعني هذا برأيك؟" "كيف يمكننا أن نربط هذا بحالتنا اليوم؟"َع َمل قائد مجموعة االكتشاف هو تنسيق البحث والحوار.
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ّ
إن عمل قائد مجموعة االكتشاف هو أن يترأس االجتماع أو يُنسِّق البحث والنقاش .فهو ُمنسِّق الحوار أكثر منه
معلِّم للكتاب.
-

-

بعد المق ّدمة والقراءة من الكتاب المق َّدس يسأل قائد المجموعة السؤال االيحائي األ ّول.
تحاول المجموعات الصغيرة (المؤلفة من المؤمن وصديقه غير المؤمن) اكتشاف الحقائق وتبا ُدل
ِ
اآلراء حول اإلجابة لفترة حوالى خمس دقائق.
ُرجع قائد المجموعة المناقشة حول السؤال إلى المجموعة بأكملها فيقود النقاش ويوجِّ هه بأن ينبِّه
بعدئ ٍذ ي ِ
ويحرِّك كل واحد ليشاركوا اكتشافاتهم األ َّولي َّة ووجهات نظرهم وليسألوا أي َّة أسئلة وأيضا ليتحاوروا في
أيَّة نقطة تفصيليَّة خاصَّة .أيضا ،يحاول أن يجذب المجموعة إلى مناقشة حول الحقائق التي اكتشفوها
منذ لحظات .يأخذ كل األسئلة باهتمام وجدِّية ،إالَّ إنّه يجب أالّ يبتعد عن الهدف الرئيسي .وبإمكانه أن
يعطي جوابه الخاص في حالة كان السؤال صعبا أو َح ِرجا أو أن يُجيب على السؤال بعد نهاية االجتماع
إذا رأى أن ذلك نافعا.
بعد حوالى عشر دقائق من النقاش ِّ
يلخص قائد المجموعة الجواب لهذا السؤال مستفيدا من مشاركة
الحضور وجهدهم المشترك .ثم يسأل السؤال االيحائي الثاني ،إلخ.
في نهاية إجتماع مجموعة االكتشاف وبعد أن تُعاد هذه العملية ثالث (أو أربع) مرَّات ،يُعطي قائد
المجموعة ُمل َّخصا موجزا ،ومن المفضَّل عن طريق رسم توضيحي على اللوح األبيض .يجب أن
وج َد ْتها المجموعة في ذلك الفصل أو المقطع الخاص.
توضِّح الصورة التوضيحيَّة الحقائق التي َ

 -7الفترة ما بعد اجتماع مجموعة اإلكتشاف.
الدعوة إلى فترة َش ِركة.
يقول قائد المجموعة" ،إنتهى إجتماع مجموعة اإلكتشاف لهذا األسبوع .نُرحِّب بكم األسبوع القادم .تجتمع
مجموعة اإلكتشاف كل أسبوع الساعة ...الزمان وفي  ...المكان .إن كان عندكم موعد آخر اآلن ،من فضلكم
اشعروا بالحرية لتُغادروا وإن أردتم أن نبقى ونتح َّدث يوجد شاي".
مباشر.
ق على إتِّصال
إب َ
ِ
على المؤمنين الذين جلبوا األصدقاء غير المؤمنين إلى اجتماع مجموعة االكتشاف أن يُرتِّبوا وقتا ليلتقوا بهؤالء
األصدقاء ويجتمعوا معهم في ظروف أخرى أيضا.
ر ِّكز على أن يفهم صديقك غير المؤمن اإلنجيل.
متى بدا الصديق غير المؤمن مهت ّما أو مستع ّدا لقبول يسوع المسيح مخلِّصا ،عندها يجب على المؤمن أن يتأكد
من أن صديقه يفهم ويدرك االنجيل .يُمكن أن تختلف ج ّدا الطريقة التي يقبل فيها الناس يسوع المسيح في
حياتهم .أحيانا يكون من المفيد ج ّدا أن تصلِّي معه ليقبل يسوع المسيح في حياته وأحيانا يكون من األفضل أن
تسأله فقط بعض األسئلة المناسبة عن فهمه وإدراكه لإلنجيل.
ر ِّكز على االنجيل.
إن اجتماع مجموعة االكتشاف هو دراسة للكتاب المق َّدس وكل إجتماع هو برنامج كامل بذاته .سيأتي إلى
االجتماع بعض األصدقاء غير المؤمنين مرَّة واحدة والبعض اآلخر سيأتون بشكل غير ُمنتظم ولكن سيأتي
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آخرون كل مرّة .لهذا فإن الهدف هو تقديم حقائق اإلنجيل بأفضل ما يمكن من الوضوح أثناء إجتماع مجموعة
االكتشاف وذلك عن طريق األسئلة والمباحثة.
المتابعة والمالحقة.
تستمر مجموعة االكتشاف إلى أن تتك َّون مجموعة صغيرة من المؤمنين الذين قبلوا المسيح مخلِّصا ،ث َّم ش ِّكلْ من
هؤالء المؤمنين ال ُج ُدد مجموعة نمو أو مجموعة تلمذة (جماعة مؤلَّفة من أصدقاء وزمالء) .إن ُو ِجد فريق من
المؤمنين العاملين عندها يكون باستطاعة مجموعة االكتشاف أن تستم َّر طوال السنة .فبعض العاملين ستَشملهم
مجموعة االكتشاف والبعض اآلخر َسيُستفاد منهم في مجموعات النمو أو التلمذة .يستطيع المؤمنون ال ُج ُدد أن
يستفيدوا ويُفيدوا كثيرا باستمرارهم في مجموعة اإلكتشاف لفترة من الوقت .وفي بعض الحاالت باستطاعة
مجموعة النمو أن تجتمع في المكان والزمان عينه كما مجموعة االكتشاف لكن في غرفة أُخرى وبعد ذلك
يجتمعون معا ل ُشرب الشاي والشركة.
قترحة لمجموعة اإلكتشاف
ج .مقاطع كتابية ُم َ
يمكنك استخدام اإلنجيل بحسب متّى ومرقس ولوقا ويوحنا ،وبعض األصحاحات مثل رومية  9وأفسس 2
لمجموعة اإلكتشاف الخاصة بكّ .
إن المقاطع الكتابية التالية أثبتت أنها مفيدة في مجموعة اإلكتشاف.
 .1متى  27 :2 -13 :1ميالد يسوع المسيح
ِّ
 .2متى  25 -1 :4يسوع يواجه التجربة ،يعلم ويشفي
 .7متى  43 -1 :5البركات ،ملح ونور ،الشريعة
َ
 .4متى  74 -1 :4العطاء ،الصالة ،الصوم ،المال والقلق
ّ
 .5متى  23 -1 :3إدانة اآلخرين ،الصالة ،الباب الضيِّق ،الشجرة وثمرها ،البناؤون
 .4متى  74 -1 :3الشفاء ،الدعوة ،ثمن اإلتّباع
 .3متى  73 -1 :3الشفاء ،الدعوة ،الصوم والصالة
 .3متى  72 -1 :11المعجزات ،الملكوت ،راحة المت َعبين
 .3متى  52 -1 :12السبت ،الخادم ،الملكوت والعائلة
 .14متى  51 -24 :17أمثال يسوع
 .11متى  24 -1 :15الطاهر والنجس
 .12متى  71 :13أمثال يسوع
 .17متى  72-1 :13الزواج ،األوالد ،األغنياء
 .14متى َ 22 -1 :24مثَل الفعلة في الكرم ،الموت ،والقيادة
 .15متى  44 -23 :21أمثال يسوع
 .14متى  42 -1 :22مثل وليمة الملك ،الجزية والدولة ،الزواج ،المحبة
 .13متى  73 -1 :27المراؤون ،الكتَبَة والفرِّيسيون
 .13متى  51 -1 :24مجيء المسيح ثانية
 .13متى  44 -1 :25المجيء الثاني والدينونة األخيرة
 .24متى  35 -71 :24الجهاد في جثسيماني ،القبض على يسوع ،المحاكمة
 .21متى  41 -1 :23الحكم على يسوع بالموت ،الصلب ،الدفن
 .22متى  22 -1 :23قيامة يسوع من الموت ،المأمورية ال ُعظمى
 .1مرقس  45 -1 :1القوي والقدير +روحي ،هللا +مجرَّب ،يُب ِّشر ،يعلِّم ،يشفي ،خادم ورحوم
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.2
.7
.4
.5
.4

مرقس  23 -1 :2السلطان ،المرضى +األصحّاء ،القديم +الجديد
مرقس  75 -1 :7الشرائع الدينيَّة  +حاجات الناس ،األرواح الشرِّ يرة  +الروح القدس ،عائلة يسوع
حسب الجسد  +عائلة هللا
مرقس  47 :5 -75 :4سلطانه على الطبيعة ،األرواح النجسة ،أمراض مستعصية وموت
صلب
مرقس  52 -1 :14الطالق ،األطفال ،األغنياء ،القادة وال َّ
مرقس  43 -1 :15المحاكمة ،الرفض ،الصلب والدفن

 .1يوحنا  51 -1 :1يسوع كائن وح ّي قبل أن يبدأ العالم ،دعوة التالميذ
 .2يوحنا  27 -1 :2ال ُعرس ،الهيكل
 .7يوحنا  21 -1 :7الوالدة الجديدة ،الخالص ،الدينونة
 .4يوحنا  42 -1 :4الروح القدس +العبادة الروحيَّة
 .5يوحنا  43 -1 :5أقوال يسوع عن عالقاته باهلل  +شهادات عن يسوع
 .4يوحنا  32 -25 ،15 -1 :4الطعام البائد +الطعام الباقي للحياة األبدية
 .3يوحنا  53 -1 :3أقوال يسوع عن نفسه
 .3يوحنا  41 -1 :3ال َع َمى الجسدي +ال َع َمى الروحي
 .3يوحنا  73 -1 :14الراعي والخراف
 .14يوحنا  53 -1 :11معجزة +اضطهاد
 .11يوحنا  54 -1 :12يسوع يُنبىء بموته  +عدم إيمان اليهود
 .12يوحنا  73 -1 :17يسوع يُنبىء بخيانة يهوذا وبإنكار بطرس
 .17يوحنا  23 -1 :14أقوال يسوع عن نفسه  +الروح القدس
 .14يوحنا  23 -1 :15واألغصان ،كره العالم
 .15يوحنا  24 -1 :13صالة يسوع
ّ
 .14يوحنا  44 -1 :13القبض على يسوع ،محاكمته أمام حنان وأمام رئيس الكهنة
 .13يوحنا  42 -1 :13الحكم بصلب يسوع ،الدفن
 .13يوحنا  71 -1 :24القيامة ،ظهوراته
.1
.2
.9
.3
.1
.1

إشعياء  12 :57 -17 :52نب َّوة عن ناسوت وآالم وانتصار يسوع ،المسيَّا
رومية  71 -3 :7الحاجة إلى البرِّ  +الب ّر من خالل المسيح
أفسس  14 -1 :2أموات بالخطايا  +أحياء في المسيح
أعمال الرسل 1 -1 :1؛ 1تسالونيكي  11 :5-17 :4صعود المسيح  +المجيء الثاني
وتفوقه
كولوسي 27 -15 :1؛ ُ 15 -3 :2س ُمو يسوع
ُّ
رؤيا 3 :21 -11 :24؛  4 :22 -22 :21الدينونة األخيرة  +السماء الجديدة واألرض الجديدة
د .نموذج لبرنامج مجموعة اإلكتشاف

فيما يلي نموذج لواحدة من مجموعات اإلكتشاف.
 -1المقدِّمة.
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إشرح أن الغاية من فريق اإلكتشاف هو إكتشاف الحقائق من
َد ْع كل مؤمن يجلس بجانب صديقه غير المؤمنَ .
الكتاب المق َّدس وبحث هذه الحقائق عن هللا واإلنسان والحياة معا.
 -2القراءة.
إقرأ فصال أو مقطعا من الكتاب المقدس مرَّتين .إستخ ِدم الترجمة نفسها أو نسخات عن المقطع .إقرأوا سوي َّة
أوال متّى  92 -1 :3بالتناوب كل واحد آية .ثم د ْع كل واحد يقرأ بنفسه قراءة صامتة متّى  92 -1 :3مرّة
أُخرى.
 -7األسئلة.
قائد المجموعةَ :حضِّ ر األسئلة األربعة التالية:
السؤال  .1كيف يُظهر يسوع إهتمامه بالناس كأفراد؟
السؤال  .2ما هي األوجه الظاهرة في شخصيّة يسوع في حادثة شفاء المفلوج؟
السؤال  .9ماذا يعني يسوع عندما يقول "الحصاد كثير ولكن الفَ َعلة قليلون" (متّى )97:3؟
ب مختلف األشخاص في هذا األصحاح مع يسوع؟
جاو َ
السؤال  .3كيف تَ َ
إبحث كل سؤال إيحائي في المجموعات الصغيرة المؤلّفة من المؤمن وصديقه غير المؤمن لحوالى خمس دقائق
َ
قبل إستئناف المباحثة في المجموعة بأكملها.
 -4المباحثة.
حاولْ أن توضح األسئلة ضمن المجموعة كلّهاُ .خ ْذ
شارك
َ
وابحث االكتشافات ال ُمع َّدة في المجموعات الصغيرةِ .
ِ
حوالى عشر دقائق لكل سؤال إيحائي ومباحثه.
 -5الخالصة.
أوجز الجواب مستفيدا من إسهام أعضاء المجموعة .وفي نهاية كل إجتماع من
في نهاية كل سؤال وحوار ِ
ِّ
ضح الحقائق الرئيسية التي َو َجدتها
إجتماعات مجموعة اإلكتشاف ،لخص االكتشافات برسم توضيحي يو ِ
المجموعة في متّى  .92 -1 :3هنا رسم توضيحي لمتّى .92 -1 :3
رأى يسوع المسيح إيمانهم

اإلنسان

هللا
يغفر لإلنسان ويشفيه حقّا.

يَعلم البعض أنهم خطاة.
خطاياهم غير مغفورة ،منبوذين من المجتمع،
مرضى روحيا.

يُظهر يسوع َم ْن هو بعمله
كل هذه األشياء.

يظن البعض أنهم أبرار وذلك في نظرهم الخاص.
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يسوع له السلطان على غفران الخطايا.
إنّه حقّا يغفر الخطايا.
إنّه حقّا ير ُّد المع َّوق إلى حياته العادية وينهضه من مرضه.
إنّه حقّا يشفي المرضى.
إنّه حقّا يُقيم الموتى.
ّ
إن حياة هللا الجديدة تحتاج إلى قلب جديد!
يسأل يسوع" ،هل تؤمن أني أستطيع أن أفعل هذا؟"
بعدئ ٍذ قُ ْم بدعوة كل واحد إلى االجتماع التالي لمجموعة اإلكتشاف.
5

صالة ( 2دقائق)
صالة متجاوبة مع كلمة هللا

بر ْفع صلوات قصيرة ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.
شاركوا بالتناوب َ
َّ
ُّ
إقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلمتموه اليوم.
أو ِ
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

عط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتيَ .د ْعهم يد ِّونوه).
(قائد المجموعة .أ ِ
 -1التعهُّد .تعهَّ ْد بإعداد تالميذ للرب.
أكر ْز ،علِّ ْم أو أد ُرسْ تعليم "مجموعة االكتشاف" سويَّة مع شخص آخر أو مع مجموعة أشخاص.
ِ
صلِّ و ُخ ْذ قرارا فيما إذا كان يجب عليك أن تبدأ بإنشاء مجموعة إكتشاف مع بعض األشخاص الغير
مؤمنين.
 -2الخلوة الروحي َّة مع هللا .تمتَّع بخلوة روحية مستعينا بنصف أصحاح من يشوع  91 :2 -19 :1كل يوم.
دون المالحظات.
إستفِ ْد من طريقة الحقيقة المفضَّلةِّ .
 -9درس الكتاب .حضِّ ر في البيت الدرس الكتابي التالي .المغزى من 1تيموثاوس  :13 -9 :1المال في
العالم .استفِد من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المق َّدس.
 -3الصالة .صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع مح ّدد هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا
(المزمور .)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 73
1

صالة
َ

صلِّ وك ِّرس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

مشاركة ( 22دقيقة)
يشوع

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (يشوع .)91: 2 -19 :1
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
7

حفظ ( 22دقيقة)
سيادة هللا وسلطانه :رومية 2-1 :12

السلسلة الرابعة من آيات الحفظ هي عن "التلمذة"َّ .
إن عناوين اآليات الخمس هي :السيادة (الربوبية) ،اإلنكار،
الخدمة ،العطاء والتلمذة.
أ .تأ ُّمل
إقرأ رومية 2 -1 :12؛ " .13 ،19 :1لذلك أتوسَّل إليكم أيها االخوة نظرا لمراحم هللا ،أن تقدِّموا أجسادكم
ذبيحة مق َّدسة مقبولة عنده ،وهي عبادتكم بعقل .وال تتكي َّفوا مع هذا العالم ،بل تغيَّروا بتجديد الذهن ،لتميِّزوا ما
هي إرادة هللا الصالحة المقبولة الكاملة ...وال تقدِّموا أعضاءكم للخطيئة أسلحة لإلثم ،بل قدِّموا أنفسكم هلل
باعتباركم أُقمتم من بين األموات وأعضاءكم هلل أسلحة للبِرّ ...فكما ق َّدمتم سابقا أعضاءكم عبيدا للنجاسة واإلثم
في خدمة اإلثم كذلك قدِّموا اآلن أعضاءكم عبيدا للبر في خدمة القداسة".
سيادة هللا وسلطانه
رومية 2 -1 :12
أكتب آية الحفظ التالية على
لوح أبيض أو أسود
على النحو التالي:

" لذلك أتوسَّل إليكم أيها االخوة
نظرا لمراحم هللا ،أن تقدِّموا له
أجسادكم ذبيحة مق َّدسة مقبولة
عنده ،وهي عبادتكم بعقل وال
تتكيَّفوا مع هذا العالم ،بل تغي َّروا
بتجديد الذهن ،لتميِّزوا ما هي إرادة
هللا الصالحة المقبولة الكاملة".
رومية 2 -1 :12
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أكتب الشاهد الكتابي
على ظهر بطاقتك.

 -1مبدأ وأَص ْل تقديم الذبائح.
يبدأ المقطع بهذه الكلمات "لذلك ...نظرا لمراحم هللا" .إنّه يشير إلى كل ما ُكتب سابقا في رومية من األصحاح 1
إلى  .11فإنّه باستطاعة المؤمنين المسيحيِّين أن يقدِّموا أجسادهم ذبائح حيَّة مق َّدسة ألن هللا ق َّدم أ َّوال إبنه الوحيد
لمنفعة وخير المؤمنين! إن هللا ال يطلب من المؤمنين أن يقوموا بأي أمر أو تعهُّد ما لم يكن قد م َّكنهم أ َّوال وأهَّلهم
للقيام بهكذا تعهُّد! ّ
إن هللا ق َّدم أوال المسيح لمنفعتنا وخيرنا وبعد ذلك يطلب إلينا أن نقدِّم نفوسنا لقضيَّته هو.
 -2تخصيص أجسادنا وتكريسها.
األجساد.
هنا "الجسد" ال يعني َج َسدَنا المادِّي فقط ،بل إنّه يعني روحنا أيضا ،كما كياننا كلَّه وشخصيَّتنا ،ألننا بجسدنا
وبأعضاء جسدنا نعبِّر ع ّما في أرواحنا وكياننا وشخصيَّتنا .فأعضاء جسدنا هي مجرد اآلالت التي بواسطتها
نُتَ ِّمم مقاصد هللا .إن جسدنا ونفسنا يُش ِّكالن ِوحدة وليس باإلمكان فصلهما في هذه الحياة .إن نفسنا هي نسمة
الحياة أو منشأ وسبب الحياة فينا .إنها العنصر الغير المادي أو الغير المنظور من طبيعتنا اإلنساني َّة ،خاصة
بالنسبة لجسدنا وحياتنا على هذه األرض .إنها تماما مثل روحنا التي هي العنصر الغير المادي أو الغير
المنظور من طبيعتنا اإلنسانية وخصوصا في ما يتعلَّق باهلل.
ذبيحة حية.
كانت كل الذبائح في العهد القديم من الحيوانات فقط ،لكن في العهد الجديد فهذه الذبائح هي بشرية إنسانية
وليست حيوانية .في العهد القديم كانت كل الذبائح تُذبَح وتُقتَل ،لكن في العهد الجديد فإن المقصود والمراد من
هذه الذبائح البشرية أن تعيش ال أن تموت .في العهد القديم ،كانت الذبائح الحيوانية تُجلَب وتُق َّدم فقط على نحو
دوري ،أي على نحو متكرِّر في فترات نظامية ،لكن في العهد الجديد فإن هذه الذبائح البشرية يجب أن تق َّدم على
نحو متواصل وليس دوري في فترات .إن هللا ال يطلب من شعبه أن يقتلوا نفوسهم ألجله ولكن أن يعيشوا له!
ومع ذلك ،فإن تقديم نفوسنا ذبائح حيَّة هلل ممكن فقط عندما نحصل على الحياة الجديدة في المسيح .فطبيعتنا
القديمة ال تريد أن تموت .إنّها تريد التمتع بالخطية وإشباع رغباتها األناني َّة .إنّها تريد أن "تأكل وتشرب وتمرح
وتلهو" (1كورنثوس  )92 :11وتعتصر كل شكل من أشكال السعادة من الحياة .إن طبيعتنا القديمة تريد أن
متهورة كاإلدمان والجنون واإلرهاب.
تعيش لنفسها! هي تقتل نفسها بحياة طائشة
ِّ
عندما يأتي يسوع ليحيا في قلوبنا وحياتنا فإن طبيعتنا القديمة تُس َّمر على الصليب ويجب أن تبقى هناكّ .
إن روح
يسوع المسيح يسكن فينا ويخلق فينا طبيعة جديدة نختبرها نحن كوننا "مولودين ثانية" .فطبيعتنا الجديدة لها
مواقف يسوع المسيح نفسها وترغب أن تحيا حياة غير أنانيَّة في خدمة يسوع المسيح والناس اآلخرين.
ذبيحة مقدسة.
إن الكلمة "تقديس" تعني االنفصال عن الشر والتكريس هللّ .
إن عمل الروح القدس فينا يجعلنا نكره الخطيَّة في
جميع أشكالها كما يجعلنا نقدِّم نفوسنا لنعيش حياة ال لوم فيها أمام عيني هللا .فالقداسة معبَّر عنها وظاهرة
بوضوح في كل صفات هللا .محبة هللا مثال هي محب َّة مق َّدسة .إنها تخلو بشكل ُمطلَق من أي شكل من أشكال
الخطيَّة .فهي ليست أناني َّة ،تطلب ما لنفسها ،كما ليس فيها محاباة وال يمكن ربطها بأي فجور جنسي ال أخالقي.
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والجوْ ر واإلجحاف .إنَّه مؤسَّس على شرائع
أيضا بِرُّ هللا هو بِ ّر مق َّدس .فهو يخلو من أي شكل من أشكال الظلم
َ
إن ح ّ
وقيَم موحى بها ومعلَنة بوضوح .كما أنه عادل ،نقي ،وغير متحيّزّ .
ق هللا ورحمته وأمانته وصفات
وسجايا أخرى هي كلَّها مق َّدسة .اآلن يريد هللا ويطلب منّا نحن المؤمنين هذا النوع عينه من القداسة في حياتنا.
إنّه يم ِّكننا ويؤهِّلنا لنعيش حياة مق َّدسة وذلك بواسطة الروح القدس.
ذبيحة َم ْرضية هلل.
ومفرحة هلل .فأينما يذهب المؤمنون عليهم أن يسألوا
إن كلمة مرْ ضيَّة تعني مقبولة ومرحَّب بها قلبيّا من هللا
ِ
أنفسهم هذا السؤال "هل هذا المكان وهؤالء األشخاص الذين أعاشرهم يُرضون هللا في حياتهم؟" "ماذا كان
سيفعل يسوع لو كان هو في هذه الحالة؟" إن الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها أن نجيب على هذا السؤال هي
بقرائتنا للكتاب المق ّدس ودراسته مرارا .فاهلل يقود المؤمنين دائما من خالل الكتاب المق ّدس وروحه الق ُّدوس كي
يعيشوا الحياة المرضي َّة له.
فِع ْل عبادة روحية أو فِ ْعل خدمة روحية.
َّ
إن الترجمة األفضل لكلمة روحي َّة هي التالي :الح َّقة ،المستقيمة والالئقة باهلل بكل ما في الكلمة من معنى .وهكذا
عندما نحن المؤمنون نقدِّم نفوسنا هلل ذبيحة حيَّة ومق َّدسة ومرضي َّة هلل فإننا نقوم بعمل ما هو حق ومستقيم والئق
في نظر هللا .هذه هي الحياة الروحية الحقَّة للمؤمنين .فالمؤمن هو روحي ليس عندما يكون عاطفيّا إنفعاليّا أو
منجذبا إنجذابا صوفيا ،أو فقط خالل الخدمات المسيحيَّة ،ولكن يكون روحيّا بشكل خاص في كلِّ يوم من أيام
األسبوع.
 -7تكريس أذهاننا.
قُ ْل "ال" للتكيُّف مع العالم.
نحن ال نسمح ألنفسنا بأن نتش َّكل ونتقولب في قوالب العالم أو نُشاكل هذا العصر الشرِّ ير .نحن ال نسمح لهذا
العالم الشرِّ ير بأن يضغط علينا لكي يش َّ
ق طريقه إلينا ويضعنا في قالبه .إن المؤمنين الحقيقيين يتجنَّبون التكيُّف
ُ
مع كل التأثيرات الشرِّيرة :الفلسفات اإللحادية والفجور الجنسي الالأخالقي وأصدقاء السوء والمعاشرات الرديَّة
والمجادالت والمخاصمات التي تتسبَّب في اإلنحالل واإلنحطاط الفكري وال ُخلُقي ،والمجالَّت القذرة،
والنشاطات المريبة والتي هي موضع شك ،والمالبس المغرية المغوية ،والسياسات المتطرِّفة ،وتجريب
المخدِّرات ،والهزل واإلنغماس في اللهو وال َعبَث والقمار و ...ألخ .فالمؤمنون الحقيقيّون يقاومون كل تأثير أو
نفوذ شرِّ ير يحاول إقناعهم أو إستمالتهمَّ .
إن تكييف المرء نفسه وأعماله وفقا ألزياء وأساليب وتصرُّ فات أُناس
راض عنّا بل ُمستاء منّا
دخلنا في أمور تجعل هللا غير
آخرين يقدر أن يكون ق َّوة باستطاعتها أن تُبعدنا عن هللا وتُ ِ
ٍ
َّ
وغاضب علينا .إنَّنا ال نسمح فيما بعد لجواذب العالم الشرِّ ير أو لضغوطات األقران الخاطئة بأن تش ِّكلنا .نتوقف
ضبة .نتوقَّف
عن التكلُّم بلغة التطرُّ فية الراديكاليَّة بحسب األفكار والعادات السائدة أو بلغ ٍة عدواني َّة ُمهينة و ُمغ ِ
غضبة .نتوقَّف عن قراءة الكتب
عن الغناء أو اإلستماع إلى الموسيقى الفاحشة القذرة أو العدوانية ال ُمهينة وال ُم ِ
والمجالَّت القذرة .نتوقَّف عن ارتداء المالبس ال ُمغوية .نتوقَّف عن التورُّ ط بنشاطات مشكوك بأمرها .نوقف
معاشرتنا ومصادقتنا الحميمي َّة ألصحابنا ورفاقنا المنصرفين إلى شؤون الدنيا والمهت ِّمين باألمور العالمية.
قُ ْل "نعم" للتغيير القلبي إلرادة هللا.
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نحن نكرِّ س نفوسنا بتجديد أذهاننا المستمرّ .في حين يبدأ التكيُّف مع العالم بإتِّباع أزياء وأساليب وتصرُّ فات
التحول من الداخل ،فتتغيَّر األفكار والمعتقدات واالقتناعات والدوافع
ومظاهر الناس الخارجية ،يبدأ التغيير أو
ُّ
والمواقف وفقا لكلمة هللا .هذا يحصل عندما نستسلم راغبين في التعاون مع كلمة هللا والروح القدس .فالتغيير
القلبي الداخلي ،الذي في آخر األمر يعبِّر عن نفسه بالتغيير الخارجي والتصرّف الخارجي ،هو الطريقة الفُضلى
لكي نحيا الحياة التي تُ ِسرُّ هللا.
 -4وعد هللا فيما يتعلق بتقديم الذبائح.
ث َّمة خمسة شروط رئيسيّة المتحان إرادة هللا والسلوك فيها.
)1
)2
)9
)3
)1

يوحنا  1 :11إجت ِهد لِ ْتثبت في المسيح وتبقى في عالقة حميمة مع هللا.
أطع إرادة هللا الكاملة ال ُم ْعلَنة في الكتاب المق َّدس.
لوقا ِ 33 -31 :1
رومية  22 :2إستسلِم إلرادة هللا الكاملة غير ال ُم ْعلَنة كما تُظ ِهرها وتَع ِكسُها الظروف والحاالت
واألحداث.
َّ
َّرْ
رومية  2 :12تغي بتجديد الذهن .كذلك تجنب بعض األمور وابت ِعد عنها .أوقِف بعض األمور اآلثمة
لح َسنة.
الفاسدة وإبدأ بعمل األمور ا َ
رومية  1 :12قُ ْم بإتِّخاذ تصاميم وقرارات فيها تضحية بالذات في سبيل اآلخرين .فبَدَال من اإلستفادة
من حقوقك إلى أقصى الحدود ،فتِّش عن منفعة اآلخرين ،وبَدَال من البحث وال ّج ْد في طلب التق ُّدم
والنجاح الملحوظ في مهنتك أو عملك على حساب عائلتك ،إلتزم بمسؤولياتك العائلية المؤتمن عليها.
وعوضا عن السعي نحو المظهر في الضيافة والتزلّف لتنال استحسان عند المتديِّنين وأصحاب النفوذ
والسلطان واألُ َسر المرموقة ،أد ُ
ع الفقراء والمع َّوقين والمظلومين والمضطّهدين إلى حياتك (لوقا :13
.)13 -12
ب .حفظ ومراجعة

أكتب اآلية الكتابي َّة على بطاقة بيضاء أو على إحدى صفحات دفتر المالحظات الخاص بك.
-1
ْ
ْ
َ
 -2إحفظ اآلية الكتابيَّة على النحو الصحيح.
أقسم إلى مجموعات ثنائية َو ْليُراجع الواحد مع اآلخر آية الحفظ الكتابية األخيرة.
 -9راجعِ .
4

درس الكتاب ( 72دقيقة)
المال في العالم1 :تيموثاوس 13 -7 :4

إستفِيدوا من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب وادرسوا 1تيموثاوس َ 13 -9 :1معا.
الخطوة  :1إقرأ.
إقرأ .لنقرأ 1تيموثاوس  13 -9 :1معا.
لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله.
إكتشف.
الخطوة :2
ِ
َف ِّكر .ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟
أو :ما هو الح ّ
ق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟
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َد ِّون .اكتشف حقّا واحدا أو حقَّين اثنين تفهمهما .فَ ِّكر فيهما ود ِّون أفكارك في دفترك.
شارِك( .بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،شاركوا أفكاركم بالتناوب).
لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واح ٍد ِمنَّا.
(فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه .تذ َّكر أنه في كل مجموعة صغيرة ،سوف يُشارك
أعضاء المجموعة أشياء ُمختلفة ،وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها).
ي هو الح ّ
االكتشاف  .1الح ّ
ق ال ُمعلن في 1تيموثاوس  1 :1والذي يقول" :أما التقوى مع القناعة
ق ال ُمفضَّل لد َّ
فهي تجارة عظيمة".
ُ
كنت أعتقد أن تحصيل األموال هو ربح عظيم .اآلن أرى أن في التقوى والقناعة ربحا ال يقاس وأعظم
قبال،
بكثير من المال والثروة .أريد أن أكتشف كيف أحيا حياة التقوى والقناعة.
ي هو الح ّ
االكتشاف  .2الح ّ
ق ال ُمعلن في 1تيموثاوس  13 -12 :1والذي يقول :إستثمر في ملكوت
ق ال ُمفضَّل لد َّ
هللا.
ُ
ي أن أُنفِق مالي واستثمره للدهر اآلتي ،أي للسماء .أريد أن أتعلَّم كيف أقوم
فيما إذا
كنت غنيّا أم ال ،يجب عل َّ
ّ
ُ
بعمل أفضل اإلستثمارات المالية في ملكوت هللا بحيث أني أكون قد عملت كنزا في السموات حيث ال يمكن أن
ُسرق المال أو تنخفض قيمته.
ي َ
الخطوة  :7إطرح بعض األسئلة.
َف ِّكر :ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟
لنحاول أن نفهم كل الحق ال ُمعلن في 1تيموثاوس  13-9 :1وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم نَفهمها بَعد.
َد ِّون :إحرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة .بعد ذلك ،د َِّون سؤالك في دفترك.
شخص أن
شارِك( :بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،أطلب أ َّوال من كل
ٍ
يُشارك سؤاله).
ناقِش( :بعد ذلك ،إختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سويا في مجموعتك).
(فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة ،وبعض المالحظات المفيدة إلدارة
النقاش حول األسئلة).
السؤال  )5 :4( .1كيف يعتبر المعلِّمون الكذبة التقوى وسيلة للربح المالي؟
مالحظات .خالل القرن األ َّولُ ،و ِج َد معلِّمون كذبة َمزَجوا حقائق الكتاب المق َّدس بظنونهم وتخيُّالتهم الخاصة
وانغمسوا في هذا المزيج الغريب .فكانت نزاعاتهم ومجادالتهم و ُمماحكاتهم متعلّقة بتخميناتهم حول الشريعة
اليهودية وقصص يهوديَّة ُملفَّقة مختصَّة باألنساب .فكانوا يأخذون إسما من أي قائمة في شجرة النسب في سفر
التكوين أو سفر أخبار األيّام ويوسِّعوه بأن يتكلَّموا أو يكتبوا عنه بشكل تفصيلي إلى أن يُصبِح قصَّة ُمحْ َكمة
اإلتقان .كان هذا قسما من تعليم المجمع اليهودي النظامي ،وفيما بعد كان يُد َّون في الكتب اليهوديَّة المس َّماة
الهَغادا والتلمود .كانوا يجنون أمواال طائلة من تعاليمهم الكاذبة .كانوا أ َّوال يعملون ذلك بشيء من الغرابة
ويجعلون من دينهم إضحوكة وموضع سخرية لكي يعرفهم الناس ويصبحوا دارين بهم .ثم تولُّوا قيادة
مجموعات من الدروس والحلقات وطلبوا أجورا باهظة لقاء دروسهم وتعليمهم.
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حب المال أصل لكل شر؟
السؤال  )14 :4( .2لماذا يُدعى ُّ
مالحظاتّ .
شر! حبُّ المال ليس هو
إن المال بح ِّد ذاته ليس أصل لكل شر ،لكن حُب الناس للمال هو أصل لكل َ
األصل الوحيد لكل شرّ ،
ألن المرارة أيضا يمكن أن تسبِّب شرورا كثيرة (عبرانيين .)11 :12
نقرأ في الكتاب المقدس كيف َّ
أن حُبّ المال سبَّب الكثير من الشرور .في مرقس  22 -21 :12نقرأ عن شخص
غني َعزَ فَ عن إتِّباع يسوع المسيح ألنّه أحبَّ أمواله أكثر م َّما أحبَّ يسوع .وفي لوقا  91 -13 :11نقرأ عن
إنسان غني أهمل وقصَّر في أن يكون شفوقا رؤوفا ولطيفا مع اإلنسان المسكين ،لعازر .مات الغني وطُ ِرح في
جهنَّم بسبب أنانيَّته .يهوذا االسخريوطي وافق على تسليم يسوع مقابل بعض المال (لوقا )1 -1 :22؛ بعد ذلك
مضى وانتحر .وفي أعمال الرسل  11 -1 :1نقرأ عن حنانيَّا وسفِّيرة كيف كذبا بخصوص مالهم وسقطا أرضا
وماتا .في يعقوب  1 -1 :1نرى بعض األغنياء الذين خبّأوا ثرواتهم وكنَّزوها وعاشوا حياة مترفِّهة متنعِّمة
مطلقين العنان ألهوائهم وشهواتهم في حين أهملوا وقصَّروا في دفع أجور مستخدميهم حتّى أنهم قتلوا أشخاصا
أبرياء لكي يكسبوا ثروة .يُح ِّذر يعقوب من أن أولئك األشخاص سوف يُطرحون في جهنَّم عند نهاية حياتهم على
هذه األرض.
حبُّ المال هو الباعث والمسبِّب ليتزوج أحد شخصا ما ألجل المال ونتيجة لذلك يقعون في مشاكل زواج كثيرة.
حبُّ المال هو الباعث والمسبِّب لرجال األعمال لكي يغ ّشوا ويحتالوا ويرشوا ويتورّطوا في الفساد .حُبُّ المال
هو الباعث والمسبِّب لبعض رجال السياسة ليكذبوا ويرتكبوا الفضائح الماليَّة وحتى ليستغلُّوا بالدهم كي يكنزوا
ثروة .حبُّ المال هو الباعث والمسبِّب لبعض الناس لكي يشاركوا في اليانصيب ومشاريع ومخطَّطات
ومغامرات المضاربة والمقامرة وبالنتيجة تتج َّمع وتتراكم الديون الهائلةَّ .
إن حُبَّ المال هو الباعث والمسبِّب
للسرقة والنهب والقتل وارتكاب الجرائم .فحُبُّ المال بالتأكيد هو أصل لكل أنواع الشرور!
السؤال  )14:4( .7أي نوع من التأثير يمكن أن يكون للمال على حياتك؟
مالحظات.
ال يقدر المال أن يُشبِع رغباتك أو حاجاتك أبدًا.
في سفر الجامعة  17 -12 :1نقرأَ " ،من يحبُّ الفضَّة ال يشبع منها ،والمولع بالغنى ال يشبع من ربح ...إن
فو ْفرة غناه تجعله قلقا أرقا!" ال يستطيع المال إشباع رغباتك أو
كثُرت الخيرات َكثُر آكلوها أيضا ...أ َّما
ُّ
الغني َ
حاجاتك مطلقا وال يستطيع أن يعطيك السالم.
باستطاعة المال أن يَخنق كلمة هللا في حياتك.
نقرأ في إنجيل مرقس  13 -12 :3عن الزارع الذي ألقى بعض البذار بين األشواك .هذا يُمثِّل الذين يسمعون
الكلمة ولكن هموم الزمان الحاضر وغرور الغنى واشتهاء األمور األخرى تدخل إليهم وتخنق الكلمة فتصير بال
ثمر .فالمال يمكن أن يخنق الكلمة في حياتك بحيث ال يكون لها أي تأثير في حياتك.
سبَبًا لفقدانك أول أولويات الحياة.
باستطاعة المال أن يكون َ
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نقرأ في لوقا  21 -19 :12عن إنسان غني ،غلَّت له أرضه محاصيل وافرة ،فقرَّر أن يبني مخازن أكبر وأعظم
"عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة ،فاستريحي
ليخزن غالله وخيراته ليستريح ويستقرّ .فقال لنفسه
ِ
وكلي واشربي واطربي!" لكن هللا قال له" ،يا غبي! هذه الليلة تُطلَبُ نفسك منك .فلِمن يبقى ما أعددته؟" هذه
هي حالة َمن يخزن الكنوز لنفسه وال يكون غنيّا عند هللا! فباستطاعة المال أن يجعل أه ّم أولويَّات الحياة تفوتك
وأول األولويات هو أن تُحبَّ هللا وتخدمه.
باستطاعة المال أن يجعل منك عابد أوثان.
نقرأ في متّى " 23 :1ال يُمكن ألحد أن يكون عبدا لسيِّديْن :ألنَّه إ َّما أن يُبغض أحدهما فيُحبَّ اآلخر وإ َّما أن يلزم
أحدهما فيهجر اآلخر .ال يمكنكم أن تكونوا عبيدا هلل والمال معا – إله المال" .فبإمكان المال والغنى (االنشغال
بالشؤون الماديَّة بدال من الروحي َّة) أن يجعل منك عابد أوثان فتخدم إله – المال .وباإلجمال ،فإنه يمكن أن يكون
للمال والغنى تأثير رديء على حياة المؤمن .سنرى فيما بعد كيف بإستطاعة المؤمنين المسيحيين أن يستخدموا
المال بحيث يكون له تأثير صالح وخيِّر.
السؤال  )14:4( .4ما هو الفساد؟
مالحظات.
أشكال متنوعة ومختلفة من الفساد والرشوة.
الفساد هو الحصول على المال والثروة بطريقة مؤذية شرِّ يرة واستخدام المال لفعل الشر .مثال ،عندما يسرق
الواحد يكون فاسدا (الويين  .)19 -11 :13وعندما ال ير َّد المال الذي استدانه فهو فاسد (مزمور .)21 :97
وعندما يمتنع عن دفع أجور موظَّفيه يكون فاسدا (يعقوب  .)3 :1فالشخص الفاسد هو الشخص الغير أمين،
الغ َّشاش والخ َّداع والمحتال (تثنية  .)11 -19 :22يكون اإلنسان فاسدا عندما يربح المال أو أي شيء حرام
بشكل ظالم وجائر (أمثال 2 :11؛  .)2 :11فاكتساب المال عن طريق بيع أوراق اليانصيب أو المراهنة أو
المقامرة أو المضاربة وجميع هذه هي أمثلة عن الثروات الحرام والكسب بطرائق غير شرعية" .كنوز المال
الحرام ال تُجدي" (أمثال  ،)2 :12وحتى تذهب بحياة قانيها (أمثال  .)13 :1تكون فاسدا عندما تعطي رشوة
وعندما تقبل الرشوة (أمثال  .)29 ،2 :17على المؤمنين أن يعلموا أن الرشوة بكل أشكالها هي فساد! يكون
اإلنسان فاسدا عندما يعطي هدية لقاء إتِّصال غير مشروع أو هديَّة كبيرة مالزمة لصفقة تجاريَّة! يكون اإلنسان
فاسدا عندما يدفع المال ألحد القضاة أو ألحد أفراد هيئة المحلَّفين لكي يحسم مسألة قضائية في المحكمة لصالحه
أو إلزالة أحد معارضيه أو لصرفه من الخدمة .يكون اإلنسان فاسدا عندما يرشو ويشتري الناس ليُصبحوا
أعضاء في الدين الذي ينتمي اليه .يكون الشخص فاسدا عندما يطلب فوائد باهظة وفادحة على القروض
والديون (أمثال  .)2 :22يكون فاسدا عندما يبت ّز الناس لينتزع أموالهم (جامعة  .)7 :7يكون فاسدا عندما يطلب
الحصانة الرشوية من أصحاب المطاعم والمتاجر والمشاريع التجارية والصناعية ويشتريها من طريق الرشوة
لكي ال يُال َحق قانونيّا .يكون فاسدا عندما يبيع السجائر بطريقة غير شرعيَّة أو عندما يبيع المخ َّدرات .يكون
فاسدا عندما يبيع إيصاالت مزيَّفة لشراء أشياء وصفقات أو عندما يبيع وثائق رسميَّة وشهادات مدرسية أو
جامعية .يكون فاسدا عندما يغسل األموال .يكون فاسدا عندما يتهرَّب من دفع الضرائب المتوجِّب عليه د ْفعها،
إلخ.
عقاب الفساد.
يكره هللا الفساد! من غير ريب سوف يعاقب هللا عدم األمانة والغش والفساد!
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ما الذي سيحصل للراشين والمرتشين والفاسدين؟ يُن ِذر الكتاب كل فاسد ويُح ِّذره بأنه في خطر شديد ج ّدا! فعندما
يعطي رشوة أو يقبل أن يرتشي يصبح هذا الشخص فاسدا أدبيا وأخالقيّا وجائرا ظالما في نظر هللا .فَب َد ْعمه
والح َرج
وتشجيعه للجُناة المجرمين يساعد في إزدياد معاناة المحرومين األبرياء ويجلب المتاعب والضيق
َ
ألُسرته كما أنه يتسبَّب في خراب وانهيار بالده ومدينته وكنيسته .أسوأ عقاب له هو أن هللا سيلعنه (تثنية :27
)21؛ سيهدم هللا أسرته وممتلكاته وبالنهاية سيطرحه هللا في نار جهنَّم ألنّه كان عثرة لآلخرين وسببا لخطيَّتهم
(متّى .)3 -7 :12
السؤال  )12 -4 :4 ( .5ما هو أسلوب الحياة الذي يجب أن يكون عليه المؤمن العادي؟
مالحظات.
على المؤمنين أن يتحلُّوا بالقناعة ويكونوا مكتفين في كل الظروف.
إن الرغبة في ال ِغنى تعيق حياة التقوى بل تطردها وتمنعها .لكن االكتفاء بما عندنا يُنجح حياة التقوى ويجعلها
تتق َّدم وتترقّى .على المؤمنين أن يفهموا ويدركوا أنهم لم يجلبوا شيئا معهم الى هذا العالم عندما ُولِدوا وأيضا لن
يأخذوا معهم شيئا عندما يموتون .فامتالك المال هو أمر وقتي ج ّدا .بالحري يجب عليهم أن يفتكروا كيف
يستخدمون المال خالل حياتهم القصيرة كي يجعلوا حياة التقوى تنجح وتسمو! عليهم أن ال يحبُّوا كسب األموال
واإلثراء على اإلطالق ،بل باألحرى عليهم أن يحبُّوا استخدام ما أعطاهم هللا إلنتشار ملكوت هللا (1تيموثاوس
 .)13 -17 :1على المؤمنين أن يكتفوا تماما عندما يكون لهم ضرورات الحياة البسيطة أي القوت والكسوة.
على المؤمنين أن يهربوا من محبة المال.
إن ال مؤمنين ليسوا فيما بعد رجال الثروة والجشع ومحبة المال( ،إله المال) ولكنهم "رجال هللا" .إنهم يطيعون
وصايا هللا وال يطيعون مطالب ومقتضيات الغنى والثروة.
ِّ
على المؤمنين أن يهربوا من أمور كهذه كاإلنهماك والتورُّ ط في التعاليم والعقائد الخادعة المضللة ،والرغبة في
المشاركة في الجداالت الضارَّة ،والحسد ،والنزاعات ،والكالم الماكر الخبيث ،والشكوك البغيضة الشرِّ يرة،
والفساد ،والرشوة ،والش ّر واألذيَّة ،وعدم القناعة ،وحُبّ المال.
على المؤمنين أن يتبعوا التقوى ويجدوا في طلب القداسة.
يجب على المؤمنين أن يج ّدوا في طلب البِر والتقوى واإليمان والمحبة واالحتمال واللطف (متّى .)99 :1
فاإلحتمال هو ثمر الرجاء (1تسالونيكي ّ .)9 :1
إن اإليمان هو اإلتكال العملي الفعلي على هللا ومواعيده
(عبرانيين ّ .)11
إن اإليمان والمحبَّة والرجاء ،هذه السمات ،هي سمات المؤمنين الرئيسي َّة الثالث (رومية :1
1 -2؛ 1كورنثوس 19 :19؛ غالطية 1 -1 :1؛ أفسس 1 -2 :3؛ كولوسي 1 -3 :1؛ 1تسالونيكي 9 :1؛ :1
2؛ عبرانيين .)12 -12 :1
على المؤمنين أن يجاهدوا جهاد اإليمان الحسن.
تشير هذه الكلمة الى أي نوع من أنواع المباريات الرياضيَّة (1كورنثوس 21 :3؛ عبرانيِّين  )11 -1 :12أو
الجهاد الروحي (فيلبي 92 :1؛ 1تسالونيكي  .)2 :2فااليمان ،نقولها ثانية ،هو االتكال العملي الفعلي على هللا
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ومواعيده .فعلى المؤمنين مرَّة والى األبد أن يتمسَّكوا بالحياة األبدية على نحو حاسم .كانوا قد َم ِسكوا بها حين
دعاهم المسيح وعليهم أن يمسكوا بها وال يَدَعوها تذهب.
على المؤمنين أن يحافظوا على الوكالة التي قَبِلوها.
إن المه َّمة والوكالة التي تسلَّمها تيموثاوس في هذه الرسالة هي أن يكون قدوة للمؤمنين في أسلوب الحياة التي
يحياها ويؤدِّي واجبه كقائد مسيحي مؤمن فيما يتعلَّق بتوجيهه وتأثيره الشديد في جماعة المؤمنين .على
المؤمنين المسيحيين أن يُنجزوا ُم ِه َّمتهم بطريقة ال يستطيع فيها أحد أن يلومهم على إهمالهم.
السؤال  )13 -13 :4( .4كيف يجب أن يكون أسلوب حياة المؤمن الغني؟
مالحظات .ليس من اإلثم أو الالأخالق أن يكون المؤمن غنيّا ،ولكن أن تكون إرادة المؤمن ورغبته الغنى فهذه
خطيَّة! من الخطأ بل من اإلثم أن يعدو المؤمن طالبا ومتعقّبا الثروة والغنى! من الخطأ بل من اإلثم أن يحصل
المؤمن على ثروة ويُصبح غنيّا عن طريق أي شكل من أشكال الفساد.
ليس من الخطأ أن يكون المؤمن غنيّا عندما يستودعه هللا أشياء عديدة يأتمنه عليها .فالمؤمن الغني يجب أن يعلم
أن هللا استودعه هذه األشياء جميعها ألنه يريده أن يقوم ب َع َم ِل شيء ما بِثرْ وته! َّ
إن هللا يعهد إلى المؤمنين
األغنياء ب ُمه َّمة خاصَّة في ملكوته.
األمور التي ال يمكن أن يعملها المؤمنون األغنياء.
ال يمكن أن يكون المؤمنون األغنياء متعاظمين ،متكبِّرين ،مغرورين معتدِّين بنفوسهم كونهم أغنياء .كما ال
يمكنهم مطلقا أن يتَّكلوا على ثروتهم ال على هللا.

األمور التي يمكن أن يعملها المؤمنون األغنياء.
يمكن للمؤمنين األغنياء أن يتمتَّعوا بما أعطاهم هللا.
األمور التي يجب على المؤمنين األغنياء أن يعملوها.
يجب على المؤمنين األغنياء أن يكونوا أغنياء باألعمال الصالحة .يجب أن يو ِّزعوا بسخاء ويكونوا على
مال للمستقبل حتى يمسكوا بالحياة
إستعداد دائم إلشراك اآلخرين في خيراتهم وبذلك يوفّرون ألنفسهم رأس ٍ
الحقيقيَّة .هذا ما يفسِّر لماذا أعمالهم الحسنة ومشاركتهم يجب أن تكون فيما يتعلَّق بملكوت هللا وليس فيما يتعلَّق
بأهداف ُمجرَّد إنساني َّة في العالم .من أجل ذلك أُ
عطي المؤمنون األغنياء ُمه َّمة خاصَّة إذ عليهم أن يوظّفوا
َ
أموالهم ويستثمروها في ملكوت هللا بحكمة وبأفضل طريقة ممكنة .مثال ،يمكنهم أن يشاركوا أموالهم مع جمعية
مسي حي َّة مؤمنة عندها إحتياجات وضرورات كبيرة وضخمة .أثناء مجاعة ،قامت جماعات المؤمنين في اليونان
ومقدونيَّة بمساعدة جماعات المؤمنين في فلسطين .يستطيع المؤمنون األغنياء أن يساعدوا اإلرساليات بدعم
العمل اإلرسالي أو المشاريع اإلرساليَّة .هذا يحدث في أماكن عدة اليوم.
السؤال  .3كيف يجب أن يكون أسلوب حياة المؤمن الذي هو في مركز رفيع؟
مالحظات .نقرأ في دانيال " :3 -9 :1فأَبْدى دانيال تَفَ ُّوقا ملحوظا على سائر الوزراء والح َّكام بما يتميَّز به من
روح حاذقة ،ونوى الملك أن يولِّيه شؤون المملكة كلها .فشرع الوزراء والح َّكام يلتمسون عليه علَّة إقترفها بحق
المملكة فأخفقوا ،ألنَّه كان أمينا لم يرتكب خطأ وال ذنبا".
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إن الفساد واسع االنتشار اليوم ،بخاصَّة بين رجال األعمال والح ّكام .هؤالء ال ُم ْفسدون يجلبون اآلالم والعذاب
ضح
لكثيرين بينما أنفسهم يصبحون أغنياء وشديدي الق َّوة
والجبَروت .من الناحية األخرى ،فإن الكثير منهم يُف َ
َ
أمرهم ويجلبون على أنفسهم الخزي والعار.
عاش دانيال في عالم كهذا وتجرَّأ بجسارة أن يكون مختلفا! تميَّز دانيال كموظَّف حكومي بكونه ح ّرا من الفساد
بكلِّ ما في الكلمة من معنى! هذا أوقعه في صعوبات وضيقات كثيرة َو َح َرج كبير على صعيد شخصي وأيضا
فيما يتعلق بمركزه الرفيع .فأحاك عليه زمالؤه الموظفون المسؤولون في الحكومة المؤامارات إلسقاطه من
مقامه الرفيع .شنُّوا عليه وعلى إيمانه هجوما ليحرموه من حماية القانون ويجدوا تهما قانونية ض ّده .أخيرا
تم َّكنوا من طرحه في جب األسود .فمهما يكن من أمر ،وعلى الرغم من كل ما قاساه دانيال ،فقد أكرم هللا دانيال
أخيرا! لذلك يُشجِّ ع الكتاب المق َّدس المؤمنين ويحضَّهم ليكونوا مثل دانيال! ُكن ُمميَّزا كرجل أعمال مؤمن،
كموظّف في الحكومة مؤمن ،كمؤمن في أيَّة ُمه َّمة يُعهَد إليك بهاُ .كن ُمميَّزا بأن تكون غير قابل للرشوة أو
اإلفساد أو الفساد ،جدير بالثقة المطلقة وغير ُمه ِمل أو متهاون أبداُ .ك ْن مختلفا عن الفاسدين والمفسدين في هذا
العالم!
الخطوة  :4طَبِّق.
َف ِّكر :أ ّ
ي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عملي َّة للمؤمنين؟
شارك و َد ِّون :دعونا نُف ِّكر سويّا ونُد ِّون بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من 1تيموثاوس .13-9 :1
حوله إلى تطبيق شخصي؟
َف ِّكر :ما هو التطبيق
المقترح الذي يريدك هللا أن تُ ِّ
َ
َد ِّون :أكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك .أشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا
على قلبك.
(تذ َّكر َّ
أن األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة ،أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات
المقترحة).
ُمختلفة .فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات
َ
قترحة.
 -1أمثلة من 1تيموثاوس  13 -7 :4عن تطبيقات عملية م َ
 9 :1تجنَّب وابتعد عن الذين يُعلِّمون ما يخالف التعليم الصحيح .ال تضيفهم وال حتى تستقبلهم في بيتك
(2يوحنا .)11 -12
 3 :1تجنَّب وابتعد عن الذين يتماحكون ويتشاجرون ويلقون الشك وال ُشبُهات على المؤمنين اآلخرين.
 1 :1تجنَّب وابتعد عن الذين يحاولون أن يكسبوا األموال عن طريق تلقّي إعانات ل ِدينهم (مثال إنجيل الرخاء
االقتصادي أو شراء المهتدين).
ُكن ُمكتفيا ما دام لك قوت وكسوة.
2 - 1 :1
 11 -3 :1ال تحب المال أبدا .ال ترغب في أن تصير غنيّا أبدا بل اه ُرب من هكذا رغبات.
 11 :1إس َع في أثر البرِّ والتقوى وااليمان والمحبة والرجاء.
 12 :1جا ِهد جهاد اإليمان الحسن في معركة االيمان الجميلة لتبقى متكال على هللا ووعوده.
 13 :1إحفظ الوصي َّة خالية من العيب واللوم ،مثابرا على ذلك بإخالص وأمانة.
 17 :1يجب على المؤمنين القادة أن يوصوا المؤمنين األغنياء أن يكونوا متواضعين وغير مت ّكبرين بسبب
ثروتهم ونفوذهم.
 12 :1يجب على المؤمنين القادة أن يوصوا المؤمنين األغنياء أن يكونوا أغنياء باألعمال الصالحة ويو ِّزعوا
بسخاء ويكونوا على استعداد دائم إلشراك اآلخرين من ذوي الحاجة في خيراتهم.
 13 :1يجب على المؤمنين ال قادة أن يوصوا المؤمنين األغنياء بأن يستخدموا مالهم وممتلكاتهم في سبيل
مال حسنا للمستقبل وهكذا يكنزوا كنوزا في السماء.
انتشار ملكوت هللا وبذلك يذخرون ألنفسهم رأس ٍ
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 -2أمثلة عن تطبيقات شخصية.
أ .أريد أن أكون وكيال أمينا على كل الممتلكات التي أودعني هللا إيَّاها .أريد بصورة خاصَّة أن أكون
مكتفيا بطعامي ولباسي و َسكني .بعدئ ٍذ أريد أن أستثمر المال الزائد في ملكوت هللا .أريد أن أساعد بِ َد ْعم
عائلة مسيحي َّة فقيرة في الجوار كما أساعد أيضا في دَعم الذين يكرزون باإلنجيل ودعم الرعايا
والجماعات المسيحيَّة المؤمنة.
ب .أريد أن أتميَّز كمؤمن في المجتمع الذي أعيش فيه .أريد أن أكون مستقيما غير قابل للرشوة والفساد فيما
يتعلَّق بالمال وال أهمل واجباتي على اإلطالق .سأرفض أن أعطي الرشوة وسأرفض أن أقبل الرشوة
مهما تكن الظروف .سأحصل على المال الذي أحتاج إليه بطريقة شريفة أمينة وبكل ما للكلمة من
معنى .أريد أن أكون غنيّا باألعمال الصالحة وعلى استعداد ألشارك المحتاجين .أريد أن أكون مختلفا
عن األشرار في هذا العالم وأجلب المجد هلل بطريقة العيش التي أحياها.
الخطوة  .5ص ِّل
ّ
َّ
دعونا نصلّي بالتناوب بحيث يصلي كل شخص بشأن َح ٍّ
ق واح ٍد علمنا هللا إياه في 1تيموثاوس .13 -9 :1
(تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا .تمرَّنوا على الصلوات القصيرة التي تتألف
من جُملة أو جُملتين .تذ َّكر َّ
أن أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة).
5

صالة ( 2دقائق)
صالة شفاعية

تابعوا الصالة في مجموعات ثُنائيَّة أو ثُالثيَّة .ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضا وألجل الناس في العالم.
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

(قائد المجموعة .أعط أعضاء مجموعتك الواجب البيتي التالي مكتوبا ،أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم).
 -1التعهُّد :تعهَّد بأن تُدرِّب تالميذ للرب يسوع المسيح.
ِعظ أو َعلِّم أو أدرُس درس الكتاب ال ُمتعلِّق بـ 1تيموثاوس  13 -9 :1مع شخص آخر أو مع مجموعة من
األشخاص.
 -2الخلوة الروحية مع هللا :تمتَّع بخلوة روحيَّة مستعينا بنصف أصحاح من سفر راعوث  3 -1كل يوم.
إستخ ِدم طريقة الحق المفضّل .د َِّون مالحظاتك.
راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.
 -9الحفظ :سيادة هللا وسلطانه :رومية ِ .2 -1 :12
لشخص ُمعي َّن أو لموضوع ُمح َّد ٍد في هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا (المزمور
صلِّ
 -3الصالةَ :
ٍ
.)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 73
1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

عبادة وتسبيح ( 22دقيقة)
اإلصغاء إلى هللا

الفكرة الرئيسية :العبادة بوصفها إصغاء إلى صوت هللا.
نتعلَّم في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا باإلصغاء الى صوت هللا.
 -1حاو ْل أن تسمع صوت هللا.
َّ
إن العبادة ليست مجرَّد ترتيل وصالة ،لكنها إستماع الى صوت هللا أيضا.
العبادة هي أن نهدأ بتع ُّمد ووعي وإدراك في محضر هللا متمتّعين بحضوره وذلك لكي نسمع صوته.
 العبادة هي اإلصغاء بتركيز كبير لكالم هللا عندما تقرأه أو تسمعه. العبادة هي أن تلتفتَ باصغاء وانتباه الى روح هللا متكلِّما في ضميرك وحدسك وعقلك وقلبك. العبادة هي االنتباه بدقَّة وعن قرب ألعمال هللا في حياتك .العبادة إذن هي االنتباه بدقَّة وعن كثبومحاولة فهم ما يريد هللا أن يقول لك.
 -2حاو ْل أن تُميِّز الحقيقة.
وجه مهم من أوجه اإلصغاء هو أن تميِّز بين الحقائق واألكاذيب .في حين يمكن َّ
أن روحا شرِّيرا أو شخصا
شريرا يُطلق أكذوبة كسهم مشتعل موجَّها الى عقلك أو نفسك (أفسس  .)11 :1فإن روح هللا يتكلم فقط بالحقيقة
لك وال يقول أي شيء على االطالق لك مخالف للكتاب المق َّدس (يوحنّا  .)19 :11إذن من المهم ج ّدا أن تمتحن
الصوت دائما في روحك (الصوت الشخصي) بمقارنته مع كالم هللا في الكتاب المق َّدس (الصوت الموضوعي)،
والكالم الذي ينسجم بشكل كلي مع الكتاب المقدس فقط هو الكالم الذي من هللا (1يوحنا .)1 -1 :3
عبادة .دعونا نعبد هللا باإلصغاء بسكوت الى كلمة هللا بينما تُقرأ اآلن .حاولوا أن تسمعوا ما يريد هللا أن يقوله
لكم( .يقرأ قائد المجموعة لوقا  312 -22 :1بتمهُّل وبطء ويتوقُّف بين مقطع وآخر).
7

مشاركة ( 22دقيقة)
راعوث

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (راعوث .)3 -1
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
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4

تعليم ( 72دقيقة)

ُ
الخلُق المسيحي :روح غافرة

هذه دراسة عن ال ُخلُق المسيحي .كيف تتعامل مع المرارة؟
أنظر أيضا كتاب التدريب على التلمذة  ،3ال ُملحق  .2كيف تتعامل مع الغضب؟
أ .المرارة وأسبابها
 -1ما هي المرارة؟
ع ِّلم .المرارة هي روح غير متسامحة .المرارة هي نتيجة المشاعر الجريحة التي لم تُشفَ بعد .هي مشاعر من
الغضب واإلزدراء واإلهانة بخصوص معاملة سيِّئة أو ظالمة ،فعلية حقيقية كانت أو يُظن ويُفترض أنها هكذا.
ُفسد البصيرة والحكم الصحيح على األمور.
إن الشعور بالمرارة يُحزن ويضايق العقل على الدوام وي ِ
 -2لماذا يصاب الناس بالمرارة؟
إبحث .ما هي األسباب المختلفة التي تجعلك غضوبا ومصابا بالمرارة؟
مالحظات.
الظلم.
نصف وظالم .أحد الموظَّفين الرسميِّين يرفض أن يتح َّمل المسؤولية
من الممكن أن تكون ُعو ِملتَ بشكل غير ُم ِ
ويشرع في عمل ما .أحد القضاة يعطي حكما غير صحيح وغير قانوني .أحد األطباء ي ِّ
ُشخص التشخيص
ُّ
الخاطىء .صاحب العمل ال يعطيك التشجيع والترقية التي تستحقُّها .أستاذك ال يعطيك التقدير الذي تستحقه وال
يدون ذلك في سجلِّه .شريك حياتك ال يبادلك الحبَ .ولَ ُدك يرفضك وينبذك.
ِّ
سوء المعاملة.
َّ
استخف بك واعتبر
ربّما تعرَّضت الغتصاب أو اعتداء ما .خَ َدعَكَ أو احتال عليك شخص ما .إسْتغ ّل طيبتك.
خدماتك له من األمور المسلَّم بها والمفروضة عليك ،أو أساء معاملة جسدك أو مقتنايتك.
ثقة محطمة.
بعدما شاركتَ مشكالتك وجراحك مع صديق اعتبرته موضع ثقة ،خانك هذا الصديق وأفشى أسرارك
ومشاكلك وجراحك لآلخرين.
الحكم عليك.
خطأ في ُ
ربّما تكون قد بذلت كل ما هو بوسعك وبذلتَ غاية جهدك ،وفشلت في أن تُرضي توقُّعات اآلخرين أو مطالبهم
المفرطة والغير المعقولة .يُسيئون فهمك ويخطئون في الحكم عليك .ال يقدِّرونك يزدرون بك وينبذوك.
محزون لما أصابك من خيبة أمل.
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يف بوعده أو تخلَّى ع ّما كنت تتوقّع منه من ُخلُق
ربّما الشخص اآلخر فشل في أن يُرضي توقُّعاتك منه .لم ِ
وجودة فتشعر بأنَّك مخدوع.
التمرد.
ُّ
يأتي بك هللا أحيانا الى ظروف صعبة لكي يدرِّب شخصيَّتك وأخالقك وليتق َّدم بك خطوة الى األمام في ملكوته.
ربَّما تمتعض من معامالت هللا معك وترتاب وتشك في شخصه ومخطَّطاته.
ب .تأثير المرارة ورد الفعل تجاهها وعواقبها
 -1رسم توضيحي يُظ ِهر رد فعل اإلنسان تجاه المعاملة السيِّئة.


رد فعل موجَّه نحو االنسان

معاملة ظالمة وسيِّئة

عندما تُعا َمل بظلم وبشكل ال أخالقي فإنّك غالبا ما تنظر الى تلك المعاملة من زاوية َمبْنيَّة على حسٍّ فطري
وعلى الغرائز الطبيعي َّة ومن منظور أُفقي .فأنتَ ترى فقط الذي أسا َء اليك وأغاظك وجرح مشاعرك وظلمك.
ُرحت ،تغضب ،تشعر بالمرارة تجاه الشخص الذي أسا َء إليك .وهكذا يكون رد فعلك
تشعر بأن مشاعرك ج ِ
َّ
تجاهه وتر ُّد له اإلهانة واألذى في اللحظة نفسها .الدافع والمحرِّك هو اإلنتقام كي ترد له األذيَّة واإلزدارء.
طريقة التصرُّ ف هذه تنظر إلى اإلساءة واألذي َّة بحد ذاتها بأنَّها القضية األهم ويكون أن هللا أُ ْب ِع َد عن هذه الحادثة
بقي خارجا.
وأُ َ
 -2عواقب الغضب والمرارة تجاه المعاملة السيِّئة.
إقرأ متّى 11 :1؛ عبرانيين .11 -13 ،11 -12 ،1 -1 :12
شف وناق ِش .ما هي عواقب الغضب والمرارة بالنسبة لعالقتك باهلل وعالقتك بالناس اآلخرين وعالقتك
إكت ِ
بنفسك؟
مالحظات.
تؤثر المرارة على عالقتك باهلل.
ستصير عالقتك باهلل متباعدة أكثر فأكثر .عندما ترفض أن تسامح اآلخرين وتحبّهم من خالل نعمة هللا فإنَّك
ستخسر فرصة عظيمة للنمو في القداسة وإنتاج الثمر.
تؤثر المرارة على عالقتك باآلخرين.
إما أن تنطوي على نفسك وتنعزل عن اآلخرين فتخسر األصدقاء أو تتف َّكك وتتد َّمر العالقات .فالشعور بالمرارة
هذا "سيسبِّب انزعاجا وبلبلة ويُنجِّ س كثيرين" .تُصبح أنت مثيرا للمتاعب وسببا لمشاكل اآلخرين .توجِّ ه التهم
وتشوه سمعته وتحاول أن تؤثِّر في اآلخرين لكي يقفوا إلى جانبك ويناصروكّ .
إن األشخاص الذين
للمسيء
ِّ
يسمعون وجهة نظرك فقط من المشكلة ينشرون مرارتك تلك أو يُشيعون الخصام في كل مكان .فالمرارة هي
أصل العديد من العالقات المحطَّمة كما هي أصل الشقاقات في الجماعات والكنائس.
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تؤثِّر المرارة على عالقتك بنفسك.
تلو ُ
ّ
فسد حسن البصيرة والتمييز
إن المرارة هي كال ُّس ّم في الروح والعقل والجسد .فهي ِّ
ث كيانك بأكمله وتُ ِ
ّ
وتخرِّب مزاجك وطباعك وتقسِّي قلبك .تجعل منك شخصا فظا عنيفا ونقّادا غير جذاب وكئيبا .إنّها تُعطِّل
عالقتك وتجعل منك شخصا غير ُم ِحب وغالبا وحيدا ج ّدا.
والتصرف تجاه معاملة سيِّئة
ج .كيفية التعا ُمل مع المرارة
ُّ
 -1استجابة المؤمن المسيحي تجاه المعاملة السيِّئة.
عندما تُعا َمل معاملة سيِّئة ،باستطاعتك كمؤمن أن تستجيب االستجابة المسيحيَّة تجاهها ،من المنظور
الفوقطبيعي العمودي ،فترى يد هللا في ما يحدث ،منتظرا من هللا نعمة لتكون استجابتك صحيحة ومتوقِّعا أن تنال
ربحا من هذا اإلختبار األليم .هذا يؤدي بك الى أن تصلِّي الى هللا وتبحث في الكتاب المق َّدس ع َّما يجب عليك
فعله لتسوية الوضع والمصالحة مع المسيء .بهذه المقاربة ترى أن المعاملة السيئة تجاهك هي األقل أهمية ،لكن
هللا وقصده هما األهم.
موضح من حياة يوسف.
َ -2مثَ ْل
ِّ
يوسف يُعا َمل معاملة سيِّئة وظالمة.
شف وناقِش .كيف عامل اآلخرون يوسف؟
إكت ِ
مالحظات.
 أسرته الخاصَّة أسا َءت معاملته (تكوين َ .)91 -1 :97ح َسدَه إخوته وعاملوه معاملة سيِّئة وأخيرا باعوهكعبد .كذبوا على أبيهم وقالوا ّ
أن حيوانا مفترسا قد قتله .لم يستأهل يوسف هذه المعاملة .كان الضحيَّة
البريئة لظُلم و َجوْ ر عائلته.
ُمستخ ِد ُمه أسا َء معاملته (تكوين  .)22 -1 :93حاولت زوجة فوطيفار أن تغويه مرَّات ع َّدة وألنَّه
ُ
وطرح في السجن بدون محاكمة عادلة .كان يوسف مستقيما بارا
رفض باستمرار ،اتهم اتهاما كاذبا
ِ
بكل ما في الكلمة من معنى .ومع ذلك ،صار الضحيَّة البريئة لظلم مستخ ِدمه!
 أصدقاؤه عاملوه معاملة سيِّئة (تكوين  .)29 -1 :32كان قد ساعدهم أثناء وجودهم معه في السجن،لكنَّهم نَ َسوْ ه تماما فيما بعد .بقي في السجن وحيدا ومنسيّا لعدة سنين!
معاناة يوسف وتألُّمه.
إقرأ تكوين  2 :97و.31 :31
شف وناق ِش .كم طالت آالم يوسف ومعاناته من سوء معاملة اآلخرين له؟
إكت ِ
مالحظة.
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ت طوي ٍل جدا .كان في سن  17عندما بي َع كعب ٍد لمصر وفي الثالثين من عمره أطلِق
 عانى يوسف لوق ٍُ
سراحه .أخيرا وخالل هذه السلسلة من األحداث أعتِق وصار رئيس وزراء مصر لكن قبل ذلك كان قد
قضى  19سنة كعبد وكسجين في بالد أجنبيَّة .وكل ذلك بسبب سوء معاملة اآلخرين له!
استجابة يوسف َو َر ْد فعله تجاه المعاملة السيِّئة.
إقرأ تكوين .11 -1 :31
شف وناق ِش .كيف كانت استجابة يوسف تجاه اإلساءة؟ كيف رأى يوسف األحداث وبأي منظار نظر إليها؟
إكت ِ
مالحظات.
 كانت استجابة يوسف لألحداث استجابة إلهية صحيحة تجاه المعاملة السيِّئة .كان يوسف قد اختزنالكثير من القمح في مصر م َّدة المجاعة العظيمة (تكوين  .)33 -37 :31من ناحية أخرى ،كانت عائلة
ليشتروا القمح ،وبالتالي،
أخوتَه الى مصر
َ
يوسف في كنعان مه َّددة بالموت جوعا .وهكذا أرسل أبوه َ
ومن دون أن يدركوا ،وقف إخوته أمامه طالبين الطعام .ع ََرفَهم يوسف لكنَّهم لم يعرفوه (تكوين :32
 .)2 -1أخيرا كشف يوسف عن نفسه إلخوته وطلب منهم أن يقتربوا إليه دون خوف.
لم يَكن ر ُّد فعل يوسف أفقيّا تجاه الذين عاملوه معاملة سيِّئة ،غاضبا ومهدِّدا ،لكن رد فعله كان عموديّا بإتجاه هللا.
أربع مرَّات أ َّكد يوسف إلخوته بأن هللا هو الذي كان قد أرسله قبل عائلته الى مصر لينقذ حياتهم .رأى يوسف يد
هللا في سوء المعاملة التي عانى منها وطوال هذه السنوات الصعبة كان يوسف قد ر َّكز انتباهه على هللا وليس
على ظروفه الصعبة الظالمة! كان قد تعلَّم من هللا بأن يكون الغالب المنتصر على الصعوبات والمعامالت

السيِّئة أكثر من أن يكون شهيد المشاعرَّ .
إن صعوبات وعدم إمكانيَّات يوسف كانت قد أصبحت إمكانيات هللا!
رد فعل يوسف تجاه المسيئين إليه.
إقرأ تكوين 23 -21 ،11 -19 :31؛ تكوين .21 -11 :12
شف وناقِش .كيف كان رد فعل يوسف تجاه إخوته الذين أساءوا معاملته؟
إكت ِ
مالحظة.

 أخيرا كانت استجابة يوسف االستجابة الصحيحة تجاه االنسان و َغفَر إلخوته .فاللقاء العائلي َو َج ْمعالش ْمل من جديد ال بُ َّد من أنَّه كان مشهدا مؤثِّرا :المعانقة والتقبيل والبكاء والحديث معا وعلى األرجح
ُمسك لهم س َّجال ُمد ِّونا فيه َجوْ رهم وإرتكاباتهم وعدم
َذرْ ف الدموع ،دموع التوبة ودموع الفرح .فهو لم ي ِ
أخالقيَّاتهم .وبناء على ذلك كان يوسف قد صالَحُهم وكان قد سمح هلل بأن يُزيل منه أي شعور بالمرارة
تجاههم ،حتّى في غيابهم ،حيث لم يكن بإستطاعته أن يتصالح معهم .فَبَدَل المرارة واإلنتقام أظهر
يوسف لهم اللطف والمؤاساة والتعزية فقط .كانت مشاعره الجريحة قد ُشفيت قبل ذلك بسنوات ع ّدة!
 -7تعليم الكتاب المقدس بخصوص المعاملة السيِّئة.
كيف ننظر الى التجارب.
إقرأ رومية 22 :2؛ فيلبي .13 -12 :1
شف وناق ِش .كيف يمكنك أن تنظر الى اإلساءة تجاهك؟
إكت ِ
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مالحظة .بإستطاعتك أن تنظر الى اإلساءة تجاهك بأنَّها شيء َس َم َح به هللا صاحب السلطان إ َّما لخيرك الشخصي
أو لخير اآلخرين.
كيف تستجيب للتجارب.
إقرأ لوقا 3 -9 :17؛ 1بطرس 29 -21 :2؛ رومية .12 :12
شف وناقِش .كيف يجب أن تكون ر َّدة فعلك تجاه المعاملة السيِّئة؟
إكت ِ
مالحظة .عليكَ أن ال تُقابل األذى بمثله أبدا ،لكن باألحرى سلِّم نفسك هلل الذي يحكم بِ َع ْدل .ال تبدأ بر َّدة فعل تجاه
المسيء ،لكن أ َّوال لتكن استجابتك نحو هللا .أطلب من هللا بأن يعطيك نعمة لكي يكون فكرك وشعورك إيجابيّا
ولكي يعطيك ق ّوة لكي تحتمل هذه التجربة ولكي يعطيك محبَّة لتسامح المسيء اليك .وفقط بعدما يكون هللا قد
اولْ
علَّمك كيف تستجيب للمسيء يجب أن تستجيب له .لكن إن كان المسيء ال يُريد أن يغفر أو يتصالح معك َح ِ
أن تعيش معه بسالم.
كيف تتعامل مع المشاعر الجريحة.
إقرأ المزمور 22 -1 :92؛ المزمور .2 :12
َّ
شف وناقِش .كيف يجب أن تتعامل مع المشاعر الجريحة التي تطول مدتها؟
إكت ِ
ُ
ْ
مالحظة .كن صادقا وأمينا مع هللا بكل ما في الكلمة من معنى بخصوص مشاعرك وأفكارك .وبشكل صريح
عبِّر هلل عن غضبك وشعورك بالمرارة وأَلَ َمك ومشاعرك الجريحة .سيشفي هللا مشاعرك الجريحة حاال وسريعا
في بعض األحيان ولكن أحيانا يستلزم ذلك وقتا أطول لتشفى وتحتاج أن تواظب على الصالة والمسامحة .عندما
تجد أنَّه من غير الممكن لك أن تُسا ِمح أو أن مشاعرك الجريحة ال تبتعد عنك ،أطلب من صديق لك أو من
صديقين أن يصلِّيا معك بإنتظام بخصوص هذا األمر الى أن تكون قد غفرت تماما ومشاعرك الجريحة قد ُشفِيت
تماما (يعقوب 11 :1؛ 1يوحنا .)11 :1
كيف تنظر الى مغزى التجارب.
إقرأ رومية 1 -2 :1؛ عبرانيين 11 -12 :12؛ يعقوب .3 -2 :1
شف وناق ِش .ما المنافع ال ُمم ِكن توقُّعها من التجارب؟
إكت ِ
ُ
ِّ
ُ
ُ
مالحظة .التجارب تولد فينا المثابرة وتن ِّمي الخلق وتجعلنا ننضج في القداسة وبالتالي تكون حياتنا مث ِمرة
وم َؤثِّرة .يستخدم هللا التجارب والصعوبات وحتى االضطهاد لكي يغيِّرنا أ َّوال وث َّم يجعل منّا أشخاصا نُغيِّر
اآلخرين ،أي ليجعلنا صانعي تالميذ.
تطبيق عملي.
 ف ِّكر مليّا بإحدى المعامالت السيِّئة التي واجهتها في الماضيُ .خذ المبادرة للمصالحة والوفاق إن كاناألمر ما زال يتطلَّب ذلك .إسمح هلل بأن يشفي مشاعرك الجريحة وذكرياتك المؤلمة.
 تدرَّب .في المرّة المقبلة التي يساء فيها معاملتك ،إسمح هلل بأن يجعل من هذه اإلساءة فرصة لبنيانشخصيتك ونموها.
كيفية مساعدة اآلخرين ذوي الشعور بالمرارة.
إقرأ أمثال  19 :12و.17
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شف وناق ِش .ماذا يتوجَّب عليك أن تفعل قبل أن تُشير على شخص وتعطيه نصيحة؟
إكت ِ
وحاول أن تفهم الظُلم ال ُمفترض والخالف ث َّم إصغ
مالحظة .إسمع أ َّوال بكل إصغاء للشخص المصاب بالمرارة
ِ
جيِّدا للشخص الذي يُز َع ْم أنه المسيء (تقابُل أطراف النزاع) .ف ِّكر وصلِّ بخصوص الطريقة األفضل
حاولْ أن
حاولْ أن تجمعهما معا ودعهما يسمعان كل واحد لمحاجَّات اآلخر بالتناوب .أخيرا
لمساعدتهما.
ِ
ِ
تساعدهما ليغفر كل واحد لآلخر وليتصالحا.
5

صالة ( 2دقائق)
صالة متجاوبة مع كلمة هللا

بر ْفع صلوات قصيرة ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.
شاركوا بالتناوب َ
َّ
ُّ
إقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلمتموه اليوم.
أو ِ
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

عط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتيَ .د ْعهم يد ِّونوه).
(قائد المجموعة .أ ِ
 -1التعهُّد .تعهَّ ْد بإعداد تالميذ للرب.
أكرز ،علِّم أو أد ُرس التعليم عن الروح الغافرة سوي َّة مع شخص آخر أو مع مجموعة أشخاص.
ِ
 -2الخلوة الروحيَّة مع هللا .تمتَّع بخلوة روحية مستعينا بنصف أصحاح من 1صموئيل  ،12 ،12 ،3و13
دون المالحظات.
كل يوم .إستفِ ْد من طريقة الحقيقة المفضَّلةِّ .
 -9درس الكتاب .حضِّ ر في البيت الدرس الكتابي التالي .المغزى من متّى  :11-1 :3التجارب في العالم.
دون مالحظاتك.
استفِد من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المق َّدسِّ .
 -3الصالة .صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع مح ّدد هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا
(المزمور .)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 44
1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

مشاركة ( 22دقيقة)
1صموئيل

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (1صموئيل  ،12 ،12 ،3و.)13
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
7

حفظ ( 22دقيقة)
نكران النفس :لوقا 27 :3
أ .تأ ُّمل

إقرأ لوقا .27 -22 :3
نكران النفس
لوقا 29 :3
أكتب آية الحفظ التالية على
لوح أبيض أو أسود
ٍ
على النحو التالي:

" ْ
إن أراد أحد أن يسير ورائي
فليُنكرْ نفسه ويحمل صليبه كل يوم
ويتبعني".

أكتب الشاهد الكتابي
على ظهر بطاقتك.

لوقا 29 :3

 -1رب التالميذ نفسه يجب أن يتألم ويموت ويقوم.
كانت هذه المرَّة األولى التي تنبَّأ يسوع فيها عن آالمه وموته وقيامته بوضوح .أثناء وجود يسوع على األرض
كان التالميذ ينتظرون ويترقَّبون مسيحهم ومخلّصهم أن يأتي ويحيا وينتصر على األعداء .لذلك جا َءت هذه
النب َّوة كصدمة مريعة لهم.
لكن موت المسيح تنبَّأ عنه األنبياء ُممثَّال بذبائح العهد القديم وكما شاء يسوع نفسه .في إنجيل يوحنا  11 :12قال
يسوع" :أنا الراعي الصالح ،والراعي الصالح يبذل حياته فِدى خرافه ".فكان ال بُ َّد ليسوع من أن يعمل ما أراد
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هو أن يعمله .كان موته ضرورة ال بُ َّد منها (لوقا 33 :23؛ أعمال الرسل  .)12 :3فهو سيكون الوسيلة الوحيدة
التي من شأنها أن تب ِّدد غضب هللا اآلب وتفي بِمطالِبه العادلة البارّة تجاه الخطي َّة وتدفع ثمن عقاب خطايانا
كامال.
الحظ أن أولئك الذين كان عليهم أن يدافعوا عن مصالح إسرائيل (األ َّمة اليهودية) هم بالضبط الذين صلبوا
ِ
مخلِّصهم .فالرؤساء والشيوخ واألكبر سنّا في اسرائيل كانوا من أعضاء السنهدريم (مجلس اليهود األعلى)
وكان المجلس األعلى يتألَّف من أعضاء من العائالت األرستوقراطيَّة والتي تتمتَّع بامتيازات عالية وحقوق
خاصة في أورشليم .كان رؤساء الكهنة أعضاء من العائالت الكهنوتيَّة األعلى بما فيه رئيس الكهنة نفسه .كما
كان مع ِّلمو الشريعة من الهوتيي العهد القديم المدرَّبين والمرسومين .وكان عملهم دراسة وتفسير وترجمة ونقل
ونسخ الشريعة.
 -2على التلميذ أن يُن ِكر نفسه (لوقا .)27 :3
أن تسير وراء يسوع المسيح.
إن الكلمات ْ
َّ
"أن تسير وراء" تعني تُ ِحبَّ وتلتصق وتتعلَّق بيسوع المسيح كتلمي ٍذ له .مئات من الناس ساروا وراء
يسوع بالمعنى الحرفي اللفظي للكلمة ،ورافقوه حيث ذهب ،مصغين الى تعليمه ومراقبين معجزاته .لكن هنا،
أوض َح يسوع بجالء ماذا يعني أن يكون الواحد تلميذا حقيقيّا له.
َ
أن تُنكر نفسك.
على التلميذ أوال وقبل كل شيء أن يُنكر نَ ْفسه .عندما أنكر بطرس يسوع ،قال" ،إنّي ال أعرف ذلك الرجل".
هناك ،يعني النكران أن ترى أ ّنه ِمنَ المناسب أن ال تعرفه ،مقرِّرا أن ال تنتسب إليه أو ال تتع َّلق به .هنا ،يعني
النكران أن تقول مرَّة والى األبد "ال" لإلنسان القديم ،يعني ال للذات أو للنفس المستقلَّة والمنفصلة عن نعمة هللا،
النفس الغير مولودة ثانية ،النفس األنانية المكتفية بذاتها .فعندما تُن ِكر نفسك ،تتخلَّى وتنقطع عن كل إتِّكال على ما
ّ
تكف عن اإلتِّكال على حكمتك وق َّوتك ومواهبك الطبيعيَّة وممتلكاتك الخاصَّة وموقعك
أنت عليه بالطبيعة.
َّ
ُ
ومركزك اإلجتماعي الخاص .بدال من ذلك ،عندما تنكر نفسك ،فإنك تثق باهلل فقط من أجل خالصك ومن أجل
حياتك .وهكذا فنكران الذات متعلِّق بكل ما تثق به وتتَّكل عليه وتلتصق وتتمسَّك به ألجل خالصك وحياتك
الحقيقيَّة الواقعيَّة .نكران الذات يعني أن تطرد كل ما هو أثيم وشرِّ ير وتحيد عنه ،أي عن كل األمور التي تعبِّر
عن إستقاللي َّة عن هللا أو عصيان وتمرُّ د على هللا .أنظر األمثلة عن نكران الذات في 2كورنثوس 3 :2؛ متّى :3
:9
وفيلبي
3
:3
متّى
22؛
-13
.2 -7
 -7على التلميذ أن يحمل صليبه (لوقا .)27 :3
حمل الصليب هو على وجه العموم صورة عن شخص َم ْقضي عليه و ُمرْ غَم بشكل قسر ّ
ي أن يحمل صليبه
كره أن يعمله المدان ،يعمله تلميذ
الخاص الى مكان تنفيذ حكم اإلعدام .ومهما كان ،هنا يوجد فرق ،فما هو ُم َ
يسوع المسيح طوعيّا وعن طيب خاطر! فالتلميذ يقبل طوعا االضطهاد واأللم والمعاناة والرفض والنبْذ والعار
الذي سيكون من نصيبه الشخصي بسبب إخالصه ووالئه للمسيح ولقضيَّة المسيح .فكلُّ تلميذ للرب يسوع
المسيح سيكون له صليبه الخاص المختلف ليحمله.
فيما يلي أمثلة عن حمل الصليب:
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ضعوا في السجن و ُجلِدوا ألَنّهم كرزوا باالنجيل ،فكان
 في أعمال الرسل  ،1أُلقي القبض على ال ُرسُل و ُو ِالتعذيب والسجن هو صليبهم.
وفض َحهم كشعب قُساة الرقاب،
ُج َم استفانوس حتى الموت ألنّه كشف سامعيه
َ
 في أعمال الرسل  ،7ر ِغير مختوني القلوب واآلذان ،الذين كانوا دائما مقاومين للروح القدس ،والذين سلَّموا مسيحهم (أعمال
الرسل  ،)12 -11 :7فكان موت الشهادة هو صليبه.
 في 2كورنثوس  ،22 -29 :11يُج ِمل الرسول بولس صليبه" :أوْ فَ ُر منهم ج ّدا في الجلدات فوق الحدِّ،الج ْلد خمس مرَّات كل مرَّة
في السجون أوفر ج ّدا في التعرُّ ض للموت أكثر مرارا .من اليهود تلقَّيت َ
ُر ُ
ُج ْمت بالحجارة مرَّة .تحطَّمت بي السفينة ثالث
بت بالعصي ثالث مرَّات ر ِ
أربعين َج ْلدة إالَّ واحدة .ض ِ
ُ
ُ
سافرت أسفارا عديدة وواجهتني أخطار السيول
قضيت في عرض البحر يوما بنهاره وليله.
مرَّات
الجارفة ،وأخطار قُطَّاع الطرق وأخطار من بني جنسي وأخطار من األمم ...وكم عانيت من التعب
والك ِّد والسهر الطويل والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري .وفضال عن هذه المخاطر
ي الضغط يوما بعد يوم إذ أحمل هَ َّم جميع الكنائس" .فالعمل الشاق ال ُمثابر الذي ال
الخارجيَّة يزداد عل َّ
يعرف الكلل ال ُمرافَ ْق بالمخاطرات والصعوبات الكثيرة كان هو صليبه.
 في الرؤيا  3 :1نقرأ أن الرسول يوحنَّا كان منفيّا في جزيرة بطمس بسبب كرازته وتعليمه كلمة هللاوشهادته ليسوع المسيح .فاإلبعاد والطرد والنفي كان هو صليبه.
 -4على التلميذ أن يتبع يسوع المسيح (لوقا .)27 :3
َّ
إن التلميذ يبتدىء باتِّباع يسوع ويستمر متمسِّكا بإتِّباع يسوع.
 اال ِّتباع في الكتاب المق َّدس يعني اإليمان بيسوع .نقرأ في يوحنا  13 -11 :1أنّه بسبب إيمانهم َّبأن
يسوع هو ق ُّدوس هللا ،لم يرجع التالميذ عنه ولم يتوقَّفوا عن إتِّباعه كما فعل معظم الناس اآلخرين.
 االتِّباع يعني السير على آثار خطوات يسوع .نقرأ في 1بطرس " ،21 :2ألن هللا دعاكم الى االشتراكفي هذا النوع من اآلالم .فالمسيح الذي تألَّم ألجلكم هو القدوة التي تقتدون بها .فسيروا على آثار
خطواته".
 االتِّباع يعني الخضوع ليسوع وإطاعته. االتِّباع يعني إرضاء خدمة يسوع .نقرأ في يوحنا َ " ،21 :12من أراد أن يخدمني فليتبعني وحيث أكونأنا يكون خادمي أيضا ".بالنسبة لهذه اآلية ينتظر يسوع المسيح من تلميذه أن يقوم بِ َع َم ِل هذا كل يوم من
أيام حياته .إن نكران النفس وحمل الصليب وإتِّباع يسوع ،جميع هذه هي طريقة أخرى للتعبيرعن
الوالدة الجديدة الحقيقيَّة والقداسة المتواصلة المستمرَّة ،كما أنها في الوقت نفسه هبة هللا ومسؤوليَّة
اإلنسان.
 -5على التلميذ أن يخسر نفسه من أجل يسوع المسيح (لوقا .)25-24 :3
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يقول الكتاب المقدس في لوقا " ،21 -23 :3فأي َمن أراد أن يخلِّص نفسه (حياته) يخسرها ولكن َمن يخسر
وخسر نفسه أو أهلكها؟" فكلمة حياة يمكن أن
نفسه من أجلي فهو يخلِّصها .فماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كلَّه
ِ
تُتر َجم بالكلمات التالية :روح ،نفس وحياة.
كلمة "نفس" في النصف األول.
في النصف األول من اآلية  ،23تصف كلمة "نفس" الكيان الروحي الالمادِّي أو الغير المنظور لشخص مستق ّل
ومنفصل عن نعمة هللا ،أي روحه الغير مولودة ثانية أو نفسه الضالَّة .إن أراد أحد أن يخلِّص نفسه الضالة ،ذاته
أو حياته ،يعني إن تمسَّك بحياته األثيمة الشرِّ يرة وممتلكاته ومل َّذاته ومقامه ومركزه االجتماعي وشهرته
وشهواته ليعيش من أجل نفسه ،عندها سوف يخسر نفسه أو حياته .مثال ،في لوقا  ،21 -11 :12قال اإلنسان
الغني لنفسه" ،يا نفس عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة فاستريحي و ُكلي واشربي واطربي!" ولكن هللا
قال له" ،يا غبي ،هذه الليلة تُطلب نفسك منك ،فَلِمن يبقى ما أعددته؟" هذه هي حالة َمن يخزن الكنوز لنفسه وال
يكون غنيّا عند هللا".
كلمة "نفس" في النصف األخير.
في النصف الثاني من اآلية  ،23تصف كلمة "نفس" الكيان الروحي الالمادِّي أو الغير المنظور للشخص الذي
لَ َم َس ْته نعمةُ هللا وأثَّرت فيه ،يعني الشخص المولود ثانية .فعندما يخسر الشخص نفسه ،ذاته ،أو حياته من أجل
المسيح ،يعني عندما يكرِّس حياته كلِّية للمسيح ولخدمة المسيح في هذا العالم ،سوف يخلِّص نفسه أو حياتهّ .
إن
كيانه الداخلي وحياته الخارجيَّة سوف تمتد وتتَّ ِسع ليختبر زيادة في السالم ،والثقة ،والفرح وبخاصة المحبة في
ّ
يحث الناس الذين يريدون أن يصيروا تالميذا له
العالقات ،وفي الغاية والهدف الذي يعيش من أجله .إن يسوع
ليس ليُغلقوا على نفوسهم ويعيشوا بأنانية لكن بعكس ذلك ليعيشوا ألجله وألجل ملكوته .على سبيل المثال:
 في متّى  ،93 -97 :12يستخدم يسوع الكلمات "تُضيع حياتك" في هذا السِّياق "تحبُّه أكثر من أبيكوأ ِّمك أو إبنك وإبنتك".
 في متّى  21 -21 :11يستخدم يسوع الكلمات "تخس ُر نفسك" في سياق تح ُّمل االضطهاد من أجليسوع واالعتراف به ق َّدام الناس" ومن أجل تعليم كلمة المسيح.
 في يوحنا  21 -23 :12يستخدم يسوع الكلمات "أن تخسر حياتك" في سياق كالمه عن خدمة المسيحالغير أنانية.
 في لوقا  99 -92 :17يستخدم يسوع الكلمات "أن تخسر نفسك" في سياق كالمه عن اإلستعداد للذهابمع يسوع في مجيئه الثاني.
يطالب يسوع بتكريسنا ال ُمطلَق له ولقضيَّته في عالقاتنا وفي ظروف خدمتنا المسيحيَّة وفي حياتنا اآلتية .حتى
لو استطاع اإلنسان أن يربح العالم كلَّه ،بكل كنوزه األرضيَّة ومل َّذاته ونفوذه ،وفي أثناء ذلك خَ ِسر الحياة التي
كان ممكنا أن يعطيها له هللا ،بالنتيجة هو ال يربح شيئا ،بل يخسر كل شيء!
 -4على التلميذ أن يعرف ويعيِّن هويته الشخصية بشجاعة مع يسوع المسيح (لوقا .)24 :3
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َّ
"فإن َمن يستحي بي وبكالمي ،فَبِ ِه يستحي ابن اإلنسان لدى عودته في مجده ومجد اآلب
لوقا  21 :3يقول،
والمالئكة المق ّدسين ".أن تستحي بالمسيح وبكالمه يعني أن تكون خائفا أو متكبِّرا ومغرورا الى ح ّد أنك تريد أن
تكون ناكرا ليسوع أو متنصِّال من قضيَّته ومسؤوليتك تجاهها .إن الناس الذين يعيشون ألنفسهم والذين يهملون
ويرفضون االعتراف بالمسيح أو يقاومون المسيح ال يمكن أن يخلصوا .يقول يسوع في لوقا ،21 -23 :19
"ابذلوا الجهد للدخول من الباب الضيِّق ،فإنّي أقول لكم ّ
إن كثيرين سيسعون الى الدخول ،فال يتم َّكنون .فمن بعد
ما يكون ربُّ البيت قد قام وأغلق الباب ،وتبدأون بالوقوف خارجا تقرعون الباب قائلين ،يا رب افتح لنا!
فيجيبكم قائال :ال أعرف من أين أنتم!"
 -3رؤية ملكوت هللا آتيًا بقوة (لوقا .)23 :3
لوقا  27 :3يقول " ،ولكنّي أقول لكم بحق إ ّن بين الواقفين هنا بعضا لن يذوقوا الموت حتى يكونوا قد رأوْ ا
ملكوت هللا ".كيف يمكن لبعض تالميذ يسوع أن يروا ملكوت هللا وقد أتى بقدرة (مرقس )1 :3؟ لوقا -21 :3
 27متعلِّقان ببعضهما .إنَّهما يصفان نهاية وبداية عمله على األرض .في اآلية  21يتكلَّم يسوع عن مجيئه
الثاني ،متى َسيَ ْ
ظهَر على السحاب مع آالف المالئكة .في ذلك الوقت سوف يدين كل الناس الذين في أيما وقت
مضى عاشوا على األرض .سوف يدينهم على أساس إن كان يعرفهم وإن كانوا قد تبعوه أم ال.
في اآلية  ،27يتكلَّم يسوع عن بداية ملكوته على األرض ،أي قيامته وارتفاعه وجلوسه على العرش في السماء،
وإنسكاب روحه القدوس ،واالنتشار السريع لإلنجيل الى كل األمم خالل القرن األول .بعدما قام يسوع من
ب الروح القدس على تالميذه ومنحهم
الموت بقوة هللا ،إنّه يجلس عن يمين هللا فوق كل الق َّوات في الكونَ .س َك َ
الق َّوة لكي يقوموا بعملهم (أفسس 21 -13 :1؛ أعمال الرسل  .)2 :1المئات من أتباعه شاهدوا هذه األحداث في
حياتهم (1كورنثوس .)1 :11
ب .حفظ ومراجعة
 -1أكتب اآلية الكتابية على بطاقة بيضاء أو على إحدى صفحات دفتر المالحظات الخاص بك.
 -2إحفظ اآلية الكتابيَّة على النحو الصحيح.
قسم الى مجموعات ثنائية وليراجع الواحد مع اآلخر آية الحفظ الكتابيَّة األخيرة.
 -9راجع .إ ِ
4

درس الكتاب ( 72دقيقة)
التجارب في العالم :متى 11-1 :4

إستفِيدوا من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس وادرسوا متّى َ 11 -1 :3معا.
الخطوة  :1إقرأ.
إقرأ .لنقرأ متّى  11 -1 :3معا.
لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله.
إكتشف.
الخطوة :2
ِ
َف ِّكر .ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟
أو :ما هو الح ّ
ق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟
ّ
َّ
ِّ
َد ِّون .إكتشف حقا واحدا أو حقين اثنين تفهمهما .فَكر فيهما ود ِّون أفكارك في دفترك.
شارِك( .بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،شاركوا أفكاركم بالتناوب).
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لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واح ٍد ِمنَّا.
(فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه .تذ َّكر أنه في كل مجموعة صغيرة ،سوف يُشارك
أعضاء المجموعة أشياء ُمختلفة ،وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها).
ي هو الح ّ
االكتشاف  .1الح ّ
ق ال ُمعلَن في متّى  3 :3والذي يقول العبارة :مكتوب!
ق ال ُمفضَّل لد َّ
إستخدم يسوع هذه العبارة كلَّما كان يقتبس من الكتاب المق َّدس .هنا ،في إنجيل متّى ،إقتبس يسوع ثالث مرَّات
من العهد القديم ،تحديدا من سفر التثنية  1و .2كان ليسوع رؤية رفيعة ومجيدة للكتاب المق َّدس .كان يعتبر
الكتاب المق َّدس الوسيلة األساسيَّة والمطلقة الختبار الحقيقة في الحياة وفي العقيدة ولِما هو حق وصواب .استخ َد َم
ليكرز وليُن ِذر الناس .استخدم الكتاب المق َّدس
يسوع الكتاب المق ّدس ليعلِّم الناس ويدرِّ بهم .استخدم الكتاب المق َّدس
ِ
ليقاوم ويحارب تجارب الشيطان!
ِ
ي هو الح ّ
االكتشاف  .2الح ّ
ق ال ُمعلَن في متّى  11 :3والذي يقول فتركه إبليس.
ق ال ُمفضَّل لد َّ
ث َّمة ثالث مرات حيث يجرِّب الشيطان المؤمنين المسيحيين .كما نرى هنا ،يستطيع أن يأتي بسلسلة من
التجارب ،الواحدة بعد األُخرى ،لكي يجرِّبنا نحن المؤمنين المسيحيِّين ،ويوقعنا ويُحبطنا ويَهزمنا .مهما كان،
فإن يسوع يُثبِ ُ
َّ
ت أنّنا نحن المؤمنين نستطيع أن نتغلَّب على تجارب الشيطان وننتصر .فضال عن ذلك ،ال يسمح
هللا للشيطان أن يستمر في تجربتنا بدون نهاية .سوف يذهب الشيطان بعد المعركة ضد التجربة .ولكن علينا نحن
أن نكون ُمتيقِّظين ومحترسين من الخطر ألنَّه حتما سوف يرجع ليجرِّبنا ثانية ،محاوال أن يُحبطنا ويهزمنا.
الخطوة  :7إطرح بعض األسئلة.
َف ِّكر :ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟
لنحاول أن نفهم كل الحق ال ُمعلن في متّى  11 -1 :3وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم نَفهمها بَعد.
َد ِّون :إحرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة .بعد ذلك ،د َِّون سؤالك في دفترك.
شخص أن
شارِك( :بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،أطلب أ َّوال من كل
ٍ
يُشارك سؤاله).
ناق ِش( :بعد ذلك ،إختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سويا في مجموعتك).
(فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة ،وبعض المالحظات المفيدة إلدارة
النقاش حول األسئلة).
السؤال َ )1 :4( .1من هو الشيطان؟
يقاوم هللا وخطَّة هللا للخالص .فهو يَ ِج ُّد محاوال أن يُعيق ويمنع الكرازة
مالحظة .الشيطان هو مالك ساقط
ِ
باإلنجيل ،يجرِّب الناس ليرتكبوا الخطايا التي تُحزن هللا ،كما يحاول أن يأسر عقول غير المؤمنين ليعملوا
إرادته (2تيموثاوس  .)21 :2فهو خصم مقاوم مرعب وبإمكان المؤمنين مقاومته بق َّوة هللا فقط .استراتيجيَّتُه
وخطَطه الخ َّداعة هي أوال أن يجرِّب الناس ليرتكبوا الخطيَّة .وبعدما يكونوا قد وقعوا في الخطيَّة ينقلب عليهم
ويوجِّ ه التهمة إليهم ويشتكي عليهم أمام هللا (رؤيا  .)12 :12قبل كل شيء أن الشيطان ك َّذاب وأبو كل ال ّك ِذب
(يوحنا .)33 :2
السؤال  )1 :4( .2ما هي التجربة و َمن يستطيع أن يُج ِّرب اإلنسان؟
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خطىء" .الخطية" هي شيء ما يجعلنا نُخطىء هدف هللا ونفقده .إن
مالحظة .التجربة هي شيء ما يالحقنا لكي نُ ِ
التجربة ترغب دائما أن تخرِّب حياتنا وتجرُّ نا للهزيمة والخيبة .إنَّنا نُجرَّب بسبب وبواسطة ما يلي:
تجرنا الى التجربة.
بإمكان طبيعتنا الخاطئة أن ُّ
في يعقوب  11 -19 :1نقرأ" ،إذا تعرَّض أحد لتجربة ما ،فال يَقُلْ ّ :
"إن هللا يجرِّبني!" ذلك َّ
ألن هللا ال يُمكن أن
يُجرِّ به الشر وهو ال يجرِّب به أحدا؛ ولكن اإلنسان يسقط في التجربة حين يندفع مخدوعا وراء شهوته .فإذا
ت الشهوة َولَد ْ
َحبِلَ ْ
َت الخطيئة .ومتى نضجت الخطيئة أنتجت موتا".
يجرنا الى التجربة.
بإمكان العالم الشرير أن ُّ
يوجد أنواع مختلفة من التجارب في العالم الشرير .يقول الرسول يوحنا في 1يوحنّا  17 -11 :2بأن هذه
التجارب متعلِّقة باألشياء التي نراها ،ونرغب بها ،ونشتهيها في قلوبنا وثم نعملها فعال .إن عيون الناس الذين هم
من هذا العالم األثيم تشتهي أمورا محرَّمة ومحذورة ،وقلوبهم تشتهي أمورا أثيمة ،ثم جسدهم بأكمله يعمل ما هو
خطأ وشر .بعدما يكونوا قد فعلوا الخطيَّة ،تراهم يتباهون باألمور الشريرة التي فعلوها .يأخذهم الغرور
والعُجْ ب فيعارضون ويقاومون الس ُْلطة وأصحاب السلطان .يتباهون باألمور الشرِّ يرة وبفسقهم وفجورهم وال
أخالقيَّتهم .يتباهون بخداعهم للناس ويتباهون بمقاومتهم للس ُْلطة .يتباهون بأنهم يذبحون ويقتلون الناسّ .
يحذر
الرسول يوحنا من َّ
أن هذا النوع من العالم الشرير حتما سيزول وكذا ما فيه من شهوات آثمة وشرِّ يرة.
يجرنا الى التجربة.
بإمكان الشيطان أن ُّ
إن الشيطان يجول كأسد مفترس حول فريسته (1بطرس 2 :3؛ أفسس  .)11 :1إنّه يرغب أن يجرِّب الناس
لكي يقعوا في الخطيَّة ،وليفعلوا األمور التي هي ضد إرادة هللا وقصده.
السؤال ( .7متى  )2 :4صام يسوع أربعين نها ًرا وأربعين ليلة .هل على المؤمنين أن يصوموا اليوم؟
مالحظات.
الصالة والصوم في متى .13 -5 :4
ّ
إن الصيام كان جزء ِم ْن أجزاء الشريعة االحتفالية الرسمية .بالمجيء األول للمسيح تغيَّر مفهوم الصوم (مرقس
ُّ
َّ
22-12 :2؛ أفسس  .)11 -13 :2علم يسوع المسيح المسيحيين المؤمنين أن يصلوا .لم يطلب منهم أن يصوموا
ولم يمنعهم عن الصيام .إن أراد المؤمنون المسيحيُّون أن يصوموا ،فيجب أن يفعلوا ذلك بشكل غير ظاهر (متّى
.)12 -11 :1
الصوم في متى .15 -14 :3
أخذ الصوم دورا في غياب يسوع إذ لم يكن هو موجودا بالجسد على األرض .علَّم يسوع في متّى " ،11 :3هل
يقدر أهل العُرس أن يحزنوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيّام يكون فيها العريس قد ُرفِع من بينهم ،فعندئ ٍذ
يصومون!" يسوع هو العريس والمؤمنون المسيحيُّون هم العروس .في يوحنا  22 -11 :11يعلِّم المسيح أن
المؤمنين به سيبكون وينوحون ويصومون فقط لثالثة أيّام ،أي م ّدة موت العريس .وبعد قيامته ،سيرون العريس
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ثانية وسيرجع فرحهم وتبتهج قلوبهم وال أحد يسلبهم فرحهم! بعد القيامة سيكون العريس معهم الى انتهاء الزمان
(أنظر متّى 22 :22؛ يوحنا !)17-11 :13
الصوم في متى .13 -14 :3
إن الناس ال يضعون الخمر الجديدة في قِ َرب عتيقة ،وإالَّ َّ
ثم يُك ِمل المسيح ليقول َّ
فإن القِ َرب تنفجر ،فتُراق الخمر
وتتلف القِ َرب .ولكنهم يضعون الخمر الجديدة في قِ َرب جديدة .فتُحفظ الخمر والقِ َرب معا!
خالل فترة العهد القديم كان يُطلب من شعب إسرائيل يوم واحد في السنة من "نكران النفس" وهو يوم الكفّارة
(الويين  1327( )92-21 :11ق.م .).النبي إشعياء ( 122-732ق.م ).يفسِّر بوضوح ّ
أن "نكران النفس"
ليس مجرَّد اإلمتناع عن الطعام والشرب!
إن الصوم (نكران النفس) الذي اختاره هللا هو ف ّ
ك قيود الشر ،وحلِّ عقد النِّير ،وإطالق سراح المتضايقين،
وتحطيم كل نير؛ هو مشاطرة طعامك مع الجائع ،وإيواء الفقير المتشرِّد في بيتك ،وكسوة العريان ،واإلهتمام
بأعضاء عائلتك المحتاجة (1تيموثاوس  .)2 ،3 :1الصوم الحقيقي هو امتناعك عن تحقير اآلخرين والنطق
بالشر؛ هو أن تبذل نفسك للجائع وتُشبِع حاجة الذليل (إشعياء !)12-1 :12
لكن بعد السبي ( 192ق.م ،).فسَّر اليهود "نكران النفس" "بالصوم" وجعلوه جزءا من العبادة الطقسيَّة .بعد
السبي ،كانوا يصومون في الشهور الرابع والخامس والسابع والعاشر عمدا ويتجاهلون ما أعلنه األنبياء السابقين
عن "نكران النفس" (زكريّا 12-1 :7؛  !)13:2في أيام يسوع ،كان الفرّيسي يصوم مرتين في األسبوع (لوقا
!)12 :12
ُ
ّ
صور الحُزن والبكاء الذي كان قد صار صفة خاصَّة باليهود بعد فترة السبي و"القِ َرب
إن "الخمر العتيقة" ت ِّ
تصور الخالص
صور األشكال القديمة أليّام الصوم ولممارسات الصوم عند اليهود" .الخمر الجديدة"
ِّ
القديمة" تُ ِّ
والبركات التي يجلبها المسيح ،و"القِ َرب الجديدة" تُمثِّل االشكال الجديدة من العبادة المليئة بالفرح والبهجة عند
المؤمنين المسيحيِّين (يوحنا 23-29 :3؛ أفسس ّ .)22-12 :1
إن َف َرح الخالص ال يتماشى مع بكاء وحزن
الصيامّ .
إن فرح الخالص ينتج عنه طريقة جديدة في العالقة مع الرب وخدمة الرب .إن الطريقة القديمة في
الصوم تُب ِعد الفرح وتطرده!
إن يسوع المسيح بموته وقيامته ك َّم َل (متّى  )17 :1وأزال (كولوسي  )13 :2وأ ْبطَ َل (أفسس  )11 :2الوصايا
الطقسيَّة .ليس الصوم فيما بعد من المتطلَّبات الدينيَّة وال يمكن أن يُدخَ ل عن جديد كواحد من المستلزمات
الدينيَّة! يُمكن للمؤمنين المسيحيِّين أن يصوموا ،ولكنه ال يمكنهم أن يُلزموا المؤمنين اآلخرين بالصيام.
ب بها يسوع من قِبَل إبليس؟
السؤال ( .4متى  )4 -2 :4ما هي التجربة األولى التي ُج ِّر َ
مالحظة .بعدما صام يسوع أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا .فتق َّدم اليه الشيطان ُمتحدِّيا إيَّاه كي يح ِّول
الحجارة في البريَّة الى خبز فيكون بذلك يسوع قد أشبع إحتياجه الجسدي الطبيع ّي الماديِّ  .كانت تجربة إبليس
حاو َل الشيطان أن يُد ِّمر ثقة يسوع بقدرة هللا على االعتناء بحاجاته
األولى ليسوع هي أن ال يكون له أي ثقة باهللَ .
َّ
َّ
الجسديَّة ويتولَّى رعايته .جرَّبه الشيطان بأن يتولى يسوع نفسه الزمام والقيادة ويعمل مستقالّ عن هللا .تغلب
يسوع على هذه التجربة بثقته بكلمة هللا المكتوبة واعتماده عليهاَ .وثِق يسوع بأن هللا الذي قَ ِد َر أن يخلق نجوم
وكواكب الكون وق ِدر أن يخلق األرض بأكملها بكلمة ،يستطيع أيضا أن يعتني بحاجاته اليوميَّة ويتولَّى رعايته
ببساطة ،بمجرَّد كالم يخرج من فمه.
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السؤال ( .5متى  )4 :4ما المقصود بـ ِ "كل كلمة تخرج من فم هللا"؟
مالحظة" .كل كلمة تخرج من فم هللا" هي كلمة هللا المنطوقة القويَّة المقتدرة التي بها خلق هللا الكون (عبرانيين
ق هللا الطعام للشعب في البري َّة
 )9 :11وبها يحفظه الى اليوم (عبرانيين  .)9 -2 :1بكلمته المنطوقة ،خَ لَ َ
واعتنى بحاجاتهم اليومية .وبكلمته المنطوقة يقدر هللا أن يخلق الطعام ليسوع ويم ّده بكل أسباب الحياة ويخلق
الظروف التي تحفظ يسوع في البريَّة بعد أن كان قد صام أربعين يوما .حين اعتقد الشيطان أن الخبز العادي هو
الحاجة المطلَقة الحتمية للحفاظ على قيد الحياة صرَّح يسوع وبي َّن أنه ليس ال ُخبْز ،بل كلمة هللا المقتدرة المنطوقة
هي المصدر الوحيد لحياة اإلنسان وخيره وسعادته.
السؤال ( .4متى  )3 -5 :4ما هي التجربة الثانية التي ُج ِّرب بها يسوع من قبَل الشيطان؟
مالحظات .تح َّدى الشيطان يسوع بأن يُجرِّب هللا بأن يرمي نفسه من على حافة سطح الهيكل ليرى فيما إذا كانت
مالئكة هللا ستحمله حقّا .في التجربة الثانية جرَّب الشيطان يسوع بأن يكون له ثقة زائفة باهلل .كانت تجربته في
حاو َل الشيطان أن يجرِّب يسوع بأن يعمل شيئا حسِّيا مثيرا للعجب وغير
مجال األمور الخارقة للطبيعة.
َ
مألوف .أراد الشيطان من يسوع أن يُثبت شيئا صحيحا بعمل شيء يدلُّ على حماقة وغباوة .أراد من يسوع أن
يُثبت بأن هللا سيحميه ويحفظه وذلك بأن يطرح نفسه من رأس مبنى عا ٍل الى أسفل .أراد الشيطان أن يُضلِّ َل
يسوع ويجعله يثق باهلل بخصوص أشياء لم يَ ِع ْد هللا بها .أراد الشيطان من يسوع أن يستبدل اإليمان باإلفتراض
والجرأة ال َوقِحة وأن يستبدل التسليم هلل وقيادته وإرشاده بالغطرسة والكبرياء الوقحة! جرَّب الشيطان يسوع لكي
يعمل إختبارا على هللا ُمجرِّبا إيّاه ليرى فيما بعد إذا كان هللا حقيقة هو هللا .قال الشيطان أنه بالقفز من مبنى عا ٍل
يستطيع أن يبرهن يسوع أن هللا موجود وأنه ع ِم َل ما كان قد َو َع َد به في الكتاب المق َّدس .مهما كان ّ
فإن ما َو َع َد
به هللا هو أن يعتني بحاجات الذين يؤمنون به ويتولّى رعايتهم .لم يَ ِعد هللا أن ينجِّ ي الناس الذين يعملون تجارب
تدلُّ على الحماقة والغباوة! جرَّب الشيطان يسوع محاوال أن يجعله يثق باهلل في المجاالت التي هو ،أي
ب الربَّ
الشيطان ،ح َّددها.
َ
إنتصر يسوع على هذه التجربة بإقتباسه كالما آخر من الكتاب المق َّدس وهو "ال تجرِّ ِ
إلهك!"
ُ
طلبت من هللا أن يشفيني من َم َرض لكن في الوقت عينه كنت أعيش نَ َمط
فيما يلي أمثلة على ثقة زائفة باهلل .إن
ُ
حياة غير صحِّ ي وضار أخالقيا آنذاك يكون لي ثقة زائفة باهلل .إن كنت أشاهد فيلما تلفزيونيا خليعا أو عنيفا وفي
ي عن رؤية الباطل" (المزمور  )97 :13أنذاك يكون عندي ثقة
الوقت نفسه أصلِّي قائال "يا ربِّ ،
حول عين َّ
ي أن ال أُجرِّب هللا في مواقع وحاالت حيث يكون عندي ثقة زائفة وكاذبة باهلل.
زائفة باهلل .يقول يسوع بأنّه عل َّ
السؤال ( .3متى  )4 :4هل كان ينبغي على يسوع أن ال يطيع الكالم المكتوب في الكتاب المقدس الذي نَقَله
إبليس؟
مالحظات .نقل الشيطان من المزمور  12 -11 :31الى يسوع .أشار صاحب المزمور إلى أعمال مالئكة هللا
راجع تكوين  .)12 :22على سبيل المثال ،يقود
التي تهدف لمصلحة المؤمنين ومنفعتهم (عبرانيين 13 :1؛ ِ
المالك المؤمن ويرشده (تكوين )7 :23؛ تحمي المالئكة المؤمنين (2ملوك 17-11 :1؛ المزمور .)7 :93
لكن الشيطان أساء استخدام الكتاب المق َّدس ليجرِّب يسوع .لقد ح َّرف الشيطان المزمور  12 -11 :31ليجرِّب
هللا وليتأكد إن كان هللا سيحفظ يسوع .يقول يسوع في يوحنا  33 :2بأن الشيطان هو ك َّذاب وأبو الك ِذب .ال ينطق
الشيطان بالحق على اإلطالق! بينما كالم الكتاب المقدس هو الحقّ ،
فإن أعداء هللا يحرِّفونه ويش ِّوهونه.
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ص َد به هللا في األصل .لذلكّ ،
َّ
فإن كالم الكتاب المق َّدس يجب أن
إن كالم الكتاب المق َّدس يجب أن يُفهم بحسب ما قَ َ
ُشرح ضمن نطاق وضعه وخلفي َّته التاريخيَّة وسياق الكالم والقرينة وبحسب معنى الكلمات العبرية واليونانية
ي َ
األصلية وإنسجاما مع ما يُعلِّمه الكتاب ك ُك ّل تام .وعندما يتجاهل أحد هذه القواعد والقوانين ويتغافل عنها عمدا،
َّ
بشكل فادح وجسيم .وهذا هو هدف
فإن كالم الكتاب المق َّدس يمكن أن يُتَر َجم بشكل خاطىء أو يُحرَّف المعنى
ٍ
الشيطان وقصده بالضبط .هذا هو أيضا هدف الكثيرين من المعلِّمين الكذبة في العالم .فإنّهم يتظاهرون بأنّهم
يؤمنون بالكتاب المق َّدس ،لكنَّهم بالحقيقة يفرضون تفاسيرهم الخاصَّة على الكتاب المق َّدس لكي يخدعوا الناس
ويَضلُّوهم.
َرف أن الشيطان كان يبغي أن يعطي الكتاب المق َّدس معنى زائفا .ر َّد
عرف يسوع نوايا الشيطان وأهدافه .ع ِ
يسوع هجوم الشيطان وأبطله باقتباسه آية ثانية من الكتاب المق ّدس ولكن وفقا لمعناها الحقيقي الصحيح .قال
يسوع أنه يجب أن ال أحد يجرِّب هللا.
السؤال ( .3متى  )3 -3 :4هل صحيح أن العالم كله ُملك الشيطان؟
مالحظات.
إدعاء الشيطان الكاذب.
يتب َّجح الشيطان بأن كل ممالك العالم هي ُم ْلك له ألنّه يزعم أن ك َّل ممالك األرض أُعطيت له (لوقا .)7 -1 :3
يجب أن ال ننسى َّ
ع (يوحنا 33 :2؛ 2كورنثوس  !)13 :11يتمنّى أن كل الناس تصدِّق
أن الشيطان ك َّذاب وم َّد ٍ
بأن العالم هو تحت سيطرته ،لكن تبجُّحه هو تبجُّ ح فارغ وما ي َّدعيه هو زائف وكاذب!
الكلمة "عالم" (في اليونانية :كوزموس) تُستع َمل بعدة معاني مختلفة في الكتاب المقدس.
ّ
إن القرينة هي التي تُقرِّ ر معناها الحقيقي الصحيح.
 العالم بمعنى الكون المنظَّم (يوحنا 12 :1؛ )23 ،1 :17؛ األرض (يوحنا .)21 :21 العالم بمعنى المسرح للتاريخ البشري ،الناس على األرض ،والبَ َشر (يوحنا 3 :1؛ 13 :9؛ 93 :3؛27 :11؛ 31 :12؛ 91 :13؛ 22 ،21 :11؛ 12 :17؛ 97 -91 :12؛ 1يوحنا 9، 1 :3؛ .)3 :3
 العالم بمعنى الوطن الشامل ،جمهور الشعب ،واألُ َّمة (يوحنا 3 :7؛ .)22 :13 العالم بمعنى الناس الضالَّة الهالكة ،البعيدة ،والمنفصلة عن هللا ،ال ُمثقلة بالخطيَّة والتي ستخضع لدينونةهللا العادلة ،الناس التي هي بحاجة للخالص (يوحنا .)13 :9
 العالم بدون تمييز للخلفية .عالم البشر الهالكين كما في يوحنا  ،13 :9ولكن مع الفكرة ال ُملحقة :الناسبدون تمييز لِ ِعرْ قهم وجنسيَّتهم أو لغتهم (يوحنا 23 :1؛ 11 :9؛ 17 :9؛ 11 ،99 :1؛ 12 :2؛ 1 :3؛
12 :11؛ 92 :12؛ 1يوحنا 2 :2؛ ( )11 -13 :3أنظر  .)32 :3ال يُشير الى العالم كدائرة نفوذ
يحبُّ
الشرِّ ير ،العالم المعادي للمسيح وللمؤمنين بالمسيح (يوحنا 12 :11؛ 1يوحنا  .)13 :1إن هللا ال ِ
الش َّر ولذلك فهو أيضا ال يحبُّ الناس الذين يستمرُّ ون بِفِعْل الشرِّ ويستمرُّ ون في بغضهم هلل (رومية :1
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12؛ المزمور 1 -3 :1؛ المزمور 1 :11؛ يعقوب  .)3 :3كما أنه ال يشير لكلِّ إنسان عاش على
األرض في وقت ما.
 العالم الشرِّ ير .عالم الناس الهالكين كما في يوحنا  13 :9ولكن مع الفكرة اإلضافي َّة ال ُملحقة :الناس الذينيفعلون الش ّر وجهارا يعادون هللا والمسيح والمؤمنين بالمسيح (يوحنا 7 :7؛ 29 :2؛ 91 :12؛ :13
91 ،92 ،17؛ 12 :11؛ 21 ،11 -13 ،3 :17؛ 1يوحنا 17 -11 :2؛ 19 ،1 :9؛ 1 -3 :3؛ ،3 :1
 .)13 ،1فقط هذا العالم هو تحت سيطرة الشيطان (1يوحنا َّ ،)13 :1
لكن الشيطان ال يستطيع أن يؤذي
المؤمنين الحقيقيّين (1يوحنا .)12 :1
 عالم الناس المختارين .كل مختاري هللا من كل األمم في العالم ،يسوع المسيح هو مخلِّصهم الوحيد(يوحنا 32 :3؛ 1يوحنّا  .)13 :3وحده يسوع المسيح يُكفِّر عن خطاياهم (1يوحنا .)2 :2
فقط عالم الشر هو تحت سيطرة الشيطان وتح ُّكمه.
عندما يقول الرسول يوحنا أن العالم كلّه خاضع لسيطرة إبليس الشرِّ ير (1يوحنا  )13 :1فإنَّه ال يعني أ ّن كل
البلدان وكل الناس في العالم هم تحت سيطرة الشيطان وتح ُّكمه .في 1يوحنا  ،13 :1كلمة "العالم" ال تعني
األرض بأكملها وأيضا ال تعني عالم المؤمنين المسيحيين ولكن تعني فقط العالم الشرير األثيم ،العالم الذي يتألَّف
من غير المؤمنين ،العالم حيث يبقى فيه الناس عبيدا للخطيَّة ،عالم الحكومات التي تقاوم يسوع المسيح ،عالم
الناس األشرار وجيش الشيطان من األرواح الشرِّ يرة .ال يستطيع الشيطان أن يؤذي المؤمنين المولودين ثانية
(1يوحنا  )12 :1وهكذا فإن الشيطان يُسيطر ويتح َّكم بجميع الناس األشرار في هذا العالم .ولكنّه يفعل هذا َّ
ألن
هللا يسمح له بذلك (أنظر أيوب 12 :1؛ 1كورنثوس  .)1 :1يستطيع الشيطان أن يرمي السهام (التجارب) على
المؤمنين المسيحيين (أفسس  ،)11 :1لكنه ال يستطيع أبدا أن يمتلكهم (1يوحنا  )3 :3وليس له أي تح ُّكم أو
سيطرة على ما يحدث معهم (رومية !)22 :2
َي يسوع المسيح.
العالم ب ُرمتِ ِه هو في يد ْ
 خالل فترة العهد القديم .حتَّى خالل فترة العهد القديم ،كان هللا هو المالك والحاكم المطلَق السيادة علىالعالم كلِّه وليس الشيطان( .مزمور 2؛ مزمور 7 :3؛ 12 :23؛  1 :39و2؛ 19 :131؛ 12 :131؛
إرميا  .)27 ،17 :92مثال ،مالك الرب َس َحق جيشا شرِّ يرا بأكمله ،جيشا مؤلَّفا من جنود أشرار خالل
ليلة واحدة (إشعياء .)97 -91 :97
 خالل حياة يسوع المسيح على األرض .عندما عاش يسوع المسيح على األرض كان يعرف َّأن هللا
اآلب قد وضع كل شيء في يديه (يوحنّا  .)9 :19لم يشارك يسوع المسيح في أيَّة حرب مق َّدسة وتكلمَّ
ض ّد كل حرب مق َّدسة بقوله ّ
إن كل َمن يلجأ الى السيف بالسيف يهلك (متّى  .)12 :21كان ليسوع
المسيح القدرة ليطلب الى هللا اآلب فيُرسل له حاال أكثر من إثني عشر جيشا من المالئكة .لكن يسوع
المسيح رفض أن يستعمل ق َّوته ليُفني الناس األشرار ويبيدهم ألن هدفه كان أعلى بكثير :ليُك ِّمل ويُت ِّمم
الشريعة وكتابات األنبياء في الكتاب المق َّدس (متّى 13 -19 :21؛ أنظر  .)17 :1فضال عن ذلك ،ما
من شخص شرِّ ير على االطالق كان له السلطة على المسيح أو المؤمنين بالمسيح لو لم تكن قد أُعطيت
لهم من هللا في السماء (يوحنا .)11 :13
 موت يسوع المسيح .عندما مات يسوع المسيح طُ ِرح الشيطان من السماء حيث كان يشتكي علىالمؤمنين ويتَّهمهم بكبرياء (أيوب 1 :1؛ رؤيا  .)12 -7 :12كما وأنه ط ِرد من موقع ق َّوته الى األرض
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حيث حاول أن يُب ِعد ويمنع رسالة هللا عن كل البلدان واألمم في العالم (دانيال 13 ،19 :12؛ متّى :12
92 -22؛ 13 :23؛ يوحنا 92 -91 :12؛ 1يوحنا 2 :9؛ رؤيا .)9 -1 :22
 قيامة يسوع المسيح .بعد قيامة يسوع المسيح من الموت ُدفِع له كل سلطان في السماء وعلى األرض(متّى  .)12 :22بعد قيامة المسيح فإن الشيطان وكل سلطانه وق ّواته (الروحيَّة) وال ُد َول والحكومات
على األرض ،وكذلك كل المالئكة األبرار هم في خضوع تام له (أفسس 22 -22 :1؛ 1بطرس :9
22؛ رؤيا َّ .)13 -2 :1
إن يسوع المسيح بعد قيامته هو ينقذ الناس من سلطة الظالم وسيطرة إبليس
ب يسوع المسيح العالم الشرِّير ولذلك يبقى العالم
وينقلهم الى ملكوته الخاص (كولوسي َ .)19 :1غ َل َ
الشرِّ ير إلى األبد مغلوبا بيسوع المسيح (يوحنا َّ !)99 :11
إن يسوع المسيح هو اآلن ملك الملوك ورب
األرباب (رؤيا 2 ،1 :1؛ 27 -21 :9؛ 13 -2 :1؛ 2 :1؛ 12 -12 :12؛ 13 :17؛ 11 :13؛ :22
 .)19ومعا ،م َع يسوع ،يجمع المؤمنون بالمسيح الناس من كل أ َّمة الى المسيح (متّى 92 :12؛
:2
2تيموثاوس
.)21 -21
السؤال ( .3متى  )14 -3 :4ما هي التجربة الثالثة التي ُج ِّرب بها يسوع من قبَل الشيطان؟
مالحظاتَ .جرَّب الشيطان يسوع محاوال أن يجعله يتجاهل ويُهمل هللا وبَدَال من ذلك أن يختار الشيطان ويؤيِّده.
جرَّب الشيطان يسوع في نطاق الق َّوة والسلطة في هذا العالم .أراه الشيطان جميع ممالك العالم َوعَظمتها ،ربَّما
من خالل رؤية ،ثُ َّم َو َعدَه بأنَّه يعطيه إيّاها إن َجثا و َس َجد له .في التجربة الثالثة ،حاو َل الشيطان أن يجرِّب يسوع
بأن يجعله يثق به وي ّتكل عليه بدال من أن يثق باهلل وي َّتكل على هللا .أراد الشيطان من يسوع أن يختصر الطريق
الى المجد ويحصل على تاج جميع ممالك العالم بدون إحتمال الصليب (مزمور 2 -1 :2؛ عبرانيين 1 -1 :1؛
 .)1 :1لكن الشيطان ّ
كذاب (يوحنا  )33 :2ويضع قناعا ليجعل الناس تُصدِّق بأنّه رسول نور (2كورنثوس
 .)13 :11فالشيطان بالتأكيد ال يملك وال يُسيطر على أيَّة مملكة في العالم (مزمور 19 :131؛  !)12 :131إذا
فهو ال يستطيع أن يهب ما ليس عنده! تغلَّب يسوع على هذه التجربة بإقتباسه من جديد من الكتاب المق َّدس .فقال
له يسوع" :فقد ُكتِب للرب إلهك ت ْسجُد ،وإيَّاه وحده تعبد!"
نرى اليوم الكثير من الناس الذين يذهبون الى المعابد والهياكل ليقايضوا ويساوموا ويعقدوا الصفقات مع
األوثان واآللهة الزائفة .نرى الكثيرين من الذين يذهبون الى مباني دينيَّة أُخرى يصغون الى أكاذيب ُو َّعاظها
وكالم آلهتها التي هي ليست اإلله الحقيقي .نرى الكثير من الناس الذين يصدِّقون األكاذيب المكتوبة في الجرائد
والكتب والمجالّت .فالشيطان يحاول جاهدا ج ّدا لكي يجعل الناس تثق بأي شيء إالَّ اإلله الحي الذي أعلَنَ
وك َشفَ عن نفسه في الكتاب المق َّدسّ .
إن رغبة الشيطان الحقيقيَّة هي أن يعبده الناس بدال من اإلله الحي .يقول
يسوع إن الناس يجب أن يعبدوا فقط اإلله الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المق َّدس.
السؤال  .14هل يستطيع المؤمنون المسيحيُّون أن ينتصروا على التجارب؟
َّ
ولكن هللا
مالحظة .في 1كورنثوس  19 :12نقرأ" ،لم يصبكم من التجارب (واإلمتحانات) االَّ ما هو بشري،
أمين وجدير بالثقة ،فال يَ َد ْعكم تُجرَّبون (وتُمتحنون) فوق ما تطيقون ،بل يدبِّر مع التجربة (واإلمتحان) سبيل
الخروج منها لتطيقوا إحتمالها".
َّ
إن هللا يُظهر أمانته للمؤمن المجرَّب! كما أنّه يُوفِّر لكل مؤمن سبيال للخروج من كل تجربة في حياته! إذن،
يستطيع المؤمنون أن ينتصروا على التجارب إن هُم أرادوا ذلك!
الخطوة  :4طَبِّق.
َف ِّكر :أ ّ
ي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عملي َّة للمؤمنين؟
12

شارك و َد ِّون :دعونا نُف ِّكر سويّا ونُد ِّون بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من متّى .11 -1 :3
حوله إلى تطبيق شخصي؟
َف ِّكر :ما هو التطبيق
المقترح الذي يريدك هللا أن تُ ِّ
َ
َد ِّون :أكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك .أشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا
على قلبك.
(تذ َّكر َّ
أن األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة ،أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات
المقترحة).
ُمختلفة .فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات
َ
قترحة.
 -1أمثلة من متى  11 -1 :4عن تطبيقات َع َملية ُم َ
 1 :3تذ َّكر َّ
ُخطىء .من ناحية
أن هللا أحيانا يقود المؤمن الى موقِع أو حالة حيث يكون بمقدور المؤمن أن ي ِ
أخرى ،إن هللا ال يجرِّ به ليفعل الشر (يعقوب  )19 :1وأيضا ال يريده أن يقع في الخطيَّةَّ .
لكن هللا يريد
أن يمتحنه (يعقوب  )12 :1ويعلِّمه بأن يكون معتمدا عليه ومتعلِّقا به وواثقا بأمانته ليوفِّر له سبيال
للفرار والنجاة (1كورنثوس  .)19 :12إن التغلُّب على التجربة يدرِّب ال ُخلُق (اإلحتمال والصبر
والمثابرة) (يعقوب  ،)3 -2 :1كما أنه يجيء بالمجد هلل في وجه المجرِّب ،الشيطان (أيوب -21 :1
22؛ متّى .)12 :3
 2 :3تذ َّكر أن يسوع هو ابن هللا (الحقيقي) أما نحن فلسنا (نحن أوالد هللا بالتبنِّي) .مع َّ
أن يسوع صام 32
نهارا و 32ليلة في الصحراء ،ال يفرض الكتاب المق َّدس في أي مكان وجوب الصيام .إن كنتَ تري ُد أن
تصو َم لفترة من الزمن ،حينئ ٍذ إفعل ذلك بشكل غير ظاهر للعيان ويتع َّذر تمييزه (متّى .)12 -11 :1
تنس أن الشيطان يجرِّب بشكل خاص المؤمنين المسيحيين ألنهم ليسوا فيما بعد تحت سلطته
 9 :3ال
َ
(كولوسي 19 :1؛ يعقوب 7 :3؛ 1بطرس !)3 -2 :1
ِ 3 :3عشْ على الخبز ،ولكن إحيا بكل كلمة تخرج من هللا .أحد المؤمنين الصينيين اتَّخذ قرارا مه ّما" :ال
كتاب مق َّدس ،ال فطور!" وفي الصباح كان يتأ َّم َل مليّا أ َّوال في كلمات الكتاب المقدس قبل أن يتناول
فطوره.
َ
 1 :3تذ َّكر أن الشيطان سوف يحاول أن يجرِّ بك لِتَقَع في الخطيَّة حتى في جماعة المصلّين ورعايا كنيستك!
عطه فرصة!
فال تسمح له وال تُ ِ
 1 :3تذ َّكر َّ
ويحور كلماته لكي يجرّبك لتفعل إرادته هو.
أن الشيطان سوف يُسيء استخدام الكتاب المق َّدس
ِّ
أد ُرس الكتاب ك َّل يوم وتعلَّم أن تفهم كالم الكتاب بالطريقة التي يريدك هللا أن تفهمها! عندها ستكون
أكثر قدرة على معرفة وتمييز أكاذيب الشيطان.
 7 :3عندما يجرِّبك الشيطان ،قُل له "إبتعد باسم يسوع المسيح!" أو إقتبس جوابا مالئما من الكتاب المق َّدس!
قل له مثال" ،مكتوب في الكتاب المق َّدس" :ال تجرِّب الربَّ إلهك".
وأعرض
 2 :3تذ ّكر أن الشيطان سوف يحاول أن يأخذك الى أماكن حيث يكون بمقدوره أن يجرِّبك! تجنَّب
ِ
عن أماكن التجربة!
 12 -3 :3تذ ّكر أن ك َّل تجارب الشيطان لها قصد وهدف واحد :أن تتوقَّف عن عبادة هللا الحي وتبدأ عبادة
الشيطان .إفهم وأَدرك فورا حقيقة نواياه الخفي َّة وإغتنمها فرصة لتشهد هلل بقولك أنَّك تعبد وتخدم هللا
الحي!
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إحترس واح َذر أل ّن الشيطان دائما وأبدا سوف يرجع
 11 :3تذ َّكر بأنّك سوف ال تُجرَّب بشكل مستم ّر ،ولكن
ِ
محاوال أن يجرِّبك ثانية (لوقا .)19 :3
 -2أمثلة عن تطبيقات شخصية.
أ .أريد أن أبدأ باستخدام الكتاب المق َّدس كلَّما أُجرَّب .أريد أن أتعلَّم الر َّد على تجارب الشيطان بإجابات هللا
في الكتاب المق َّدس .إذن سوف أقرأ الكتاب المق َّدس ك َّل يوم ،بحيث أتوصَّل إلى معرفة الكتاب المق َّدس
بشكل جيِّد وبحيث أصبح قادرا على إجابة الشيطان كلَّما يجرِّبني.
ُ
أصبحت واعيا ومدركا أكثر فأكثر أنّه عندما يجرِّ بني الشيطان ألفعل الشر واإلثم فإن قصده الحقيقي هو
ب.
ِّب لي عدم الثقة باهلل أو ليكون عندي ثقة
أن يد ِّمر عالقتي باهلل .إن المقصود بتجارب الشيطان هو أن يسب َ
ي أن أقاومه بإجتهاد ومثابرة أكثر ّ
ألن
مزيَّفة كاذبة باهلل أو ألثق به بدال من أن أثق باهلل .إذن يجب عل َّ
الشيطان هو ليس عد ِّوي فقط لكنَّه عدو هللا أيضا.
الخطوة  .5ص ِّل
ّ
َّ
ّ
دعونا نصلّي بالتناوب بحيث يصلي كل شخص بشأن َح ٍّ
ق واح ٍد علمنا هللا إياه في متى .11-1 :3
(تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا .تمرَّنوا على الصلوات القصيرة التي تتألف
من جُملة أو جُملتين .تذ َّكر َّ
أن أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة).
5

صالة ( 2دقائق)
صالة شفاعية

تابعوا الصالة في مجموعات ثُنائيَّة أو ثُالثيَّة .إرفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضا وألجل الناس في العالم.
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

أعط أعضاء مجموعتك الواجب البيتي التالي مكتوبا ،أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم).
(قائد المجموعةِ .
 -1التعهُّد :تعهَّد بأن تُدرِّب تالميذ للرب يسوع المسيح.
ِعظ أو َعلِّم أو أدرُس درس الكتاب ال ُمتعلِّق بمتّى  11-1 :3مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص.
 -2الخلوة الروحية مع هللا :تمتَّع بخلوة روحي َّة مستعينا بنصف أصحاح من 2صموئيل ،12 ،17 ،11
و 22كل يوم .إستخ ِدم طريقة الحق المفضّل .د َِّون مالحظاتك.
راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.
 -9الحفظ :نكران النفس :لوقا ِ .29 :3
لشخص ُمعي َّن أو لموضوع ُمح َّد ٍد في هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا (المزمور
صلِّ
 -3الصالةَ :
ٍ
.)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 41
1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

عبادة وتسبيح ( 22دقيقة)
هللا موضع عبادتنا وإعجابنا

الفكرة الرئيسية :العبادة بوصفها موضع عبادتنا وإعجابنا باهلل.
نتعلَّم في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا وإعجابنا بالرب.
إقرأ رؤيا  .11 -1 :3يرى يوحنا في رؤيا عرشا في السماء .هذا العرش هو عظيم وجميل بحيث أنّه ال يقدر أن
يجد كلمات عادية ليصفه بها.
 -1العرش.
يرى يوحنا عرش هللا في السماء ( .)2 :3إنّه ليس األرض أو الشمس أو مجموعة نجوم ساطعة تك ِّون مركز
لكن هللا على عرشه! َّ
كل الوجودَّ ،
إن ك َّل ما يحدث في الكون وعلى األرض وخالل تاريخ هذا العالم ال يسيطر
عليه ويضبطه الح ّكام واألقوياء وأصحاب السلطان ،أو األغنياء ،أو األذكياء والموهوبين ،أو وسائل اإلعالم ،أو
والمناورون على هذه األرضَّ .
إن هللا على عرشه يسيطر على كل شيء! خلق هللا كل شيء ألنه
المتالعبون
ِ
أراد أن يخلقه ( .)11 :3خلقك ألنّه أراد أن تكون موجودا (إشعياء 7 :39؛ كولوسي  !)11 :1ما من شيء
خر َجه عن سُلطة هللا وسيادته (إشعياء !)27 ،23 :13
يمكننا أن نستثنيه أو نُ ِ
 -2اإلشراق والضياء.
ُ
تنبعث منه أنوار
ال يصف يوحنّا صورة هللا ،بل َل َمعانه وإشراقة وبهاء مجده ( .)9 :3إن الجالس على العرش
زح َحوْ ل ال َعرْ ش الذي يلمع كأنَّه ُّ
الزمرُّ د.
ب والعقيق األحمر وقَوْ سُ قُ َ
عان ْاليَ ْش ِ
كأنَّها صادرة من لَ َم ِ
األلوان الثالثة.

 اليَ ْشب وهو "جل ّي ونيِّر كالبلَّوْ ر" (رؤيا  .)11 :21إنّه نوع من الماس الشفَّاف الجلي ويرمز الى ضياءوبهاء مجد هللا وقداسته.
 العقيق هو أحمر ويرمز الى "الحياة" (الدم) أو إلى ضياء شخصية هللا كما هو معبَّر عنه في يومالحساب أو الدينونة.
 قوس القُزح يُشبه الزمرُّ د وهو األخضر الزمرُّ دي ،ويرمز إلى بهاء مجد شخص هللا كما معبّر عنه فيأمانته التي ال تتغيَّر (تكوين 17 -12 :3؛ حزقيال  )22 :1وخالصه.
رسالة األلوان الثالثة.
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إن رسالة الرؤيا هي ل َشعْب هللا في فترة العهد الجديد طيَّها شخص هللا المجيد والق ُّدوس (اللون النقي الشفّاف)
غضب هللا المق َّدس ضد كل األشرار (اللون األحمر) ومحبَّته األمينة المخلِّصة نحو كل َمن يثق به (اللون
األخضر) وال يُمكن فصلهما عن بعضهما! إنقضت عاصفة غضب هللا ودينونته فيما يتعلَّق بشعب هللا ،المؤمنين
بيسوع المسيح! ليس على الذين في المسيح يسوع أيَّة دينونة بعد (رومية  .)1 :2فإن قوس قُزح و ْعد هللا األمين
بشأن التبرير باإليمان ب َع َمل يسوع المسيح الخالصي الكامل يُضيء الى األبد (رومية  .)1 :1هذه ال ِسمات
الثالث لِشخص هللا تش ّع من عرش هللا .يملك هللا ويحكم من عرشه في قداسة مجيدة مع دينونة عادلة وخالص
وف ّي بالعهد.
البروق والرعود.
وكانت تخرج من العرش بروق ورعود وأصوات ( .)1 :3هذه الظاهرة الطبيعي َّة تسبِّب الخوف والرعب لدى
الناس .إنّها تعابير عن عظمة هللا وسلطانه كلما يُظهر هللا إرادته ومشيئته .حصلت عندما كشف عن الوصايا
العشر (خروج 11 :13؛  ،)12 :22وعندما كشف عن نعمته أليوب (أيوب 19 ،7 -2 :97ب) ،وعندما كشف
عن سلطانه وملكه ليوحنا (رؤيا  ،)1 :3وعندما كشف عن دينونته العادلة (أيوب 19 -2 :97أ؛ رؤيا 1 :2؛
13 :11؛ .)12 :11
 -7الثالوث.
نار ُمتَّقدة أمام العرش (رؤيا  .)1 :3ويرى يسوع
يرى يوحنا إمتالء الروح القدس المرموز له بالسبعة مصابيح ٍ
ّ
المسيح المرموز له بِ َح َمل يظهر كأنّه كان قد ُذبِح واقفا في وسط العرش (رؤيا  .)1 :1إن اإلله الواحد الذي
يكشف عن نفسه بثالث عالمات فارقة يمأل العرش في السماء .يكشف عن نفسه بوصفه هللا اآلب الذي يرسم
ويُقرِّ ر .ويكشف عن نفسه بوصفه هللا اإلبن الذي هو هللا الذي أخذ طبيعة بشري َّة في تاريخ البشرية لكي يحقِّق
مراسيم هللا .ويكشف عن نفسه بوصفه هللا الروح القدس الذي يسكن وسط شعب هللا على األرض لكي يُطبِّق
قارن رؤيا .1 -3 :1
عمليا مراسيم هللا في حياتهمِ .
 -4الكائنات الحية األربعة.
يرى يوحنّا أربعة كائنات حي َّة حول عرش هللا (رؤيا  .)3 -1 :3هُم كائنات سماويَّة ،يُم ِّثلون الكون المخلوق بكل
كائناته الحي َّة .فالخليقة هي مسرح تاريخ هللا الخالصيُ .مه َّمة الكائنات الحيَّة األربعة هي أن تقدِّم المجد
ِّ
وتعزز مج ُد هللا في حكمه وسلطانه في كل التاريخ (رؤيا .)2 :3
واإلجالل والحمد هلل
 -5الشيوخ األربعة والعشرون.
راجع  .)13 -12 :21إنَّهم أحد أعلى
يرى يوحنّا أربعة وعشرون شيخا جالسين حول عرش هللا (رؤيا 3 :3؛ ِ
أجناد المالئكة في السماء وهم يم ِّثلون شعب هللا خالل فترة العهد القديم ( 12سبطا) وشعب هللا أثناء فترة العهد
الجديد ( 12رسوال) .الخالص يحدث داخل هذه الخليقة .ومه َّمة الشيوخ األربعة والعشرون هي أن تُقدِّم التمجيد
ِّ
وتعزز مجد هللا في الخليقة (رؤيا .)11 :3
واإلجالل والحمد هلل
 -4بحر الزجاج.
الحوض النحاسي.
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كان الحوض النحاسي في العهد القديم جرنَ ماء ُمقام بين خيمة اإلجتماع والمذبح وكان كهنة العهد القديم
يغسلون أيديهم وأرجلهم منه قبل أن يقتربوا من المذبح أو لدى دخولهم الى خيمة اإلجتماع (خروج -12 :92
21؛ 1ملوك .)21 -29 :7
في العهد الجديد (رؤيا  )1 :3يرمز بحر الزجاج الشفَّاف مثل البلَّور الى دم المسيح حيث به يغسل المؤمنون
المسيحيّون ثيابهم رمزيا ويبيِّضوها ( .)13 :7وهكذا هو يرمز الى خالص هللا العادل والشفَّاف من خالل موت
يسوع المسيح وقيامته إذ به يُمكن للناس أن يقتربوا إليه ويدخلوا مجتمع العهد الجديد (الخيمة) .وهكذا يرمز بحر
الزجاج الشفَّاف مثل البلّور في رؤيا  1 :3إلى المسيحيِّين من كل األُمم بحيث يمكنهم العيش في سالم تام
وإنسجام مع هللا في السماء (رومية .)1 :1
البحر األحمر.
في العهد القديم وقف موسى واإلسرائيليُّون عند البحر األحمر بعدما كان الربُّ قد د َّمر فرعون وجيشه في البحر
وج َرفَهم نحو وسط البحر
األحمر (خروج 22 -21 :19؛  .)23 ،13 :13كان الربُّ قد أرْ بَكَ عسكر المصريِّين َ
وكانت مياه البحر قد إرت َّدت الى موضعها (مثل تسونامي) وغطَّت أولئك األعداء .فلم ين ُج منهم أحد.
في العهد الجديد (رؤيا  )3 -2 :11رأى يوحنّا ما يُشبه بحرا من زجاج ،تختلط به النار ،يمت ُّد أمام عرش هللا.
وهو يرمز إلى المكان الذي سيُنفِّذ هللا فيه دينونته األخيرة على كل تابعي الوحش ،الذين اضطهدوا شعب هللا في
العهد الجديد ،وسيفني الملحدون والكفرة والناس األشرار في العالم الى األبد وسيغرقون في بحر هللا الزجاجي.
وهكذا في رؤيا  3 -2 :11يرمز بحر الزجاج الممزوج بالنار الى دينونة هللا.
َّ
ب هللا المق َّدس العادل الذي به قد نفَّذ دينونته ضد الخطيَّة .و"الزجاج" هو رمز الى أن
إن "النار" هي رمز لِغ َ
َض ِ
َّ
غضبه العادل والمق َّدس الذي جرى كان شفافا وواضحا تماما .بعدما كان قد أجرى هللا دينونته األخيرة على
الملحدين والكفَرة واألشرار على األرض ،تبقى قداسته وعدالته في الحكم غير ملطَّخة وطاهرة نقية ال عيب فيها
وتُصبح ظاهرة لكل واحد .ال شيء يبقى مخفيّا أو موضع شك" .واألمم جميعا سيأتون ويسجدون لك ،ألن
أحكامك قد ظهرت جليَّة" ( .)3 :11فال شيء شرِّير أو غير طاهر ون َِجس سوف يكون قادرا على أن يقف أمام
هللا في حضرته ( .)27 ،2 :21إن هللا يدرك حقيقة كل أمر ومراميه الخفي َّة (عبرانيين
.)19 :3
 -3العبادة الكونية الشاملة.
يرى يوحنّا كيف َّ
أن الكائنات األربعة تقدِّم التمجيد واإلجالل والحمد لقداسة هللا (رؤيا  ،)2 :3كما يرى كيف أن
الشيوخ األربعة والعشرون يُلقُون بنفوسهم أمام عرش هللا لكي يجثوا ساجدين مقدِّمين العبادة والتسبيح
(رؤيا
للرب
والشكر
والهتاف
واإلعجاب
11 -12 :3؛  .)13 -11 :1إن قصد هللا في منظوره األبدي هو َّ
أن الجميع وكل شيء في العالم المخلوق يسبِّح
ويهتف ويعبد هللا ويمجِّده.
عبادة .كجزء من المجموعة المتعدِّدة حول عرش هللا ،دعونا نسبِّح هللا َونعبده بتقديم إعجابنا وإكبارنا وشكرنا
لسلطانه وسيادته المطلَقة على كل شيء وعلى كل واحد.
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ُمشاركة ( 22دقيقة)

2صموئيل
11

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (2صموئيل  ،12 ،17 ،11و.)22
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
تعليم ( 72دقيقة)
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العالقات :عالقات اآلباء باألبناء

ص َد هللا.
هذه الدراسة هي النتيجة لِرغبة وإرادة جدِّية لتكون أبا أو أُ ّما أو إبنا أو إبنة بحسب قَ َ
التطبيقات العملية هي مجرَّد إقتراحات يمكنك أن تف ِّكر فيها بروح الصالة ضمن ثقافتك.
أ .مسؤوليات اآلباء تجاه أوالدهم
 -1مسؤولية اآلباء في الزواج.
إقرأ أفسس 29 -22 :1؛ (كولوسي 13 -12 :9؛ يوحنا .)91 -93 :19
شف وناقِش .ما هي المسؤوليات التي يعطيها هللا لألزواج والزوجات؟
إكت ِ
مالحظة .يجب على الزوج والزوجة أن يكونا مثاال واضحا ومميَّزا في عالقتهما الواحد مع اآلخر .فعالقتهما
يجب أن تُعلِّم الولد سلطة الزوج التي تبعث المهابة والثقة ليُحبَّ زوجته بمحبّة المسيح ويجعلها ُمضيئة ُم ِشعَّة،
كما تعلِّم الولد حق الزوجة لتساعد زوجها ليكون األفضل للمسيح .طبعا يجب أن يكونا ِمثاال و َمثَال في عالقتهما
وكيفيَّة تعاملهما مع اآلخرين بما فيه أوالدهم.
 -2مسؤوليات اآلباء في األبوة.
إقرأ أفسس 3 :1؛ (كولوسي 21 :9؛ 1تيموثاوس 1 -3 :9؛ تيطس 1 :1؛ تيطس .)1 -3 :2
شف وناق ِش .ما هي المسؤوليات الخاصة التي يعطيها هللا لآلباء؟
إكت ِ
مالحظات.
-

اآلباء.
ال تُغيظوا أوالدكم وتزيدوهم مرارة.
ربُّوهم بتأديب الرب وتحريضه.
أحسنوا تدبير بيوتكم.
ِ
ربّوا أوالدكم بالخضوع لكم ولزوجاتكم بإحترام الئق.

األمهات.
َّ
أوالدكن.
 أحبِ ْبنََّ
بيوتكن.
 ُك َّن ُمهت َّمات بشؤونتجعلن تصرُّ ف َّ
َّ
كن سببا حتى يتكلَّم أحد بالسوء على كلمة هللا.
 ال11

ب .أيها اآلباء ،ال تُغيظوا أوالدكم
علم .يتكلَّم هللا الى األب كرأس العائلة .إذا يجب على األُم مساعدة األب (تكوين  )12 :2لكي يُك ِمل مه َّمته.
تغيظ.

تعني كلمة يغيظ أن ُتثب ِ َ
ط العزم وتَخم َد الهِ َّمة .بمالحظتك ردود أفعالهم وتفاعلهم معك ،باستطاعتك أن تعرف إن
كنتَ تغيظهم أو تثبط عزيمتهم .فعندما يغضب األوالد أو يُثاروا أو يُضغَط عليهم تخور نفوسهم وتَ ْكتَئِب ،أو
عندما يتراجعون وينسحبون أو يستسلمون وينقطعون عن والديهم ،يمكن أن يكونوا قد أثبطت عزيمتهم .فردود
األفعال هذه هي عالمات ودالئل بأنّه عليك أن تُغيِّر مقاربتك في معاملتك مع أوالدك.
تحترم.
كيف بإمكانك أن تُنقل االحترام الى أوالدك؟ بأن:
 تُعطيهم الوقت الذي يحتاجونه لينموا ويكبَروا ويغلطوا. تُن ِّمي فيهم المسؤولية بالمطالبة والمحاسبة عن أعمال معي َّنة. تُن ِّمي قناعاتهم واعتقاداتهم الخاصة. تُن ِّمي فيهم عالقات ناضجة. -1دعوا أوالدكم وبناتكم ينمون في المسؤولية وحاسبوهم عن أعمال معينة.
أ .هدف الوال َدين.
إن هدفنا كآباء هو ليس فقط أن ُنرضي و ُن ِس َّر أوالدنا ،بل أن ُنن ِّمي أشخاصا راشدين ملتزمين يو َثق بهم.
إب َحث .إن كان هدفك يقتصر على أن تُرضي أوالدك وتُ ِسرّهم ،على أيَّة شاكلة َسيُصبحون؟
مالحظة .سيصبحون مدلَّلين أنانيين ُمطلِقي ال ِعنان ألهوائهم ورغباتهم وشهواتهم وستُ ْتلف شخصيَّاتهم.
ب .تنمية المسؤولية فيهم.
إب َحث .كيف تستطيع أن تُسا ِعد أوالدك ليصبحوا أشخاصا راشدين ومسؤولين؟
مالحظةَّ .
إن األشخاص المسؤولين يتعلَّمون كيف يتح َّملون المسؤولية في كل ناحية من نواحي حياتهم .النواحي
المه َّمة للتدريب على المسؤولية هي :مواقفهم ،كلماتهم ،تصرُّ فاتهم ،دروسهم أو وظائفهم ،تعاملهم مع المال،
السفر لوحدهم ،صداقاتهم ،تغلُّبهم على ضغط األقران أو آراء اآلخرين ،وعالقتهم باهلل.
ج .مراحل تنمية المسؤولية والمحاسبة والمطالبة.
علم .إقترابك من هذا الموضوع يمكن أن يشتمل على خمس مراحل من ِس ْن الطفولة الى سن البلوغ.
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 مرحلة الطفولة األولى (الرضاعة) .إف َعل كل شيء لهمُ .خ ْذ كل القرارات واختر كل الخيارات لألطفالالذين هم في مرحلة الطفولة األولى ونهاية الرضاعة ونفّذها الى التمام .كأب أو كأم أنت %122
مسؤول ومطالب ومحا َسب أمام هللا ع ّما تفعله ألجل الطفل ومع الطفل.

 مرحلة الطفولة الثانية (الصغار -األحداث) .قُ ْم بِ َع َمل األشياء وانجازها سويَّة معهم .وفِّر لهم الكثير منالفرصْ والمناسبات لتقوموا بالعمل واإلنجاز معا .لتكن خياراتكم وقراراتكم ُمتَّخذة سويَّة ونفَّذوها
َ
وأنجزوها معا .علِّم الولد أكثر ما يمكنك من الحقائق ودرِّ به على أكثر ما يمكن من القِيَ ْم والعادات
والمهاراتُ .كن َمثَال وقدوة للولد في طريقة فعل األشياء ،وتحديد المعايير والمستويات المتعلِّقة بالنوعيَّة
والمحافظة على القِيَم األخالقية والروحيَّة الصحيحة والمساعدة على إستمرارها .هذه القِيَم التي
باستطاعة الولد أن يكتسبها ويتَّبعها .أَ ِر الولد وعلِّ ْمه بأنّك أخضعتَ حياتك هلل ولكلمة هللا وبأنّك أنت
نفسك مسؤول و ُمطالب أمام هللا.
 مرحلة المراهقة .دعهم يقومون بعمل األشياء أكثر وأكثر بمفردهم ولكن تحت المراقبة واإلشراف.واصلْ َع َمل األشياء سويَّة مع المراهق ،ولكن أو ِكلْ إليه المسؤولية في كل المجاالت التي يمكنه أن
ِ
يتح َّملها َوطالِبْه بذلك وحاسبه على ذلك .حريَّة أكثر للمراهق تعني أن المراهق يتح َّمل مسؤوليَّة أكبر
ويطالب أكثر .إن الحريَّة ال تعني ّ
أن المراهق مسموح له بأن يعمل ما يشاء أو أن يفعل أمورا دون أن
يكون مطالبا بأن يكون مسؤوال عنها أمام أحد( .أنظر تثنية 2 :12؛ قضاة  .)21 :21وفِّر الكثير من
الفرص والمناسبات للمراهق لكي يضع األهداف ويتَّخذ القرارات ولكي يقول ويعمل تحت مراقبتك
َ
َ
وإشرافك .كوالد أو والدة ما زال لك القرار األخير والنهائي وبناء على ذلك أنت ال ُمطالب أخيرا بتح ُّمل
المسؤولي َّة.
وفوضه ليتح َّمل
 مرحلة البلوغ (بلوغ سن الرشد) .دعهم يعملون كل شيء بأنفسهم .أو ِكل إليهِّ
المسؤوليات والمحا َسبَة والمطالَبَة كيافِع بلغ سن الرشد .تأ َّكد من أن البالغ الصغير يفهم مسؤولياته وأنهّ
اآلن مسؤول  %122و ُمطالَب و ُمحا َسب على ما يقوله ويفعله ،أوال أمامك كوالد أو والدة ما دام في
بيتكم ،وفي النهاية أمام هللا.
 مرحلة الرُشد .ليكن لهم استقالليتهم التا َّمة .عندما يبلغون أو يغادرون منزل والديهم للدراسة أو العمل أوبعد أن يكونوا قد تز َّوجوا ،عندها يوصي هللا األوالد بأن يتركوا والديهم وعلى والديهم أيضا أن يُطلقوا
سراح أوالدهم تماما( .متّى ّ .)1 :13
إن البالغين الراشدين هم اآلن  %122مسؤولون أمام هللا
ومطالبون  %122ليعطوا حسابا أمام هللا وحده .إن الوالدين ما زالوا مسؤولين تجاه أوالدهم البالغين
الراشدين ،لكنَّهم ليس لهم سلطة عليهم فيما بعدّ .
إن مسؤولية األهل المستمرَّة هي أن يحبُّوا ويساعدوا
أوالدهم البالغين الراشدين بأن يُصلُّوا ألجلهم ويقدِّموا لهم النصائح وذلك فقط عندما يطلب األوالد ذلك،
وينذروهم ويح ِّذروهم عندما يجدوا أن خطرا حقيقيّا يته َّددهم.
 -2دعوا أوالدكم وبناتكم يكشفون عن اقتناعاتهم ومعتقداتهم الخاصة.
أ .هدف الوالدين.
هدفكم كوال َدين ال أن تتركوا األوالد ينتقلوا تدريجيا عن معتقداتكم واقتناعاتكم وينجرفوا سائرين على غير هدى،
لكن نبِّهوهم وحثُّوهم لكي يُنَ ُّموا اقتناعاتهم الخاصة ،ومعتقداتهم الخاصَّة وقِيَمهم الخاصة وأولويَّاتهم الخاصة.
ب .تنمية القناعات والمعتقدات.
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إب َحث .كيف تقدر أن تساعد أوالدك على كشف القناعات والمعتقدات وتنميتها؟
مالحظة .عندما يطالب األهل أوالدهم بالطاعة المطلَقة وعلى نحو مستمر القتناعات ومعتقدات وقِيَم وأولويات
وطريقة الوالدين في العمل والتصرُّ ف ،فإنَّهم يكونون سببا في عدم نمو أوالدهم كي يصبحوا بالغين مسؤولين،
عندهم قناعاتهم الخاصة ،ومعتقداتهم ،وقيمهم ،وأولويّاتهم ،وتصرُّ فاتهم الخاصَّة.
ج .خطوات تنمية القناعات والمعتقدات.
ع ِّلم .إن طريقتك لإلقتراب من أوالدك لمساعدتهم في هذا األمر يمكن أن تتألَّف من ثالث خطوات:
إكتشف الحقيقة من الكتاب المق َّدس سويَّة معهم .إن األسس الكتابي َّة تُش ِّكل حدود أي قرار يتَّخذه
ِ
المؤمنون.
 دعهم يختارون التطبيق العملي المناسب .في حين أن األسس الكتابية ال تتغيَّر أبدا ،فإنّه يوجد ع َّدةتطبيقات عمليَّة ممكنة لهذه الحقيقة الواحدة.
إبحث معهم نتائج قرارهم وعواقبه .مثال ،يعلِّم الكتاب المق َّدس عن مبدأين بالنسبة للثياب التي يرتديها
َ
المراهقون :يجب أن تكون الثياب مقبولة أدبيّا (أفسس  )1 :1ومالئمة لكل مناسبة من حيث الحضارة
والثقافة (1كورنثوس  .)99 -91 :12فاالختيار الحر للمراهقين يكون ضمنَ هذه الحدود األدبية
األخالقية والثقافية .هم يختارون ويقرِّ رون واألهل يتباحثون في النتائج والعواقب والتأثيرات التي يمكن
أن يتركها هذا القرار على اآلخرين وأيضا عليهم.
 -7دعوا أوالدكم وبناتكم يبنون عواطف وعالقات ناضجة.
أ .هدف الوالدين.
ّ
إن هدفنا كوالدين ليس أن يكون لنا عالقة متم ِّلقة ،كيِّسة ومعسولة مع أوالدنا ،لكن عالقة نامية وناضجة .هدفنا
ُ
ُ
كوالدين ليس فقط أن نن ِّمي االستقاللية ،ولكن أن نن ِّمي الثقة المتبادلة القوي َّة والسليمة بيننا! في حين أن الثقافة
الغربية تعلِّم أن ينهَج الشخص في الفكر والعمل نهجا مستقالّ الى ح ٍد بارز (الفردانيَّة) يعلِّم الكتاب المق َّدس

المحبّة المتبادلة!

إن العالقة النامية الناضجة تتَّصف بأن يتح َّمل كل شخص المسؤوليَّة الكاملة عن أقواله وأعماله الشخصيَّة ،وبأن
يعبِّر كل شخص ويعيش بحسب قناعاته الخاصَّة وإيمانه الشخصي الراسخ ،وبأن يُعبِّر كل شخص عن مشاعره
وأحاسيسه بإخالص ،وبأن يُن ِّميا كالهما الثقة المتبادلة وبأن يكونا كالهما موضع اعتماد وثقة (يعني :أن يُحب َّا
بعضهما بعضا).
ب .تنمية العواطف الناضجة.
إب َحث .كيف يمكنك مساعدة المراهقين ليعبِّروا عن عواطفهم وأحاسيسهم بطريقة صادقة وناضجة؟
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مالحظاتَّ .
إن مشاعر وأحاسيس المراهقين قوي َّة وهم يعبِّرون عنها ويُظ ِهرونها أيضا! غالبا ،ال يحبّ الوالدان
والشجار والتقاتل والصراخ
إظهار المشاعر القويَّة والتعبير عنها ،كمشاعر الغضب واإلثارة والسخط والصياح
ِ
والبكاء ...وغالبا ما يحاول األب واألم ق ْمع وإخماد تلك المشاعر في أوالدهم بالكتمان والكبت.
إن المراهقين في الواقع يحاولون القول "هذا أنا!" "هذا ما أحسّ واشعر به حقّا!" "إقبلوني كما أنا في الواقع!"
سلِسة.
يطلب المراهقون عادة عالقات صادقة وصريحة ،بينما يطلب األب واألم عادة عالقات كيِّسة ولطيفة و َ
ت و ُكبِ ْ
من ناحية ثانية ،إن ُكتِ َم ْ
تت مشاعر المراهقين باستمرار ،عندها يمكن أن يعبِّروا عن مشاعرهم المكتومة
والمكبوتة بكل أشكال التصرُّ ف األناني والالإجتماعي كالكذب مثال وارتكاب الجرائم والتورُّ ط في المخدِّرات
والجنس والعنف أو في كل أشكال المشاكل العاطفيةِ ،م ْثل الكآبة واالنسحاب والتراجع واإلنطواء على النفس،
والغضب المستور والمرارة والمواقف السيِّئة الشرِّيرة .لذلك ،إسمحوا ألوالدكم بأن يعبِّروا عن عواطفهم
وأحاسيسهم ،لكن ساعدوهم بأن يعبِّروا بطريقة صادقة ومخلصة و ُم ِحبَّة مع ضبط النَ ْفس.
ج .تنمية العالقات الناضجة.
إب َحث .كيف يمكنك مساعدة الشبيبة لتنمية الثقة المتبادلة والعالقات السليمة القويَّة؟
َّ
مالحظات .يضع الكتاب المق َّدس ك َّل مؤمن في عائلة معيَّنة وجماعة كنسيَّة معي َّنة ومجتمع معيَّن .إن صورة
الكتاب المق َّدس للمجتمع البشري ال تتألف من أفراد كل واحد يسير في طريقه ،لكن من أفراد ضمن عائالت،
وأعضاء ضمن كنائس ،ومواطنين ضمن مجتمعات .إن صورة ورؤية الكتاب المق َّدس للمجتمع البشري هي أنَّنا
جميعا بحاجة لبعضنا البعض وأيضا لنساعد ونساهم إسهاما فريدا في مساعدة بعضنا بعضا.
مثال :يجب على الوالدين واألوالد أن يشجِّعوا بعضهم البعض ليعملوا معا ،وينفتحوا على بعضهم البعض،
ويتعلَّموا من بعضهم البعض ويخدموا بعضهم البعض.
د .أمثلة عن عالقات غير سليمة.
-

َّ
َّ
عليهن.
أوالدهن إتِّكاليِّين
يحاو ْلن دائما أن يُبقين
بعض األ َّمهات
ِ
بعض األوالد البالغين هم غير قادرين على التحرُّ ر من هيمنة وسلطة والديهم.
بعض الرجال يتطلَّعون ويبحثون عن أم في خطيبتهم.
يحاو ْلن أن ي ُك َّن ممرِّ ضات رحيمات للخاطب الضعيف.
بعض النساء
ِ
ّ
إن الكتاب المق َّدس يمنع اشتهاء المماثِل (اللواطة والسِّحاق) إذ أنها عالقات محظورة ومحرَّمة.
الرب وتحريضه
ج .أيها اآلباء ،ربُّوا أوالدكم بتأديب
ِّ

ع ِّلم .إن مسؤوليت َْي اآلباء الرئيسيَّتين هما محب َّة أ ِّم األوالد وتربية األوالد!
 أن تُربِّي ولدك "بتحريض الرب" تعني ،أن ُتع ِّلم ولدك الحقائق الكتابيَّة. أن تُربِّي ولدك "بتأديب الربّ " تعني ،أن تدرِّب الولد على أن يُطيع الحقائق الكتابيَّة.على األم أيضا أن تساعد األب على إتمام وإنجاز هذه المه َّمة (تكوين .)12 :2
صالحا في هذا العالم.
رب ولدك ود ِّربه ليكون مواطنًا
ِّ -1
ً
إقرأ .أمثال 1 :22؛ أمثال 23 :19؛ أمثال  21 :17و23 :29؛ لوقا 12 :2؛ 1كورنثوس .2 -3 :19
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شف وناقِش .أي مجاالت هي األهم حيث يجب على اآلباء أن يُربُّوا ويدرِّ بوا أوالدهم فيها؟
إكت ِ
ُ
مالحظة .ربُّوهم ودرِّبوهم في رضى الرب .إن العائالت السليمة القويَّة هي حجارة بناء األ َّمة السليمة القويَّة!
معنى التربية والتدريب.
التدريب يعني أن:
 تُدرِّ بهم بأن يَضعوا الحقائق موضع التنفيذ. تُشجِّ عهم تكرارا؛ مرَّة بعد األُخرى. تُربِّيهم أو تُعاقبهم إن كان ذلك ضروريا.مجاالت التربية والتدريب.
درِّ بهم بصورة خاصَّة:
 على النضوج العقلي والبدني والروحي واالجتماعي. على أن يكونوا حكماء.ُّ
الح َسنة
 على "المحبة" .المحبة تعني تعلم الصبر واللطف والتواضع والبساطة واالحتشام واألخالق َوالخدمة الغير األنانية وضبط النفس والمغفرة.
صالحا في ملكوت هللا.
رب ولدك ود ِّر ْبه ليكون مواطنًا
ِّ -2
ً
إقرأ أمثال  21 :13و7 :22؛ تثنية .3 -3 :1

شف وناق ِش.
إكت ِ

 ما هي أهمية القدوة وال َمثَل الذي يُحتذى والذي يضعه الوالدان؟ ما هي أهمية الكتاب المق َّدس في التربية والتدريب؟د .مسؤولية األوالد تجاه والديهم

ما هي مسؤولية األوالد تجاه والديهم؟ يجب على األوالد أن يعلموا أن والديهم أ ِع َّزاء ج ّدا ،برغم أنَّهم غير
كاملين .يحب الوالدان أوالدهم ويحتاجون الى تعاون أوالدهم ليكونوا والدين صالحين!
إقرأ أفسس 9 -1 :1؛ (كولوسي 22 :9؛ أمثال .)21 -22 :29
شف وناق ِش .ما هي المسؤوليَّات المعيَّنة والمح َّددة التي يعطيها هللا لألوالد؟
إكت ِ
مالحظة .هاتان المسؤوليَّتان هما أعظم هدي َّتين يمكن لألوالد أن يعطوها لوالديهم.
 الطاعة عندما يكونوا صغارا في َكنَف والديهم. اإلكرام عندما يصبحوا بالغين.ه .أيها األوالد ،أطيعوا والديكم في (رضى) الرب
علم الحقائق الثالث التالية المختصَّة بطاعة األوالد لوالديهم.
أط ْع والديك في كل شيء ال يعارض الكتاب المقدس.
ِ -1
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إقرأ متّى 97 :12؛ (مرقس 19 -1 :7؛ أعمال الرسل 22 -13 :3؛ 23 :1؛ 1كورنثوس .)29 -13 :3
إب َحث .ما هي الظروف والحاالت التي يجب عليك فيها أن تُ ِحبَّ الرب يسوع المسيح أكثر من والديك؟ وما هي
الظروف والحاالت التي يجب عليك فيها أن تُ ِس َّر وترضي والديك؟
إن َ
مالحظةْ .
ب والداك منك أن تفعل شيئا باطال وغير َمرْ ضي للرب ،أو إذا اضطهدتك عائلتك ألنك تؤمن
طلَ َ
ْ
وطلبت منك أن تُن ِكر المسيح ،أو أن تتز َّوج شخصا غير مؤمن بالمسيح ،عندها يجب عليك أن ترفض
بالمسيح
ْ
طلبت منك عائلتك بأن تتبع التقاليد والعادات واألعراف العائلية المضا َّدة
إطاعة والديك ب ُلطف ودماثة .إن
للكتاب المق َّدس ،عندها يجب أن ترفض ب ُلطف ودماثة أن تفعل تلك األمور .من ناحية ثانية ،بعض التقاليد
ُكرم
والعادات واألعراف العائلية التي تمارسها عائلتك هي ليست ضد الكتاب المق َّدس واتِّباع هذه األمور سي ِ
والديك أيضا.
أط ْع والديك طالما أنت تحت سن البلوغ وفي كنفهما.
ِ -2
إقرأ لوقا  11 :2ومرقس .91 -91 ،21 -22 :9
شف وناق ِش .حتّى متى أطاع يسوع أباه وأ َّمه؟
إكت ِ
مالحظة .ال يُعلِّم الكتاب المق َّدس بأنّه عليك أن تُطيع والديك طوال الحياة ،لكن عندما تكون ما زلت تحت سن
البلوغ إلى سن البلوغ! البلوغ يبدأ عندما تترك البيت الوالدي ،أو عندما ال تبقى تحت كنفهما وغير معتمد عليهما
في معيشتك أو عندما تتز َّوج .وهكذا فالطاعة للوالدين لها ح ٌّد زمني وهو سن النضوج والرشد .من الناحية
الثانية ،فإن إكرام الوالدين ليس له َح ٌّد زمني.
 -7أَ ِط ْع والديك ألنك مؤمن.
"أطيعوا والديكم في الرب" ال تعني أنّه عليك أن تطيع والديك فقط لكونهم مؤمنين ،ولكن يجب أن تطيعهم ألنَّك
أنت مؤمن!
و .أيها األوالد ،أكرموا والديكم
علم .أن ُت ْكرِم يعني أن تعتني وتحترم ،وأن تُراعي المشاعر أو الظروف ،وأن تحبَّ بدون أيَّة مقاومة أو نفور
والح َموات
وبدون أي خوف أو دوافع أنانية .األمثلة التالية ُمع َّدة لكلِّ الناس في عالقاتهم بالوالدين واألَحماء
َ
وأبيهم السماوي .ث َّمةَ خمس حاالت وأوضاع فيها تهينون والديكم وتجلبون لهم الخزي والعار أو تُكرِّمونهم،
وبمعنى بالغ الذروة تهينون أو تكرمون أباكم السماوي.
إب َحث الحاالت واألوضاع الخمسة التي فيها يكرم األوالد الوالدين واألحماء والحموات ،وبالمعنى البالغ الذروة
إكرام أباهم السماوي.
 -1أك ِرموا والديكم بأن ال تتجادلوا أو تتنازعوا معهم.
إنّكم تهينون والديكم عندما تتجادلون وتتنازعون معهم بخصوص أُمور ال أهمية روحية حقيقيّة لها .مثال ،ال
تتجادلوا معهم بخصوص أي َّة ثياب تليق و ِمن المالئم أن ترتدوها وأي برنامج تلفزيوني تشاهدونه أو َمن الذي
يجب عليه أن يقوم بعمل بعض األعمال العائليَّة اليوميَّة الروتينيَّة أو الشاقة والصعبة .إن الجدال والنزاع هو
الوسيلة لكي تُعلِموهم بأن وجهة نظرهم سخيفة ومضحكة.
12

كيف بإمكانكم أن تكرموا والديكم بطريقة إيجابيَّة؟ صرِّحوا بوجهة نظركم بطريقة لطيفة ث َّم اسمحوا هلل بأن يح َّل
المسألة بالشكل الذي يشاء وبالطريقة التي ترضيه وتُ ِسرّه الى أبعد ح ّد .بهذه الطريقة تُظ ِهر بأنك تؤمن بأن هللا
هو المسيطر على كل األمور والمتح ِّكم بكلِّ حالة وبأنَّه قادر أن يُ ْن ِجز ما هو األفضل لك.
 -2أك ِرموا والديكم بأن تأخذوا إقتراحاتهم ونصائحهم بجدِّية.
إنكم تُهينون والديكم عندما ترفضون وتنبذون إقتراحاتهم ونصائحهم حتّى بدون أن تف ِّكروا فيها َملِيّا وتأخذوها
بعين االعتبار .تهينوهم عندما تدافعون دائما عن موقعكم وموقفكم وتجعلوهم يشعرون بأن رؤيتهم لألمور ال
تستحق حتَّى التفكير فيها.
كيف يمكنكم أن تكرِّ موا والديكم بطريقة إيجابي َّة؟ أيّا كانت اقتراحات ونصائح والديكم تعلَّموا منهم .ما دامت لكم
الفرصة ،تعلَّموا من سنين خبرتهم وحكمتهم المك َّدسة والمتراكمة .تعلَّموا بشكل خاص األمور المتعلِّقة بمجاالت
ق َّوتهم .تعلَّموا بشكل خاص من مواهبهم ومهاراتهم ومعرفتهم وبراعتهم وحذقهم .البعض منهم عنده قُ ُدرات في
مجاالت التخطيط والتنظيم والعمل واإلقتصاد ،والطبخ والعمل بالزراعة .والبعض اآلخر له قدرات في مجاالت
القيادة ،والتعليم وتقديم النصح والمشورة وفي مجاالت الخدمة .تكرِّ مون والديكم بأن تطلبوا نصيحتهم وتتعلَّموا
منهم.
 -7أكرموا والديكم بأن تجعلوهم ضمن حياتكم الحقيقية الواقعية.
إنكم تُهينون والديكم عندما في الواقع ال تُعلِموهم بما تف ِّكرون وبما تشعرون وبما تعملون .وأنتم تهينون والديكم
عندما ال تُعلِموهم بما تُخطِّطون أو عندما ال تعطوهم أيَّة فرصة لكي يؤثِّروا على مخطَّطاتكم .فعندما تستثنوا
والديكم من مشاركتكم في ترفيهكم أو في آالمكم وفي أفراحكم وأتراحكم فإنكم تهينونهم .إن ْ
حذفَكم والديكم من
بصل ِة القرابة
حياتكم الحقيقيَّة الواقعيّة وقراراتكم هو طريقة إلخبارهم بأنَّهم ليسوا جديرين بأن ترتبطوا بهم ِ
والنَ َسب!
كيف يمكنكم أن تُكرِّ موا والديكم بطريقة إيجابية؟ إتَّصلوا بعضكم ببعض ولتكن صلتكم حميمة ،وتبادلوا األفكار
والمشاعر .إن هذا صعب أحيانا ،ولكنَّه ما زال من أفضل الطرائق لتكريم الوالدين .خذوا المبادرة بالتكلُّم معهم.
كلِّموهم عن نشاطاتكم :ما تفعلونه في المدرسة أو في العمل ،ما تفعلونه سويَّة مع أصدقائكم ،وماذا تعملوه في
جماعاتكم الكنسيَّة .كلِّموهم ع ّما تؤمنون به :عن هللا ،والناس والعالم .كلِّموهم عن معتقداتكم اإليماني َّة .كلِّموهم
ع ّما تف ِّكرون به وتشعرون به وتخطِّطون له .فإنَّكم تكرِّ مون والديكم بأن تحيطوهم ب ُمخطَّطاتكم وقراراتكم.
إحترموا خبرة وحكمة والديكم واطلبوا مشورتهم .حتى إذا كانت قراراتكم النهائية تجري ضد ما يرغبون ،فإنكم
تعطوهم شعورا بأنّكم أصغيتم إليهم وأخذتم وجهات نظرهم بج ِّديَّة.
فبإحاطتهم بهذه األمور وجعلهم مؤثِّرين فيها وفي مرحلة مب ِّكرة ،يكون لديكم الفرصة لِتُطلِعوهم أسبوعيا على
كيفي َّة تق ُّدم تفكيركم حتى الوقت الحاضر وعلى سلسلة الوقائع أو الخطوات التي قمتم وتقومون بها .ثم ،إذا كان
من الضروري ،فإنهم يستطيعون أن يتكيَّفوا مع قراركم النهائي وال يكون هذا القرار كصدمة لهم.
 -4أكرموا والديكم بأن تخدموهم وتخدموا اآلخرين.
إنكم تهينون والديكم عندما تخدموهم فقط متى يطلبون منكم شيئا ما كما تهينوهم عندما تخدموهم على مضض
متوقِّعين منهم أن يأخذوا المبادرة ويطلبوا منكم .ومجرَّد أنهم لم يطلبوا ،فال تقوموا بعمل شيء وال تبحثوا عن
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األمور التي تخدموهم فيها بمحض إرادتكم .ترفضون أن تستعملوا شبابكم وق َّوتكم لتساعدوهم في رفع الثقل عن
كاهلهم.
بصروا أين باستطاعتكم أن تخدموا وأين هو
كيف يمكنكم أن تُكرِّموا والديكم بطريقة إيجابية؟ درِّبوا نفوسكم لِتُ ِ
الشخص الذي يحتاج لمساعدتكم وفيما إذا كان بمقدروكم أن تقوموا بعمل شيء ال أحد غيركم يريد أن يعمله أو
يقدر أن يعمله .خذوا المبادرة للخدمة والمساعدة وال تنتظروا حتى يطلب والديكم منكم.
كونوا مثاال وقدوة في تصرُّفكم .ن ُّموا العالقات الطيِّبة مع إخوتكم وأخواتكم في البيت .شاركوا بالقيام ببعض
األعمال اليوميَّة الصعبة والروتينيَّة من دون أن يطلب أهلكم منكم ذلك .لتكن ضمائركم حيَّة لتقدروا أن تتح َّملوا
المسؤولية الملقاة عليكم ولِتَفوا بالتزاماتكم خارج البيت .إعملوا بِك ّد ومثابرة في دروسكم وفي َع َملكم .كونوا
مجتهدين .إن نوع األصدقاء الذين تتّصلون بهم وتقيمون عالقات معهم ،ونوع األماكن التي تذهبون إليها ونوع
ضخم على مشاعر
األشياء التي تقومون بعملها أو تستخفُّون بها وتُهملون عملها ،جميع هذه لها أثر وو ْقع
ٍ
وأحاسيس الوالدين كأب وأُم!
 -5أكرموا والديكم بأن تُحبُّوهم.
إنَّكم تهينون والديكم عندما تُظهرون لهم المحبَّة بالطرائق التي تتطلَّبُها وتفرضها الثقافات والحضارات :أن
تزوروهم أو تُقدِّمون لهم الهدايا وتفعلون لهم ما يرغبون ويتمنّون .تهينونهم أيضا عندما تقدِّمون هذه الطاعة
سيء مزيَّف ،ومع مظهر خارجي مجرَّد
البنويَّة والوالء لألسرة التي تفرضها الثقافات والحضارات مع موقف ِّ
مبال أو مكترث .إنكم تهينونهم عندما تتجنَّبون فعل أي شيء خاص أو غير مألوف يقول
من المشاعر وغير
ٍ
ّ
بشكل غير مباشر إني أقدِّركما ح َّ
عجب بكما إعجابا عظيما .إنكم تهينون والديكم عندما ال
ق قدركما و ُم َ
كرمونهما وتحترمونهما .أو ال تعبِّروا عن إقراركم بالجميل على ما َع ِماله في
تخبرونهما أبدا بأنَّكم تحبُّونهما وتُ ِ
الماضي من أجلكم ولكم .إنّكم تهينون والديكم عندما تُظ ِهرون نفاد صبركم وتَ َم ْل ُملكم بسبب مواطن ضعفهم
وعيوبهم وعندما تقدِّمون المالحظات والتعليقات الغير اللَبِقة بشأن غلطاتهم أو عيوبهم وزالّتهم .إنكم تهينونهم
عندما ال تغفرون لهم َجوْ رهم أو ظلمهم أو أي أذى لحق بكم بسببهم ،لكن تستمرُّ ون على نحو غاضب متوعِّد في
البحث عن طرق لتر ُّدوا لهم األذيَّة .كل هذه األعمال تقول لوالديكم بأنّكم ال تحبُّونهم.
َّ
إن إهانتكم لوالديكم تؤذيهم وتجرحهم في العمق .إن الحاالت والطرق التي يهين بها األوالد والديهم والتي أشَرْ نا
ِّ
ّ
ُ
إليها آنفا تعلِن لوالديك بأنك ال تحسبهم جديرين بإحترامك .هذه الطرق تؤثر ج ّدا بخاصة عندما يكون الوالدان
ألن هذا النوع من التصرُّ ف يقول "ألنكما غير مؤمنينّ ،
غير مؤمنينَّ ،
فإن آراءكم ليست ذي قيمة بالنسبة لنا
ُ
نحن المؤمنين ".أو "ألنَّكما غير مؤمنين ،فال أستطيع أن أحبُّكما فيما بعد ".فعندما يأتي إبن أو إبنة للمسيح ،كثير
من الوالدين الغير المؤمنين يش ّكون أو يخافون من أن يفقدوا عالقاتهم به أو بها .فأي عمل يخلو من المحبة يقوم
به اإلبن أو اإلبنة سوف يُثبت وي ِّ
ُعزز شعورهم بالرفض والنبذ والفشلَّ .
إن ر َّدة فعلهم قد تكون غير عقالني َّة
فرطة .ولكن غالبا ما تُظ ِهر وتعكس ما يعانيه ويختبره الوالدان.
و ُم ِ
كيف يمكنكم أن تُكرموا والديكم بطريقة إيجابية؟ إن المحبَّة المسيحيَّة الحقيقيَّة األصيلة تذهب أبعد بكثير من
الطاعة البَنَويَّة والوالء لألسرة التي تتطلبها وتفرضها الثقافات والحضارات .إنَّها أبعد بكثير من هذه التقَويَّة
ال ُمتكلِّفة المجرَّدة من المشاعر والتي تتَّصف بعدم المباالة وعدم االكتراث! المحبة المسيحيَّة تصبر وتتأنّى
حاولوا أن تفهموا والديكم .إفهموا
وترفق بالوالدين وضعفاتهم وتغفر لهم ظلمهم أو أي أذى لحق بكم بسببهمِ .
الطريقة التي إتَّبعها والدوهم في تربيتهم .إفهموا الصعوبات واألزمات التي إجتازوا فيها والتي اختبروها في
حياتهم .إفهموا عالقاتهم بوالديهم وبباقي أفراد األسرة .إفهموا قِيَمهم ،خاصَّة تلك المتعلِّقة بالمال وبأسلوب الحياة
والتربية والثقافة واألوضاع الشرعية وال َم ْنزلة ،والتكلُّم بالصدق واألمانة وإلخ .إفهموا القوانين واألنظمة
13

والعادات والتقاليد وال ُمعتقدات الدينية بصورة خاصّة التي ما زالوا محتفظين ومستمرِّ ين بها وكيف أنها تؤثر
على تفكيرهم وشعورهم وتصرُّ فهم .إفهموا طريقة ر ّد فعلهم في مختلف األوضاع والحاالت كالزواج مثال
والصراعات وتربية األوالد وضغوط العمل والحزن عند فقدان أحد األشخاص أو أحد األشياء وظُلم اآلخرين
لهم الخ .ولماذا يكون ر ُّد فعلهم بهذا الشكل .وبشكل خاص إفهموا اعتقاداتهم الخاطئة وأفكارهم الخاطئة
صرْ ت مؤمنا.
ومخاوفهم وبخاصة فيما يتعلَّق بك أنت بعدما ِ
عندما تُصبح مؤمنا ،يخاف والداك عادة من َّ
أن خضوعك للمسيح سوف يؤثِّر عليك بشكل سلبي .يخافون من
أنَّك سوف تكون في حالة أردأ في دروسك وسوف ال تكون قادرا على أن تحصل على َع َمل أو منصب جيِّد
وسوف ال تكون ناجحا في حياتك وستحصِّ ل المقدار الصغير من المال وهكذا ال تكون قادرا على دعمهما
ومساعدتهما .يخافون من أن تخسر ثقافتك وتجلب العار والخزي على ديانتهم .إشرح لهما إيمانك المسيحي
بلباقة وأثبت لهما بأنك أصبحتَ شخصا موثوقا بك أكثر وقادرا على تح ُّمل التزاماتك أكثر ومسؤوال أكثر و ُم ِحبّا
أكثر بسبب ما َع ِمله يسوع المسيح ألجلك.
5

صالة ( 2دقائق)
صالة متجاوبة مع كلمة هللا

بر ْفع صلوات قصيرة ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.
شاركوا بالتناوب َ
َّ
ُّ
إقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلمتموه اليوم.
أو ِ
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

عط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتيَ .د ْعهم يد ِّونوه).
(قائد المجموعة .أ ِ
 -1التعهُّد .تعهَّ ْد بإعداد تالميذ للرب.
أكرز ،علِّم أو أد ُرس التعليم عن العالقات بين اآلباء واألبناء سويَّة مع شخص آخر أو مع مجموعة
ِ
أشخاص.
 -2الخلوة الروحي َّة مع هللا .تمتَّع بخلوة روحية مستعينا بنصف أصحاح من نحميا  ،3 ،2 ،3و 12كل يوم.
دون المالحظات.
إستفِ ْد من طريقة الحقيقة المفضَّلةِّ .
 -9درس الكتاب .حضِّ ر في البيت الدرس الكتابي التالي .المغزى من أفسس  :22-12 :1الحرب الروحية
دون مالحظاتك.
في العالم .إستفِد من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المق َّدسِّ .
 -3الصالة .صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع مح ّدد هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا
(المزمور .)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 42
1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

مشاركة ( 22دقيقة)
نحميا

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (نحميا  3 ،2 ،3و.)12
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
7

حفظ ( 22دقيقة)
الخدمة :مرقس 45 :14
أ .تأ ُّمل

"ولكن يسوع دعاهم إليه وقال لهم" :تعرفون َّ
َّ
أن ال ُمعتَبَرين ُح َّكاما على األمم
إقرأ مرقس .31 -32 :12
يسودونهم ،وأن ُعظماءهم يتسلَّطون عليهم .وأ َّما أنتم فال يكن ذلك بينكم وإنّما أ ّ
ي َمن أراد أن يصير عظيما بينكم
فليكن لكم خادما ،وأي َمن أراد أن يصير أ َّوال فيكم ،فليكن للجميع عبدا .فحتَّى ابن اإلنسان قد جاء ال لِيُخدَم بل
لِيخ ِدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين".
الخدمة
مرقس 31 :12
أكتب آية الحفظ التالية على
لوح أبيض أو أسود
ٍ
على النحو التالي:

"فحتَّى ابن اإلنسان قد جاء ال
لِيُخدَم بل لِيخ ِدم ويبذل نفسه فدية
عن كثيرين".
مرقس 31 :12

أكتب الشاهد الكتابي
على ظهر بطاقتك.

 -1حكام األُمم يسودون ويتسلطون على الشعب.
كيف يحكم الكثير من القادة في العالم؟ يقول يسوع ّ
إن القادة في العالم يعتبرون نفوسهم قادة كما يعتبرهم الناس
قادة ،ولكن في عيني هللا هم ليسوا قادة حقّا .من ال ُمفتَرض أن يكونوا قادة ،ولكنَّهم يفشلون في أن يكونوا قادة
حقيقيِّين .يقول يسوع هذا بشيء من السخرية .لو كان هؤالء القادة قادة حقيقيِّين لكان أسلوب قيادتهم مختلفا
تماما.
11

يبذل القادة في العالم ك َّل طاقاتهم ليصلوا إلى الق َّمة ،وإذا ما وصلوا يجعلون كل الشعب يشعر بثقل سلطتهم.
يَفتكرون في نفوسهم فقط وليس في الشعب الذي يتولُّون قيادته .يجعلون رعاياهم يرتبكون ويتضايقون بش َّدة
تحت حكمهم الظالم الجائر .فهم غالبا ما يفترضون َّ
أن سلطتهم مطلقة على كل ناحية من نواحي حياة رعاياهم
ويعتبرون ذلك أمرا مفروغا منه .يفرضون بالق َّوة ما يجب أن يف ِّكر الشعب فيه وما يجب أن يتكلم به ويؤمن به
ويعمل به .فغالبا ما يتصرَّفون وكأنّهم آلهة وليس ألح ٍد سلطة أعلى من سلطتهم .أو ي َّدعون َّ
بأن هللا أعطاهم
سلطتهم وهكذا فالشعب الذي ال يطيعهم ال يطيع هللا .يدعو يسوع هذا النوع من القيادة "سيادة وتس ُّلط" على
الشعب.
 -2يجب على تالميذ يسوع المسيح أن يكونوا ُخدا ًما للشعب.
ما هي الكيفيَّة التي يجب أن يتَّبعها القادة المؤمنون في قيادتهم؟ يُعلِّم يسوع بوضوح بأن القادة من المؤمنين
المسيحيِّين يجب أن ال يقودوا مثل قادة العالم! يقول يسوع" ،فال يكن ذلك بينكم!" يعلِّم يسوع أن ك َّل َمن أراد أن
يصير عظيما بين المؤمنين ،يجب أن يكون خادما لهم ،وك ّل َمن أراد أن يصير أ َّوال بينهم يجب أن يكون عبدا
لهم .يعلِّم يسوع ّ
أن ال َعظَ َمة في ملكوت هللا يُحْ صل عليها بالخدمة .إنّها تتعارض تماما مع الطريقة التي يعتبرها
غير المؤمنين في العالم أنها طريق ال َعظَ َمة .يقول يسوع إن ال َعظَ َمة تكمن في العطاء الغير األناني عوضا عن
األخذ .تك ُمن في سكب النفس وإنفاقها في خدمة اآلخرين بَدَل استخدام اآلخرين للوصول إلى أهدافك وغاياتك
الشخصيَّة.
لكلمة "عبد" معنى سلبي عادة .فالعبد ال حريَّة له ويجب أن يقوم بخدمة ال يريدها وبشكل قسري ويعا َمل معاملة
قاسية ،إلخ .هنا ،في هذا المقطع ،توازي كلمة "عبد" كلمة خادم ويجب أن تُترجم بـ "الخادم المتواضع" .وذلك
يعني أن القائد المسيحي المؤمن يخدم بشكل ح ّر ومجَّاني ومتميِّز برفع الكلفة مع اآلخرين وأيضا بشكل إرادي.
ال يُل ِّمح يسوع أو يدلُّ ضمنا ّ
أن القائد المسيحي المؤمن يمكن أن يُعا َمل بقساوة أو بإزدراء وعدم إحترام! في
حين َّ
أن الشخص الواقف على رأس الهرم يُمثِّل دائما القيادة في العالم ،فإن الشخص الواقف في أسفل هرم
معكوس (مقلوب) يُمثِّل القيادة المسيحيةّ .
إن القائد المؤمن يختار بشكل إرادي وح ّر أن يقف في أسفل الهرم
ويخدم شعبه .إذا ،العظمة الحقيقيَّة في المسيحيَّة هي أن تخدم بمحب َّة.
 -7مثال الرب يسوع المسيح.
قا َد يسوع بالخدمة.
إن يسوع المسيح هو ملك الملوك وربّ األرباب (رؤيا  ،)11 :13ومع هذا ،في مجيئه األ َّول أتى إلى األرض
ليس لِيُخ َدم بل لِيَخ ِدم! قاد يسوع المسيح الناس بأنّه خَ دَمهم .كانت خدمته بأنّه بذل نفسه فِدية عن كثيرين.
الفِدْية.
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 ما هي الفدية؟ كانت الفدية أصال الثمن الذي يُدفَع إلطالق وتحرير َعبْد .ثمن الفدية الذي دفعه يسوعكان حياته الخاصة .كانت آالمه وموته البديلي تكفيرا عن الخطايا وكانت هذه هي الذبيحة الوحيدة التي
قَبِلها هللا.
ّ
وكأن الناس كانت عبيد الشيطان .دفع ثمن
 لِ َم ْن َدفَع يسوع ثمن الفدية؟ لم يدفع يسوع ثمن الفدية للشيطانالفدية هلل لكي يُرضي غضب هللا الناشىء عن دوافع أخالقية ضد خطايا الكثيرين .بكالم آخرّ :
إن هللا
ا لواحد الوحيد الذي أخذ الطبيعة البشريَّة دخل خليقته وتاريخنا في يسوع المسيح وأخذ بنفسه العقاب
الذي نستحقُّه بسبب خطايانا!
 َم ْن في العالم يستفيد من هذه الفدية؟ بالرغم من أن فِديته هذه كانت كافية لجميع الناس في العالم ،ليسكل البشر يستفيدون من هذه الفدية .إن فِ ْديَته ليست مؤثِّرة ونافذة المفعول على كلِّ الناس في العالم .إنّه
ال يعطي حياته كفِديَة عن ك ِّل الناس في العالم ،لكن عن كثيرينَ .من هم هؤالء الكثيرين؟ إشعياء 2 :19
ُرب من أجل إثم شعبي ".متَّى  21 :1يقول" ،وأنتَ تُس ِّميه يسوع ألنّه هو الذي يخلِّص
يقول" ،وض ِ
شعبه من خطاياهم ".في يوحنا  93 :1يقول يسوع" ،ومشيئته هي أن ال أَ َد َع شيئا م َّما وهبه لي يهلك".
تقول اآلية في أعمال الرسل " ، 22 :22لترعوا كنيسة هللا التي اشتراها بدمه ".الرسالة إلى أهل رومية
 99 -92 :2تقول" ،بل بذله ألجلنا جميعا" ،أي ألجل الذين اختارهم هللا وبرَّرهم .بالرغم من أن يسوع
المسيح لم يبذل نفسه فدية عن كل واحد ،فهو أيضا لم يبذلها ألجل قِلَّة من الناس فقط ولكن ألجل
كثيرين .نقرأ في رؤيا ّ 3 :7
بأن يوحنّا رأى جمعا كثيرا ال يُحصى من ك ّل أ َّمةٍ وقبيلةٍ وشعبٍ ولغةٍ
واقفين أمام عرش هللا ويسوع المسيح.
 -4الخدمة في الكتاب المقدس.
أُنظر الدراسة عن الخدمة المسيحي َّة في َمثَل الخادم األمين والخادم الخائن في كتاب التدريب على التلمذة ،12
ال ُملحق .1
ب .حفظ ومراجعة
أكتب اآلية الكتابي َّة على بطاقة بيضاء أو على إحدى صفحات دفتر المالحظات الخاص بك.
-1
ْ
ْ
 -2إحفَظ اآلية الكتابيَّة على النحو الصحيح.
أقسم إلى مجموعات ثنائية َو ْليُراجع الواحد مع اآلخر آية الحفظ الكتابية األخيرة.
 -9راجعِ .
4

درس الكتاب ( 72دقيقة)
الحرب الروحية في العالم :أفسس 24-14 :4

إستفِيدوا من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب وادرسوا أفسس َ 22-12 :1معا.
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الخطوة  :1إقرأ.
إقرأ .لنقرأ أفسس  22 -12 :1معا.
لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله.
إكتشف.
الخطوة :2
ِ
َف ِّكر .ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟
أو :ما هو الح ّ
ق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟
َد ِّون .اكتشف حقّا واحدا أو حقَّين اثنين تفهمهما .فَ ِّكر فيهما ود ِّون أفكارك في دفترك.
شارِك( .بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،شاركوا أفكاركم بالتناوب).
لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واح ٍد ِمنَّا.
(فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه .تذ َّكر أنه في كل مجموعة صغيرة ،سوف يُشارك
أعضاء المجموعة أشياء ُمختلفة ،وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها).
ي هو الح ّ
االكتشاف  .1الح ّ
ق ال ُمعلن في أفسس  12 :1والذي يقول أن الشيطان وجيشه من
ق ال ُمفضَّل لد َّ
األرواح الشرِّ يرة هم أعداء حقيقيُّون.
سوف يقومون بكل محاولة وتجربة ليجعلوني أسقط وأنهزم .ث َّمة أيام شرِّ يرة حيث ُّ
ي.
تشن قوات الش ّر هجوما عل َّ
لذلك إنِّي أتع َّلم من الكتاب المق َّدس عن خطط الشيطان الشرّيرةّ .
إن إستراتيجيَّة الشيطان هي أن يخطف كلمة هللا
من عقول الناس وقلوبهم (لوقا  .)12 :2إنَّه يكذب على الناس دائما (يوحنَّا  )33 :2ويُعمي عقولهم حتى ال
الح َسنة الصالحة
يفهموا اإلنجيل (2كورنثوس  .)3 -9 :3يجعل الناس تعتقد أنّه يمكنها الحصول على األشياء َ
بِفعلها األمور الرديئة الطالحة (لوقا  .)7 -1 :3إنَّه يُسيء االقتباس من الكتاب المق َّدس ويستشهد بالكتاب المق َّدس
على نحو خاطىء كاذب (لوقا  .)1 :3إنَّه يَغرس أُناسا غير ُمخلِصين في كنيسة المسيح (متّى .)31 -97 :19
ُعوزهم ضبط النفس (1كورنثوس  .)1 :7كما أنّه ينشر
إنّه يُجرِّب الناس ليرتكبوا خطايا جنسيَّة خاصة عندما ي ِ
تعاليم زائفة وكاذبة من خالل معلِّمين َك َذبة في ك ّل مكان (1تيموثاوس .)9 -1 :3
ي هو الح ّ
اإلكتشاف  .2الح ّ
ق ال ُمعلن في أفسس  11 :1والذي يخبرنا عن العالقة بين نعمة هللا
ق ال ُمفضَّل لد َّ
ال ُمطلقة ومسؤولية اإلنسان.
من ناحية ،كل األسلحة الروحية التي تُؤلّف سالح هللا الكامل ،تأتي من هللاَّ .
إن هللا َع ِم َل هذه األسلحة ويعطيها
لجنوده .ومن الناحية األ خرى ،يجب على الجندي الصالح ليسوع المسيح أن يلبس هذا السالح ويستعمل هذا
السالح في الحرب الدفاعية كما في الحرب الهجوميَّة أيضا .وهكذا ،ففي الحرب الروحي َّة أريد أن أكون ُم َّتكِال
ا ِّتكاال كليّا على هللا وموارده ووسائله من ناحية .ومن ناحية أُخرى ،عل َّي أن أكون من الذين يتح ّملون المسؤولية
حتّى أقدر أن أقوم بالتزاماتي فأُحارب المعارك بِتَفان وتكريس .أريد أن أكون قويّا وليس بِق َّوتي الذاتيَّة ،ولكن
بق َّوة هللا .أريد أن أثبت وأصمد ضد ق َّوات الش ّر.
الخطوة  :7اطرح بعض األسئلة.
َف ِّكر :ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟
لنحاول أن نفهم كل الحق ال ُمعلن في أفسس  22-12 :1وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم نَفهمها بَعد.
َد ِّون :إحرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة .بعد ذلك ،د َِّون سؤالك في دفترك.
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شخص أن
شارِك( :بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،أطلب أ َّوال من كل
ٍ
يُشارك سؤاله).
ناقِش( :بعد ذلك ،إختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سويا في مجموعتك).
(فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة ،وبعض المالحظات المفيدة إلدارة
النقاش حول األسئلة).
السؤال  )12 :4( .1ما هي الحرب الروحية (صراعنا)؟
مالحظات .يقول الكتاب المق َّدس أن مصارعتنا ليست ضد الناس ،لكن بالحقيقة ضد ق َّوات الش ّر الروحي َّةّ .
إن
الرئاسات ،والسالطين ،وأسياد العالم ،وح َّكام هذا الظالم هم أنواع األرواح الشرِّيرة التي هي تحت سيطرة
الشيطان والذين يعملون من خالل الناس األشرار على األرضّ .
إن األرواح الشرِّ يرة هي في األماكن السماويَّة،
األماكن التي هي المنطقة فوق العالم ولكن تحت السماء حيث يحيا المفديُّون ال ُمخلَّصون .هذه األرواح الشرِّ يرة
تقاوم هللا الح ّي وتحاول أن تُد ِّمر َع َملَه في الناس .لهذا أيضا ،هي غالبا ما
هي مالئكة ساقطة ولهذا فهي اليوم ِ
تُشجِّ ع وتؤيّد الديانات األُخرى ،لكنّها معاديَة ج ّدا لإليمان المسيحي.
إن الحرب الروحيَّة هي ليست الحرب الماديَّة الطبيعيَّة الجسداني َّة؛ فهي ال تستخدم الجيوش واألسلحة أو
اإلرهاب لقتل الناس .أيضا ليست الحرب الروحي َّة قتاال أو كما يس ّمونها بالحرب المق َّدسة أو بالحرب الدينيَّة.
حارب أبدا بالوسائل والطرق التي يتبعها هذا العالم أي بأسلحة ما ّدية ومخطَّطات بشري َّة .إن
الحرب الروحيَّة ال تُ َ
حارب فقط بأسلحة روحي َّة وباإلتكال على القوة الروحية لإلله الحي .إن الحرب الروحية تعني
الحرب الروحية تُ َ
أنه عليك أن تُحارب بجهد وفعاليّة ض َّد مخطَّطات ومكائد وفعاليَّات األرواح الشرِّ يرة التي تعمل من خالل الناس
األشرار واألنظمة الشرِّ يرة! إن الهدف من الحرب الروحيَّة هو من ناحية لِتثبتَ وتصم َد ضد هجمات الشيطان
حرزَ تق ُّدما وتختطفَ الناس من تح ُّكم الشيطان وسيطرته.
وفيما بعد ،من ناحية أخرى ،لتُ ِ
السؤال ( .2أفسس  )14 :4ما هو حزام الحق الذي يجب أن نتخذه ألوساطنا؟
مالحظات .إن الحزام (أو ال ِمنطقة) في الحرب المادية كان يُثَبَّت حول ِسترة قصيرة وضيِّقة يرتديها الجندي
الروماني .وهكذا كانت تُبقى رجال الجندي ويداه ُحرَّتين طليقتين وكلّما كان الجندي غير متورِّ ط في قتال مع
العدو وبعيدا عن المعركة ،كان يربط درعه وسيفه بحزامه.
يُمثِّل الحزام ،في الحرب الروحي َّة ،الحق واإلخالص واإلرادةَّ .
إن السؤال الرئيسي للجندي الصالح ليسوع
المسيح هو" :هل أريد حقّا بصدق وإخالص أن أخوض المعارك في الحرب الروحي َّة؟ هل أنا طوعيّا وبملء
إرادتي راغب ومستعد ألخوض المعارك في الحرب الروحي َّة؟" إن حزام الحق هو الباعث والحافز الذي ُّ
يحث
الجندي ويجعله يخوض المعارك الروحية بملء إرادته .الحق هو سالح قوي ج ّداّ .
إن الشخص الذي يحرِّكه
ويدفعه الحق واإلخالص هو الشخص الوا ِعد وال ُمنتَظَر أن يؤثّر في اآلخرين أكثر بكثير من الشخص المرائي!
في قضاة  ،9 :7نقرأ أنّه أكثر من ثلثي الجيش رجعوا إلى بيوتهم ألنَّه لم يكن الحق والصدق واإلخالص
حافزهم ودافعهم لخوض المعركة! لكن جدعون والثالث مئة جندي كان دافعهم الحق واإلخالص فهزموا جيشا
كبيرا ج ّدا تلك الليلة.
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السؤال ( .7أفسس  )14 :4ما هو درع البر الذي يجب علينا أن نلبسه؟
مالحظات .كان الدرع في الحرب الماديَّة سالحا يُغ ِّ
طي جسد الجندي الروماني من الرقبة نزوال حتى الفخذين.
كان يتألَّف من قسمين ،قسم يغطِّي الصدر وقسم يغطِّي الظهر (1صموئيل  .)92 ،1 :17وهكذا ،كان أعضاء
الجندي الحيويَّة األساسيَّة ،كالقلب والرئتين ،محميّتين.
في الحرب الروحيَّة يُمثِّل درع الب ِّر ليس البِر الذي يعطيه هللا للمؤمنين كمقام ،بل أعمال البِ ّر التي يعطيها هللا لهم
ليسلكوا سلوكا أدبيّا وأخالقيّا مالئما ويحيوا حياة مق َّدسة .السؤال الرئيسي للجندي الصالح ليسوع المسيح هو
"هل أعيش وأسلك سلوكا أخالقيّا وأدبيّا مالئما وأحيا حياة البِ ّر التي سوف تم ِّكنني من خوض الحرب
الروحيَّة؟" ّ
إن درع البِر هو قدرة الجندي المؤمن بيسوع المسيح على خوض المعركة .إن لم يحيا المؤمن حياة
أخالقية وروحيَّة حقّة فال يستطيع أن يكون عنده يقينيّة الخالص .فليس عنده دفاع ضد إتِّهامات الشيطان ويفتقد
إلى الق َّوة والفعاليَّة والتأثير في الصالة (يعقوب  .)11 :1بدون حياة البرِّ سوف يكون المؤمن عاجزا وغير كفوء
في الحرب الروحيَّة! َّ
لكن الحياة البارَّة هي سالح قوي ج ّدا في الدفاع كما هو في الهجوم أيضا .مثال ،في
2كورنثوس  ،7 -1 :1نقرأ َّ
أن سالح البرِّ يُم ِّكن الجند ّ
ي لمواجهة الهجومات من اليمين واليسار وهذه المعركة
هي في سياق الكالم عن مسائل كالطهارة والصبر واللطف والمحبة المخلصة والكالم الصادقَّ .
إن الحياة
المستقيمة الصحيحة تجعل الجندي قويّا في المعركة.
السؤال ( .4أفسس  )15 :4ما هي أحذية االستعداد التي يجب أن نكون حاذين أرجلنا بها؟
مالحظات .في الحرب الماديّة ،كان الجنود الرومان معتادين أن يحذوا أرجلهم بأحذية ُم َم ْس َم َرة بمسامير كبيرة
الرأس على نحو كثيف تحفظها من البلى باالستعمال الطويل على الطرق الرومانية الصعبة ،وهكذا كان الجندي
الروماني على أت َّم االستعداد للمشي مسافات طويلة .كان قادرا على المشي بسرعة وإلى أمكنة بعيدة في أوقات
الحروب .نعلَ ْم من التاريخ أن جيوش يوليوس قيصر كانت تقطع مسافات طويلة ج ّدا في فترات زمنية قصيرة
بحيث أنهم كانوا دائما متيقظين لكل مباغتة أو هجوم يشنُّه عليهم األعداء ،وهكذا كانوا في وضع دفاعي
وهجومي يم ِّكنهم من اللحاق بالعدو وإدراكه بسرعة خاطفة.
تُمثِّل األحذية في الحرب الروحي َّة االستعداد ال ّتام والكامل للحرب .وهكذا ،فإن إنجيل السالم هو الذي يُسبِّب
ويُح ِدث االستعداد .إن اإلنجيل يأتي باإلنسان إلى العالقة الصحيحة الحقيقي َّة مع هللا ومع رفاقه الجنود .إنَّه يعطيه
سالما مع هللا وسالما مع إخوته وجيرانه كما يُصحِّح األوضاع المحطَّمة ويشفي إلى التمام الجراح في حياته
الخاصَّةَّ .
إن السؤال الرئيسي الذي يجب أن يسأله الجندي المسيحي المؤمن هو "هل أنا على أت ِّم االستعداد
والجهوزيَّة ألخوض المعارك في الحرب الروحيَّة؟" ّ
إن أحذية اإلستعداد للجندي الصالح ليسوع المسيح هي
االستعداد الكامل والقدرة على القيام ب ِ ُمه َّمته بشكل عاجل فوري .مثال ،اإلنسان الغني الغبي الذي كان ه ُّمه فقط
مضاعفة ممتلكاته و َغالَّته ومحاصيله وليس في كونه غني هلل ،كان بالكليَّة غير مستع ّد للموت تلك الليلة عينها
(لوقا  .)21 -19 :12أيضا ،الشخص الذي أقامه سيّده على أهل بيته والذي بدأ يضرب زمال َءه ويعاملهم
بخشونة وقسوة وأضاع وقته في األكل والشرب مع ال ِّس ِّكرين ،كان بشكل كلّي غير مستع ّد لرجوع سيِّده (متّى
.)11 -31 :23
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الشرير المشتعلة؟
السؤال ( .5أفسس  )14 :4ما هو ترس اإليمان الذي به نق ِدر أن نُطفىء سهام
ِّ
مالحظات .في الحرب المادية ،كان الترس الروماني مستطيل الشكل ،مغطَّى بالجلد .طوله حوالى 122سم
وعرضه حوالى  71سم .كان ُمع ّدا لِغَرض حماية القلب والرئتين وأعضاء حيويَّة رئيسيَّة أخرى في الجسم ضد
(الز ْفت) وتُوضع على النار قبل أن تُرمى .عندما تتصادم هذه األسهم
سهام العدو التي كانت تُ َغ َّمس في القار
ِ
بالترس كانت رؤوسها تُصبح كليلة وغير ماضية للقتل ولهبها يُخمد.
في الحرب الروحيَّة ،تُمثِّل السهام الملتهبة هجومات الشيطان وجماعته من الناس األشرار .ج َعبهُم وكناناتهم
مليئة بكل أنواع السهام الملتهبة كاإلضطهادات واألمور المثيرة للمتاعب والمسبّبة للمشاكل .بعض هذه السهام
برح والطمع والغرور والحسد والشهوة في عقول الناس وقلوبها.
ُمع َّدة لتسبِّب الشك والريبة والخوف واأللم ال ُم ِ
بعض األحيان يُبذرون زوانا وسط الحنطة ،أي يزرعون أناسا أشرارا بين شعب هللا لكي يسبِّبوا كل أنواع
شوه الحقيقة تشويها كامال
المتاعب والمشاكل (متّى  .)92 ،21 :19وأحيانا تكون ألسنتهم كالسهام ال ُمميتة ،تُ ِّ
وتشوه السمعة من خالل القيل والقال ونشر اإلشاعات واإلفتراء والكذب (إرميا
وتهدِّم الثقة
ِّ
.)2 :3
في الحرب الروحيَّة ،اإليمان يُمثّله الترس .هذا اإليمان هو اإليمان الفاعل المؤثِّر الناشط في وسط المعركة،
اإليمان الظاهر في السلوك (اإليمان الشخصي الذاتي الغير الموضوعي) .باألحرى هو غير اإليمان
الموضوعي (اإليمان المجرَّد عن الخبرة الذاتيَّة) .هو اإليمان الذي يثق بأن كلمات هللا ووعوده هي صحيحة
وصادقة ويتصرَّف على أساس هذه الثقة وهذه اليقينيَّةّ .
إن اإليمان هو سالح دفاعي وهجومي على ح ٍّد سواء.
السؤال األساسي للجندي الصالح ليسوع المسيح هو "هل أستعمل إيماني الفاعل المؤثّر ،إيماني الشخصي الغير
ُ
ُ
حرز
الموضوعي ،إيماني بمواعيد هللا ،ألدافع عن نفسي وأحميها ضد ه ََجمات الشيطان وجماعته األشرار وأل ِ
االنتصارات داخل هذا العالم؟" ّ
إن درع اإليمان هو قدرة الجندي المسيحي المؤمن على أن يهاجم سلطان
الشرير ويحرز االنتصارات عليه .نقرأ في 1يوحنا ّ 3 :1
أن اإليمان هو الذي يغلب العالم ،هو الذي يجعلنا
ننتصر على العالم .باإليمان الفاعل والمؤثِّر ،باإليمان الشخصي الظاهر في سلوك المؤمنين ،يغلب المسيحيُّون
المؤمنون الخطي َّة في حياتهم الخاصَّة والخطي َّة في العالم األثيم الشرِّ ير ويغلبون الشيطان.
السؤال ( .4أفسس  )13 :4ما هي خوذة الخالص؟
مالحظات .في الحرب الماديَّة ،كانت الخوذة تُصنَع من الحديد أو النحاس األصفر أو الجلد وكانت مع َّدة لحماية
الرأس.
في الحرب الروحيَّة تُمثِّل الخوذة الخالص .في 1تسالونيكي  2 :1تُمثِّل أيضا "الرجاء بالخالص" .ففي وسط
الصعوبات واالضطهادات يحتاج المؤمن إلى يقينيَّة الخالص في الحاضر وأيضا في المستقبل .بدونها ،يُم ِكن أن
ّ
ويكف عن القتال بسهولة .إن معرفة الجندي الصالح ليسوع المسيح بأن هللا نف َسه يحارب
ييأس المؤمن وينسحب
عنه (خروج  ،)13 :13وبأن هللا سيكون معه عندما يجتاز المياه ويعبر النار (إشعياء  ،)2 :39وبأن هللا سينقذه
من االضطهادات والعذابات واآلالم (2تيموثاوس  ،)11 :9تجعله قويّا ليُك ِمل القتال .إن ثقة المؤمن اليقينيَّة ّ
بأن
الذي بدأ فيه عمال صالحا سوف يُت ِّممه (فيلبي  ،)1 :1تجعله قويّا لِيُثابر على المحاربة والصمود.
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أيضا يمكن أن يُصبح الخالص سالحا هجوميّا .نقرأ في المزمور  9 -1 :32كيف يرنِّم داود "ترنيمة الخالص"
بعدما أنقذه هللا من الغرق في المتاعب والمشاكل والضيقات .إنَّه يرنِّم "وضع في فمي ترنيمة جديدة ...يرى ذلك
رجع إليه فارغا
كثيرون فيخافون الرب ".إن الكرازة بإنجيل الخالص لآلخرين والرؤية كيف أن كالم الرب ال يَ ِ
أبدا ،بل ُمثمرا دائما ويحقِّق ما يَرغَب فيه (إشعياء  ،)11 :11هي واحدة من أفضل الطرق الهجوميَّة في العالم.
ّ
إن السؤال المهم للجندي الصالح ليسوع المسيح هو" ،هل أحمي عقلي وأفكاري ضد هجمات الشيطان بحيث
ّ
وبأن هللا
أنِّي ُمتأ ِّكد دائما وباستمرار بأنّي مخلَّص ،بأن هللا يُنجِّيني ويُنقِذني مرَّة بعد مرَّة من هجمات الشيطان
يستخدمني ألُنقذ اآلخرين؟" َّ
إن خوذة الخالص هي قدرة الجندي الصالح ليسوع المسيح التي تحمي أفكاره

ومشاعره ضد هجمات العدو وتجعله يحتفظ برباطة جأشه وتؤ ِّكد له يقينيَّة الخالص.
السؤال ( .3أفسس  )13 :4ما هو سيف الروح؟
مالحظات .في الحرب الماديّة ،كان الجندي الروماني يُز َّود باألسلحة على نحو ثقيل وكان يحمل سيفا قصيرا
فوقة في الدفاع كما في الهجوم أيضا ،كما كان سببا
يستعمله في القتال .هذا السيف كان ممتازا ومن األسلحة المت ِّ
في تحقيق الفوز واإلنتصارات للجنود الرومان.
في الحرب الروحية ،يُمثِّل السيف كلمة هللا .إنّه ال يشير إلى كل الكتاب المق َّدس ،لكن على األصح إلى كلمات
مح َّددة مخصَّصة في الكتاب المق َّدس تقولها في أوضاع وحاالت ُمح َّددة و ُمخصَّصة .ما دامت المناداة بكلمة هللا
منسجمة مع إعالن هللا الخاص في الكتاب المق َّدس فهي هي سيف الروح القدسَّ .
إن الروح القدس عندئ ٍذ سوف
يستخدم كلمات الكتاب المق َّدس ليعرض خطيّة الناس ويُب ِّكتهم على إثمهم وخطيَّتهم وليُفنِّد مجادالتهم التي هي
ُكره الشيطان على الفرار ،وليُنير السبيل
ضد الحق ،وليُ ْقنعهم بحق هللا ،وليُبدِّد شكوكهم ويُقصي مخاوفهم ،ولي ِ
الذي يجب أن يسلكوهّ .
إن السؤال الرئيسي للجند ّ
ي الصالح ليسوع المسيح هو" ،هل أستخدم كلماتي الخاصَّة أو
كلمات هللا في الحرب الروحيَّة؟" ّ
إن سيف الروح القدس هو قدرة الجندي الصالح ليسوع المسيح على مهاجمة
األكاذيب وقهرها والتغ ُّلب عليها وإقناع الناس بحق هللا .مثال ،عندما جُرِّب يسوع من الشيطان ،إقتبس يسوع
كلمات هللا من الكتاب المق َّدس ثالث مرَّات .إستخ َد َم سيف الروح ليغلب تجارب وفخاخ الشيطان .كان يسوع
المسيح يقتبس باستمرار من الكتاب المق َّدس عندما كان يجيب على أسئلة الناس وعندما كان يعلِّم الناس عن
ملكوت هللا.
السؤال ( .3أفسس  )24 -13 :4هل الصالة هي جزء من الحرب الروحية؟
مالحظات .إن أفسس  1واآليتين  17و 12مترابطتان .ف َعلى الجندي الصالح ليسوع المسيح أن يستخدم سيف
الروح ويصلِّي في الروح في ك ّل المناسبات واألحوال .تعني "الصالة في الروح" الصالة في مجال ومنطقة
نشاط الروح القدس ،يعني في انسجام مع إرادة الروح القدس ال ُمعلَنَة في الكتاب المق َّدس وباإلتِّكال على
مساعدته .على الجندي الصالح ليسوع المسيح أن يصلِّي ك ّل أنواع الصالة ،فيطلب متوسِّال وباكيا عندما يكون
في حاجة ماسَّة ،ويلتمس الحكمة عندما يكون بحاجة إليها ويتشفُّع من أجل الناس الذين هم في حاجة ،ويشكر من
أجل الصلوات المستجابة.
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عليه أن يواظب دائما على الصالة من أجل ك ّل المؤمنين (القدِّيسين) .هذا يعني أن يصلّي حتى سيادة هللا المطلقة
تظهر وحتى مجد هللا يَ ْ
ظهَر ويتجلَّى أكثر فأكثر في حياة المؤمنينّ .
إن السؤال الذي يجب على الجندي الصالح
ليسوع المسيح أن يطرحه على نفسه هو" ،هل أواظب تماما على الصالة طوال الحرب الروحيّة؟" إن الصالة
هي قدرة الجندي الصالح ليسوع المسيح أن يبقى في إ ِّتصال مباشر مع هللا ،ومن خالل الصالة يستطيع هللا أن
وفرص نجاح!
ِّ
يحول مشاكل ومعضالت المؤمنين إلى مناسبات َ
الخطوة  :4طَبِّق.
َف ِّكر :أ ّ
ي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عملي َّة للمؤمنين؟
شارك و َد ِّون :دعونا نُف ِّكر سويّا ونُد ِّون بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من أفسس .22-12 :1
حوله إلى تطبيق شخصي؟
َف ِّكر :ما هو التطبيق
المقترح الذي يريدك هللا أن تُ ِّ
َ
َد ِّون :أكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك .أشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا
على قلبك.
(تذ َّكر َّ
أن األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة ،أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات
المقترحة).
ُمختلفة .فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات
َ
 -1أمثلة من أفسس  24 -14 :4عن تطبيقات عملية مقت َرحة.
 12 :1ال تحاول أبدا أن تكون قويّا بق ّوتك البشرية الخاصَّة أو طرقك البشرية الخاصَّة .باألحرىُ ،ك ْن قويّا
بإتِّكالك على ق َّوة هللا وطرقه.
 11 :1ال تحاول أبدا أن تخوض الحرب الروحيَّة بِقطعة واحدة أو بقطعتين فقط من سالح هللا الروحي .إلبس
يزودك به هللا.
سالح هللا الروحي الكامل الذي ِّ

 11 :1كمؤمن مسيحي ،أجلسْ ُ ،أس ُل ْك وق ِ ْ
ف ثابتا مقاوما وصامدا .إِجلس فيما يتعلَّق بعالقتك باهلل ،يعني ُكن
مرتاحا وواثقا في بِرِّ المسيح وفي مقامك الروحي في السماوي َّات مع المسيح (أفسس ُ .)1 :2أسلك فيما
يتعلَّق بعالقتك بالناس اآلخرين في هذا العالم ،يعني تصرَّف بطريقة مسيحيَّة ُم َميَّزة (أفسس 12 ،2 :2؛
17 ،1 :3؛  .)11 ،2 ،2 :1وقِف ثابتا مقاوما فيما يتعلَّق بعالقتك بالشيطان واألرواح الشرِّ يرة ،يعني،
واجه العدو ،وص ّد مكايده وارفض إقتراحاته و ُر ْد هجومه وانقضاضه بل ْ
أطر ْده.
 12 :1إِفهَ ْم بوضوح ّ
بأن الحرب التي ُدعي إليها المؤمنون المسيحيُّون هي ليست ضد الناس (اللَّحم وال َّدم) على
اإلطالق وليست بسالح عسكري .إنَّها دائما ض َّد األرواح الشرِّ يرة وخططها الشرِّ يرة وتأثيراتها
الشرِّ يرة وهجوماتها الشرِّ يرة ،وأسلحة هذه الحرب هي دائما روحيَّة.
تش ُّن هجومها ق َّوات الش ّر
 19 :1تذ َّكر بأنّك تحتاج إلى سالح هللا الكامل لتبقى صامدا في اليوم الشرِّ ير عندما ِ
الروحيَّة في السماويَّات.
 13 :1قرِّ ر بأنّك ال تريد الهرب من المصارعات الروحيَّة ،بل باألحرى كن مندفعا بإخالص لتخوض المعارك
الروحيَّة.
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 13 :1قرِّ ر بأنّك ال تريد أن تُعرِّض نفسك لق َّوات الش ّر وتتركها دون حماية ،بل باألحرى ِعش حياة أدبية
ع وتقوى بحيث تكون قادرا لتخوض المعارك الروحيَّة.
أخالقية َ
بو َر ٍ
 11 :1قرِّ ر بأنَّك ال تريد أن تكون غير ُمتيقِّظ ألي هجوم قد ي ّ
ُشن عليك ،أو مباغتة تُفاجأ بها من قِبَل ق َّوات
وح ِذرا ،ساعيا نحو الكمال ،وعلى أت ِّم االستعداد
صيَّرك اإلنجيل حكيما َ
الشرّ ،بل باألحرى ُك ْن شخصا َ
والتأهُّب لخوض المعارك الروحيّة.
 11 :1قرِّ ر بأنك ال تريد أن تبقى شخصا سلبيا مستسلما وغير فعّال ضد هجمات ق َّوات الش ّر ،بل باألحرى
لِ ْ
يكن لك إيمان بوعود هللا واع َمل وفقها حتى تكون قادرا على حماية نفسك وحتى تغلب وتحقِّق
االنتصارات في المعارك الروحي َّة.
 17 :1قرِّ ر بأنّك ال تريد أن تعرِّض أفكارك ومشاعرك لق ّوات الش ّر وتتركها دون حماية ،بل باألحرى إمأل
أفكارك ومشاعرك بالحق وهو أن هللا سيُنجّيك من الكثير من الصعوبات واالضطهادات في هذه الحياة،
وأخيرا سيحفظك سالما في حضرته إلى األبد.
 17 :1قرِّ ر بأنّك ال تُريد أن تبقى سلبيّا وغير ذي فعاليَّة ضد هجمات ق َّوات الشرّ ،بل باألحرى استفِد بشكل
ناشط وفعَّال من كلمات الكتاب المق َّدس لِتُهاجم األفكار واألفعال الشرّيرة حتى تكون قادرا على أن تغلب
التجارب والفخاخ في المعارك الروحيَّة.
 22-12 :1قرِّ ر بأنّك ال تريد أن تخاف من هجمات قوات الشرّ ،بل باألحرى صلِّ بشكل ناشط وفعّال وبحيث
تكون صالتك منسجمة مع وحي الروح القدس في الكتاب المق َّدس حتّى تبقى على إتِّصال مباشر مع هللا
يحول المعارك الروحيَّة إلى مناسبات وف َرص للنجاح
طوال المعارك الروحيَّة .إن هللا قادر على أن ِّ
والنصرة!
 -2أمثلة على تطبيقات شخصية.
أ .أريد أن أتّخذ الحق حزاما لي .أريد أن أضع ح ّدا للفرار والتهرُّ ب من األوضاع والظروف الصعبة
وأريد مخلصا أن أنهمك في الحرب الروحيّة وأكون مؤثِّرا فيها .مع هذا التعهُّد سأُصلي في أحوال
كثيرة حتى يُزيل هللا خوفي ويجعلني َجسورا شجاعا مثل جدعون.
ي سهام
ب .أريد أن أستخدم ترس اإليمان كلّما هاجمت قوات الش ّر أفكاري ومشاعري .وعندما تُطلَق عل َّ
الشك والريبة والخوف والضيق واأللم والطمع والكبرياء والحسد والشهوة ،أريد أن أتصرَّف بإيمان
ضد هذه األفكار والمشاعر .وبإيماني الشخصي الفعّال المؤثِّر أريد أن أتعلَّم مقاومة الشيطان ومكايده.
الخطوة  .5ص ِّل
ّ
َّ
دعونا نصلّي بالتناوب بحيث يصلي كل شخص بشأن َح ٍّ
ق واح ٍد علمنا هللا إياه في أفسس .22-12 :1
(تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا .تمرَّنوا على الصلوات القصيرة التي تتألف
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من جُملة أو جُملتين .تذ َّكر َّ
أن أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة).
5

صالة ( 2دقائق)
صالة شفاعية

تابعوا الصالة في مجموعات ثُنائيَّة أو ثُالثيَّة .ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضا وألجل الناس في العالم.
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

أعط أعضاء مجموعتك الواجب البيتي التالي مكتوبا ،أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم).
(قائد المجموعةِ .
 -1التعهُّد :تعهَّد بأن تُدرِّب تالميذ للرب يسوع المسيح.
ِعظ أو َعلِّم أو أدرُس درس الكتاب ال ُمتعلِّق بأفسس  22-12 :1مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص.
 -2الخلوة الروحية مع هللا :تمتَّع بخلوة روحيَّة مستعينا بنصف أصحاح من سفر أستير  ،3 ،9 ،2و 1كل
يوم .إستخ ِدم طريقة الحق المفضّل .د َِّون مالحظاتك.
راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.
 -9الحفظ :الخدمة :مرقس ِ .31 :12
لشخص ُمعي َّن أو لموضوع ُمح َّد ٍد في هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا (المزمور
صلِّ
 -3الصالةَ :
ٍ
.)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 47
1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

عبادة وتسبيح ( 22دقيقة)
رفع الشكر للرب

الفكرة الرئيسية :العبادة بوصفها رفع الشكر هلل.
نتعلَّم في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا برفع الشكر هلل.
إقرأ المزمور .22 -17 ،11 -12 ،3 -1 :127
هللا يسمع الصلوات ،ويجري المعجزات ،ويعلمنا دروسا مهمة لحياتنا.
ف ِّكر ً
مليا ببعض الصلوات التي استجابها هللا في حياتك؛ ببعض المعجزات التي أجراها هللا في حياتك؛ أو ببعض
االدروس وال ِعبَر التي علَّمك إيّاها هللا.
ُأعبد .أشكروا هللا بالتناوب في جملة أو جملتين على صالة استجابها هللا أو معجزة أجراها في حياتك أو أمر
َح َسن علَّمك إيّاه هللا.
(مثال :أ .أعطاك شريك (ة) حياة .ب .خلَّص حياتك .ج .أعطاك احترام الذات (إشعياء  .)3 :39دَ .م َّكنَكَ
عدوك).
وجعلك قادرا على مصالحة ِّ
7

ُمشاركة ( 22دقيقة)

أستير

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (أستير  ،3 ،9 ،2و.)1
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
4

تعليم ( 72دقيقة)
سيادة هللا وسلطانه :إكتشاف إرادة هللا ومشيئته

"كيف تستطيع أن تختبر إرادة هللا الصالحة لحياتك؟"
"ما هو الرابط بين مزايا هللا وإرادته لحياتك؟"
رشدة الكتشاف إرادة هللا بخصوص قرارات وخيارات عليك اتخاذها؟"
"ما هي المبادىء ال ُم ِ
"هل يعطيك هللا الحرية لتتَّخذ بعض الخيارات أم ال؟"
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أ .إرادة هللا أو مشيئته متعلِّقة بمزاياه
 -1إرادة هللا أو مشيئته.
ص ْلنا على الميراث الذي سبق أن ُعيّننا له ،وفقا لقصده،
تقول اآلية في أفسس " ،11 :1وفي المسيح أيضا قد َح َ
هو الذي يعمل كل شيء كما تفضي مشيئته ".على ماذا يتض ّمن قصد هللا؟ يتض ّمن قصد هللا الخليقة بأسرها
والتاريخ وحياة كل شخص بمفرده.
 إن قصد هللا يُت ِّمم ويُن ِّمي شخصيَّتك الفريدة.ّ
إن قَصْ َد هللا يتوافق بدقّة مع المه ّمة الحياتيَّة التي يعهد بها إليك.
 يتض َّمن قصد هللا الظروف والحاالت التي يسمح بها في حياتك كما يتض َّمن اإلرشاد والتوجيه الفرديالخاص الذي يقدِّمه لك.
إن قصد هللا ُمع ّد وفقا لكلِّ شخصّ ،
ّ
ألن ك َّل شخص خَ لَقَه هللا هو مخلوق لقصد وهذا القصد هو مجد هللا (إشعياء
.)7 :39
 -2مزايا هللا وصفاته.
ك ْم هو أمر جوهري وأساسي أن تعرف مزايا هللا وصفاته كي تُت ِّم َم قصد هللا في حياتك؟
هللا شفوق ورحوم ،بطيء الغضب ،غني في الرأفة ،صالح للك ِّل ،ومراحمه تع ُّم كل أعماله.
وهكذا ،كلَّما تعرف هللا بشكل أفضل ،كلّما تزداد ثقتك به وبقصده لحياتك وبمواعيده (مزمور 3 -2 :131؛ :29
.)1 -1
هللا صادق ويفعل ما يقوله.
إذا ،كلَّما عرفنا حق هللا (ما يقوله هللا) على نح ٍو أفضل ،كلَّما أصبحنا أكثر قدرة على إدراك وتمييز قصد هللا أو
إرادته .يُظ ِهر هللا حقَّه أ َّوال من خالل الكتاب المق َّدس ومن خالل الروح القدس الذي يستخدم حق اإلنجيل
ويخصِّ صه لعقلك وقلبك وحياتك (عدد 13 :29؛ يوحنّا 21 ،17 -11 :13؛ 13 -19 ،2 :11؛ .)17 :17
 -7وحي هللا.
َّ
إن هللا أعظم بكثير وبشكل هائل من خليقته ومخلوقاته ،فهو ال يوحي ويكشف كل إرادته أو قصده للناس .ما
َك َشفَه وأوحى به يتألَّف من وصايا وتعليمات خاصَّة باإلضافة إلى وصايا وتعليمات عامة في ما يتعلَّق بإرشاده
وتوجيهه.
قصد إرادة (مشيئة) هللا ال ُمعلَنَة في الوحي.
إقرأ المزمور َ .2 :92و َع َد هللا بأن يوجِّ هك ويقودك.
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إقرأ يوحنّا  .29 ،21 :13إرادة هللا ال ُمعلَنة هو أن تُطيعها وهكذا تفوز بعالقة وثيقة مع المسيح .عليك أن تجاهد
درك وتُميِّز إرادة هللا ال ُمعلَنة.
بج ّد لِتُ ِ
إقرأ التثنية 23 :23؛ إشعياء  .11 -2 :11من ناحية ثانية ،أنت ال تحتاج أن تخاف من إرادة هللا المكتومة (غير
ال ُمعلَنة) أو أن تقلق وترتقب ش ّرا من الظروف واألحوال التي من خاللها يوجِّ ه هللا حياتك ويقودها .تذكر صفات
هللا ومزاياه!
إقرأ رومية  .22 :2إرادة هللا الغير ال ُمعلَنة (والظروف واألحوال الغير ُمفسَّرة) هي أيضا لخيرك!
تذ َّكر أن هللا ُم َسي ِْطر ومهيمن في معرفته وق َّوته ومحب َّته!
أمثلة عن وصايا هللا وتعليماته الخاصة.
الوصايا الخاصة والتحذيرات والتعاليم في الكتاب المق َّدس التي تتعلَّق بأمور خاصة يطلبها هللا.
مثال:
ُكرموا والديهم.
إقرأ خروج  .12 :22يوصي هللا الناس ويأمرهم بأن ي ِ
إقرأ خروج  .13 :22يمنع هللا ويُحرِّ م الزنا والفجور واألعمال الالأخالقيَّة الجنسيَّة.
إقرأ متّى  .11 -13 :1يعلِّم هللا الناس أن يسامحوا بعضهم بعضا.
أمثلة عن وصايا هللا وتعليماته العامة.
إن الوصايا والتعليمات العا َّمة أو المبادىء والقوانين في الكتاب المق َّدس تتعلَّق بمجاالت حيث يجب عليك أ ّوال
أن تأخذ بعين االعتبار عوامل متعدِّدة ،ثُ َّم تختار على أساس هذه االعتبارات .مثال:
إقرأ أفسس  .11 -11 ،12 :1أنت بحاجة إلى أن تف ِّكر مليّا باألشياء التي تُرضي هللا وتُف ِّكر أيضا باألشياء التي
ال يرضى هللا عنها.
إقرأ رومية  .13 :13عليك أن تف ِّكر مليّا كيف تستطيع أن تعيش وتسلك كشخص حكيم.
إقرأ 1كورنثوس  .29 :12أو تحتاج لتف ِّكر مليّا في الطريقة وأسلوب العمل البنَّاء والمفيد .طبعاَّ ،
إن التعاليم
الخاصَّة كما المبادىء العامة في الكتاب المق َّدس ،كالهما يجب أن يُفسَّرا بشكل صحيح ومضبوط.
ب .وصايا هللا وتعليماته الخاصة فيما يتعلق بإرادته
أعطى هللا الكتاب المق َّدس كإظهار إلرادته وكخارطة أو بوصلة ليُريك الطريق الذي يجب أن تسلكها .جزء من
وحي هللا في الكتاب المق َّدس يتألَّف من وصايا؛ أوامر وتحذيرات وتعاليم .في محاولتك إلدراك إرادة هللا
وتمييزها في مجال أو نطاق معيَّن عليك أ َّوال أن تدرس كل الوصايا والتحذيرات أو التعاليم الخاصَّة المتعلِّقة
بالموضوع الذي أنت بصدده.
 -1ماذا يقول هللا في الكتاب المقدس بخصوص ما تتأمل فيه وتدرسه؟ (2تيموثاوس )13 -14 :7
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أيّة وصايا ،وتحذيرات وتعاليم في الكتاب المق َّدس تُطب َّق في هذا المجال على وجه التخصيص؟ إجمع كل ما
بإمكانك أن تجده في الكتاب المق َّدس عن هذا األمر .فَسِّر الكتاب المق َّدس بشكل صحيح ومضبوط (2تيموثاوس
.)11 :2
حركني ويحثُّني منذ عهد قريب؟ (مزمور )174 :113
 -2ما هو المقطع أو الوعد الكتابي الذي يُ ِّ
توقّع أن يُكلِّمك هللا أثناء قراءتك الكتاب المق َّدس أو أثناء خلوتك الروحيَّة .تأ َّكد تماما من أن تطبيقك العملي
الشخصي (الذاتي غير الموضوعي) يتوافق وينسجم تماما.
 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 المق َّدس. -7إلى أي مدى أنا اآلن أعمل إرادة هللا ال ُمعلَنة؟
إن كنتَ ترفض ما تعرف اآلن بأنه إرادة هللا ،فال يمكنك أن تنتظر من هللا أن يريك ما لستَ تعرفه.
 -4هل أنا راغب ومستعد طوعيًا أن أعمل إرادة هللا مهما كانت؟ (لوقا )43 -44 :4
ينتظر هللا منك ليس فقط أن تسمع كالمه ،ولكن أن تعمل به .فأنت ال تستطيع أن تُفاوض مع هللا بشأن إرادته
لحياتك.
ج .وصايا هللا وتعليماته العامة في ما يتعلق بإرادته
جزء آخر من وحي هللا في الكتاب المق َّدس يتألَّف من وصايا (أوامر) وتعليمات عامة أو مبادىء إرشادية
توجيهي َّة .فعندما تريد أن تأخذ إرادة هللا بعين االعتبار في مجال معيَّن أو بشأن موضوع معي َّن وال يوجد أي َّة
وصي َّة مح َّددة أو تحذير أو تعليم مح َّدد بشأنه في الكتاب المق َّدس ،عندها عليك أن تتَّخذ قرارا حكيما مبنيّا على
اإلرشادات العا َّمة السبعة أو المبادىء الكتابيَّة اإلرشاديَّة والتوجيهيَّة الكتشاف إرادة هللا.
ُ -1خذ قرا ًرا أو خيا ًرا حكي ًما.
أعطى هللا المؤمنين الكثير من الحريَّة لِ َع َمل إرادته .فيما يتعلَّق بِ ُمج َمل الحياة ،يوجد نسبيّا القليل من الوصايا
والنواهي والتحذيرات والتعاليم الخاصة المح َّددة .أُعطي للمؤمنين المسيحيِّين الكثير من الحريَّة ضمن قراراتهم
أو خياراتهم.
أ .بالنسبة للموضوع الذي أنا بصدده ،هل هناك وصايا معينة أو تحذيرات أو تعاليم كتابية ،أو هل عندي
قرر أو أختار؟
الحرية ألُ ِّ
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إن كان ث َّمة وصايا أو تحذيرات أو تعاليم خاصة متعلِّقة بالموضوع ،عليك عندها أن تأخذها بعين االعتبار أ ّوال.
وإن لم يكن من وصايا وتحذيرات أو تعليم خاص بهذا الموضوع الذي أنت بصدده ،عندها ،لك الحريَّة لتتَّخذ
قرارا أو خيارا حكيما.

تُظهر األمثلة التالية من الكتاب المق َّدس بأنَّه يوجد أحيانا ع َّدة خيارات ُمسرَّة هلل على ح ِّد سواء ،يستطيع
المؤمنون أن يختاروا منها بحريَّة :إن للمؤمنين حُريَّة االختيار في األمور التالية:
 إنَّهم أحرار أن يأكلوا البقول فقط أو أن يأكلوا كل شيء (رومية .)3-1 :13 إنَّهم أحرار أن يراعوا بعض األيام ويعتبروها ُمق َّدسة أكثر من غيرها أو أن يعتبروا األيّام كلَّها متساوية(رومية .)1 -1 :13
متزوجين أو أن يتز َّوجوا (1كورنثوس .)93 ،3 -2 :7
 إنّهم أحرار أن يبقوا غيرِّ
 إنّهم أحرار ليقرّروا كم يجب أن يعطوا ولِ َمن يعطون هداياهم أو ِهباتهم (2كورنثوس .)7 -1 :3بالطبع ،إن حري َّة المؤمنين خاضعة لتعاليم الكتاب المق َّدس َك ُكلّ.
ب .ما هي مصادر الحكمة؟
يقود هللا المؤمنين من خالل الحكمة الحقيقي َّة ومصادر الحكمة الحقيقي َّة هي كلمة هللا (المزمور -37 :113
 ،)122روح هللا (إشعياء  ،)2 :11الصالة (يعقوب  ،)1 :1ال ُمشيرون (أمثال  ،)13 :11والبحث والتفتيش
الدقيق (نحميا  .)2يتعي َّن على المؤمنين لكي يأخذوا القرارات الحكيمة أن يف ِّكروا مليّا وأن يأخذوا بعين االعتبار
األسئلة التالية:
سن وما هو األحسن بالنسبة للموضوع الذي أنا بصدده؟
الح َ
ج .ما هو َ
إقرأ 1كورنثوس  1 :7و.3
بالرغم من أن أمرا ما ربَّما يكون َح َسنا ،فإنه ليس بالضرورة أن يص َّح ذلك عليك بشكل آلي (أوتوماتيكي)
ويكون هو األفضل لك أو لشخص آخر!
د .ما الذي يسبِّب المتاعب والمشاكل وما الذي يُعطي السعادة أو السالم بالنسبة للموضوع الذي أنا
بصدده؟
إقرأ 1كورنثوس 32 ،22 :7؛ رومية .13 :13
بالرغم من َّ
يص َّح ذلك عليك أوتوماتيكيّا ويكون نافعا
أن أمرا ما ربَّما يكون مسموحا به ،فإنّه ليس بالضرورة أن ِ
وبنَّاء لك أو ألي شخص آخر وال يسبب المشاكل أو التعاسة والشقاء! أحيانا يكون القرار الحكيم أن تختار ما
يؤدِّي إلى سالم وأحيانا أخرى يؤدي القرار الحكيم إلى صعوبات ومتاعب.
ه .ما هو المسموح به وما هو النافع أو البناء بالنسبة للموضوع الذي أنا بصدده؟
إقرأ 1كورنثوس .29 :12
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بالرغم من َّ
أن أمرا ما ربَّما يكون مسموحا به فليس بالضرورة أن يكون بشكل أوتومكاتيكي نافعا أو بنَّاء لك أو
لشخص آخر!
سن والضروري بالنسبة للموضوع الذي أنا بصدده؟
و .ما هو ال ُمستح َ
إقرأ 1كورنثوس 3 :11؛ 2كورنثوس .1 :3
بالرغم من ّ
أن أمرا ما ربَّما يكون مسموحا به ،فليس بالضرورة أن يكون ذلك وبشكل أوتوماتيكي ُمس ْتح َسنا أو
حتّى ضروريّا! الحكمة اإللهية غالبا ما تُضيِّق وتحدِّد الخيارات إلى خَ يَار واحد .عندها ،يكون هذا اإلختيار
الواحد مقبوال لدى هللا .عندما يكون هناك أكثر من إختيار واحد حكيم (على حد سواء في النفع والبناء والجودة
والضرورة) ،عندها يكون كل واحد من هذه االختيارات مقبوال لدى هللا وسيقود بسلطانه ال ُمطلَق قرارك في
اإلتّجاه الصحيح (أمثال 99 :11؛ راعوث .)2
 -2ف ِّكر مليًا ُ
وخذ بعين االعتبار مشورة الناس الحكماء ومشورة الوالدين.
أعطاك هللا إخوة وأخوات مؤمنين وبعض الناس الحكماء في جماعتك لكي يشيروا عليك ويهت ُّموا بك .يُح ِّذر هللا
الناس الذين يريدون أن يبقوا في حالة إستقالل في الرأي وفي السلوك والميَّالين إلى أن يكونوا بال إرتباط أو قيد
أو يريدون أن يبقوا في حالة تمرُّ د وعناد (إشعياء .)2 -1 :92
أ .ما هي مشورة األتقياء والمؤمنين الناضجين والناس الحكماء اآلخرين؟ (أمثال )22 :11
كلَّما كثُر المشيرونَ ،كثُ َر ْ
ت الحقائق التي َستُصبح قادرا أن تُف ِّكر فيها وتعتبر .كلَّما كان مشيروك يعرفوك
ويعرفون ظروفك وأوضاعك بشكل أفضل ،كلَّما كانت نصيحتهم ومشورتهم لك مكتملة (أمثال .)29 :27
في األمور الروحيّة واألدبية األخالقيَّة ،يجب أن يكون مشيروك مؤمنين ،ألن غير المؤمنين ليس عندهم فكر
المسيح (1كورنثوس  .)11 -12 :2يجب أن يكونوا ناضجين روحيّا ّ
ألن غير الناضجين ال يستطيعوا أن
يميِّزوا الخير من الش ّر (عبرانيين  .)13 :1ويجب أن يكونوا أتقياء َو ِرعين َّ
ألن هللا ال يسمع لصانعي الش ّر
(1بطرس .)12 :9
والح َسني اإلطِّالع (أمثال .)7 :13
أ َّما في األمور األخرى فيمكن أن يكون ضمن مشيريك بعض العقالء
َ
ب .ما هي َمشورة والدي إن كنتُ لم أزل قاص ًرا تحت سن البلوغ؟ (أمثال )3 -2 :1
طالما أنت تحت ّ
سن البلوغ ،يستخدم هللا والديك ليش ِّكلوك ويُ ِع ُّدوك لحياة البلوغ والرُشد ،وفقط عندما تكون
قاومهم بِلُطف ودماثة (متّى 97 :12؛
نصيحة والديك ضد وصايا هللا أو تعاليمه الواضحة الجليَّة يجوز أن تُ ِ
أعمال الرسل .)23 :1
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ج .هل أنا في حالة إستخفاف أو تجاهل المشورة التي يجب علي اإلستماع إليها واحترامها وأخذها بعين
االعتبار؟ (أمثال .)21 -22 :13
 -7ف ِّكر مليًا بقدراتك وبالمهمة التي ُع ِه َد بها إليك ُ
وخذ هذه جميعها بعين اإلعتبار.
لقد خَ لَقك هللا بشخصيَّة ُمميَّزة َولِ ُم ِه َّمة وغاية.
أ .ما هي المهارات والقُدُرات الطبيعية والمواهب الروحية التي أعطاني هللا إياها وكيف يريدني أن
نجز قصده في حياتي؟ (1كورنثوس )1 -3 :12
أستخدمها ألُ ِ
إن هللا هو خالقك وهو الذي خلقك من جديد ومنحك مهارات وقدرات طبيعيَّة ُمعيَّنة كما وهبك مواهب روحيَّة
حتى يمكنك أن تحيا بحسب قصده .فَقُ ُدراتك وقصورك وعجزك ،جميع هذه هي دليل ال ريب فيه على كيف
يريدك هللا أن تكون وتعيش.
ُطور أو تُعيق نمو شخصيتي وإتمام ُمهمتي؟
ب .إلى أي مدى تقدر األمور والمواضيع التي أف ِّكر فيها أن ت ِّ
تشتمل شخصيّتك على معتقداتك وقِيَمك ،عواطفك وتصرُّ فاتك (2كورنثوس ُ .)12 :19مه َّم ُتك تعني عملك،
َع َملك اليومي العادي ،أهدافك الحياتيَّة الطويلة األمد والقصيرة األجل ،دعوة هللا لك أو الخدمة التي أوكلها هللا
فسد
إليك (أعمال الرسل  .)23 :22إن بعض القرارات أو الخيارات التي تقرِّرها أو تختارها في الحياة قد تُ ِ
أخالقك وتؤذي شخصيَّتك وتوثِّر سلبا على ُمه َّمتك وتكون غير مالئمة لها .ف ِّكر و ُخذ بعين االعتبار تلك
وتطور شخصيَّتك وتُ ِّ
عزز ُمه َّمتك.
القرارات والخيارات التي يمكنها أن تبني ُخلُقك وتُن ِّمي
ِّ
أ َّما العالقات أو النشاطات التي لها تأثير سلبي عليك فيجب أن تنهيها وتضع لها ح ّدا فورا (المزمور 1 :1؛
ُّ
تحث
أمثال 11 ،12 :1؛ 2كورنثوس  .)1 :7 -13 :1ومن ناحية ثانية ،يجب أن تَ ِج َّد في طلب العالقات التي
على المحبَّة واألعمال الصالحة وتشجِّ عها (عبرانيين .)21 -23 :12
ج .ما هي األولويات التي يُ َحفزني هللا على طَلَبها بإلحاح؟ (متّى )99 :1
ألي من األهداف والغايات يدفعك هللا ويعطيك اإلحساس بأنَّها من الحاجات ال ُملِحَّة؟ ليست كل األمور على
عط  %32من وقتك ومجهوداتك ألشياء تَ ِغلُّ وتُثمر  .%12باألحرى
المستوى نفسه من األهميَّة في الحياة .ال تُ ِ
إعط أفضل وقتك وجهدك لألشياء التي تدوم لألبد .على وجه التعميم إِعمل األشياء األكثر أهميَّة أ ّوال ولكن أيضا
ِ
إربح الوقت لتعمل األشياء األقل أهميَّة.
 -4ف ِّكر مليًا بالحقائق وبالظروف والتفاصيل ُ
وخذ هذه جميعها بعين اإلعتبار.
إن هللا كلّي السيادة والسلطان فيما يتعلَّق بمكانك وظروف الحياة وتفاصيلها (أعمال الرسل .)23 :17
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أ .هل قمتُ ببحث وجمعتُ كل المعلومات الممكنة والجديرة بالتصديق والوثيقة الصلة بالموضوع الذي
راجع نحميا األصحاح )2
أف ِّكر فيه؟ (أمثال 2 :21؛ ِ
يجب على المؤمنين أن يجمعوا الوقائع والحقائق ويتعلَّموا األمور الحسنة من الناس اآلخرين بما فيه غير
المؤمنين .مثال ،عندما تختار عمال أو وظيفة ،أكتب رسائل إلى شركات مختلفة واج َمع المعلومات التالية:
 وصف لعملك أو لوظيفتك ،مدة العمل ،ساعات العمل ،مكان العمل وشروط العمل.صالت وعالقات العمل أو الوظيفة ،تنظيم السلطةَ ،م ْن هو المشرف على العمل وعلى َمن أنت مسؤول
ِ
شرف وتراقب.
أن تُ ِ
 أجرك أو راتبك ،اإلعانات المالية عند الشيخوخة أو المرض أو البطالة ،إمكانيات الترقية. الطريقة التي تجعلني جديرا باالحترام والتقدير في هذا العمل أو هذه الوظيفة. كيف ينظر الناس اآلخرون إلى هذا العمل أو هذه الوظيفة؟ويصوبها لكي تشير بوضوح إلى إتِّجاه واحد؟
ب .إلى أي حد يُرتِّب هللا بعنايته الظروف أو األحداث
ِّ
(1كورنثوس 3 -2 :11؛ فيلبي )12 :1
هل تقودك الظروف واألحوال في االتجاه نفسه كالقواعد والمبادىء األخرى في هذه الدراسة؟
ج .هل عندي ضمير نقي حيث إني لم أحاول أنا بنفسي ترتيب الظروف واألحوال؟ (أعمال الرسل :23
)11
د .إن كنت أواجه العقبات والعوائق ،فهل هي تأتي من هللا لكي تمنعني وتغلق الباب أمامي ،أم من
الشيطان لكي أغلبها باإليمان؟ (أعمال الرسل 12 -1 :11؛ 1تسالونيكي )12 :2
إن أهداف هللا تُصبح أكثر وضوحا بعدما نأخذ بعين االعتبار كل مبادىء هذه الدراسة .لكن تذ َّكر غايات
واستراتيجيَّات الشيطان .صلِّ على نحو استثنائي ّ
ألن مسألة العقبات والعوائق ربّما تكون لِتنمية وتطوير
شخصي َّتك أو ربّما تكون مسألة حرب روحيَّة.
 -5أنظر إلى األفكار والمشاعر وخذها بعين االعتبار.
راجع 1كورنثوس 11 :2؛ فيلبي .)1 :2
أوصاك هللا بأن تُحب َّه بكل فكرك وبكل قلبك (مرقس 92 :12؛ ِ
أ .ما هي دوافعي ورغباتي ومشاعري الشخصية؟ وماذا يقول لي الذوق السليم؟ (1أخبار األيام 3 :22؛
المزمور )1-3 :97
إفتكر بأمور مثل :السعي وراء طموح أناني ،محاولة كسب رضى الناس ،الرغبة في المال والغنى ،الرغبة في
السُلطة والنفوذ أو الشهرة ،أو الشعور بالمرارة نتيجة ظُ ْلم وإجحاف .وافتكر بأمور مثل :القيام ب َع َمل مثمر
ومساعدة اآلخرين لكي يتق َّدموا وينموا في إيمانهم .أي من هذه الرغبات والمشاعر يبدو أنه من هللا؟ وأي منها
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يبدو أنَّه تجارب شيطانيَّة تدفعك لتتَّخذ قرارا باطال وغير أخالقي أو لتختار خيارا من الدرجة الثانية؟ صلِّ بشأن
هذه جميعها.
ب .ما هي الدوافع والرغبات وما هي مشاعر اآلخرين الذين سيتأثرون بقراري؟ (فيلبي )3 -9 :2
كيف يكون التأثير على شريك (ة) حياتك وعلى أوالدك؟ فزوجتك وعائلتك ُم ِه ّمون ج ّدا في نظر هللا في ما يتعل َّق
بمعظم القرارات أو الخيارات التي تتّخذها (تثنية 1 :23؛ متّى 1 -1 :13؛ 1كورنثوس 1 :3؛ 1تيموثاوس :9
.)1 -3 ،2
ج .بعدما أكون قد أخذتُ كل المبادىء في هذه الدراسة بعين االعتبار ،هل أكون في حالة إختبار السالم
الداخلي المستمر وفي حالة إقتناع بأن هللا يُرشدني ويقودني؟ أو يكون إختباري االضطراب والخوف
ونفاد الصبر والصراع الداخلي والفوضى؟ (إشعياء )17 :92
أُنظر فيما إذا كان هذا السالم:
 مجرَّد شعور بأنك َع ِملتَ أمرا قويما ،شعور يخلو من الخوف والهواجس أو الصراع بعدما أخذت هذاالقرار،
 أو فيما إذا كان هذا السالم هو ثقة رصينة بكلمة هللا وبإرشاد هللا من خالل كلمته بالرغم من إحتمالحدوث بعض األشياء المجهولة أو بالرغم من إضطراب عاطفي جائز حدوثه.

 -4ف ِّكر مليًا بالتوقيت وباإليمان ُ
وخذهم بعين اإلعتبار.
أعطاك هللا وقتا لِتعمل ك ّل أمر أنت بحاجة أن تعمله .مكتوب في سفر الجامعة " ،1 -1 :2قلب الحكيم يُدرك
أمر".
الوقت المناسب وأسلوب القضاء .فهناك وقت وأسلوب لكلِّ ٍ
أ .هل رغباتي وعواطفي تدفعني ألتعجل األمور؟ (أمثال )2 :13
َّ
إن أمورا كالطموح األناني والحماس الغير المق َّدس ،إنعدام ضبط النفس ،فرط الثقة بالنفس وبالغير ،الكبرياء،
الغضب ،اإلنتقام ونفاد الصبر ،أمور كالتي سبق ذكرها تقدر أن تكون سببا الرتكابك أخطاء كبيرة .وهكذا ،ال
وتهور.
تنتق خيارا بسرعة زائدة
تأخذ قرارا وال
ُّ
ِ
ب .هل رغباتي وعواطفي تعيقني (تجعلني أتباطأ وأتأخر) في أخذ القرار والتصرف دون أن أستغل
الوقت؟ (أفسس )11 -1 :1
َّ
إن اإلنتظار األكثر من الالزم للدليل القاطع الجازم ،والدوافع األنانية ،ووقاية الذات ،وعدم اإليمان ،والخوف
ماطل أو تؤجِّ ل.
يمكن أن تكون من األسباب التي تجعل الفرصة تفوتك ،وهكذا ال تُ ِ
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ج .هل أنا ناضج روحيًا كفاية ألُميِّز القضايا المهمة المتشابكة؟ أو هل علي أن أعطي وقتًا أكثر لكي أنمو
ً
مستعدا ألخذ قرار بهذه األهمية؟ (عبرانيين )13 :1
ألُصبح
بالرغم من أن قرارا أو خيارا شخصيا قد يكون مسموحا به ،هذا ال يعني تبعا وبشكل أوتوماتيكي أن الشخص
ناضج كفاية إلتخاذ ذلك القرار أو الخيار.
ضا باإليمان؟ (عبرانيين )1 :11
د .هل يريدني هللا أن أتصرف باإليمان أو أن أحجم عن التصرف أي ً
أن فهمك محدودْ .
أنتَ لَسْتَ لغاية اآلن مق ّدسا تماما ،كما َّ
أن تُخطىء وتسيء الفهم ،هذا أمر بشري ،وأن تعترف
درك بإخالص َّ
أن أمرا ما هو إرادة هللا لك ،عليك أن
بالخطأ وتُسلِّم بصحَّة أمر ،هذا تواضع حقيقي .فعندما تُ ِ
تطيع وتعمل وفقه باإليمان ،ومع ذلك إن ثَبُتَ في النهاية أنَّه كان قرارا خاطئا ،عندها يجب أن تَثِق َّ
بأن هللا
َّ
وبأن هللا يُعنى بكل النتائج ويتولَّى رعايتك ورعاية اآلخرين أيضا .فاهلل هو ُمطلَق
يُهيمن عليه ويتح َّكم به
السيادة .ففي كل األوقات يجعل هللا جميع األمور تعمل معا ألجل الخير لِمحبِّيه (رومية !)22 :2
وجراءة إللهام الروح القدس.
 -3ص ِّل و ُكن ُمتأ ِّهبًا بكل ثقة َ
أعطاك هللا اقترابا مباشرا إليه من خالل الصالة (أفسس 12 :9؛ عبرانيين .)11 :3
أ .هل صليتُ على نحو صحيح وكاف من أجل المعلومات التي حصلتُ عليها من كل المبادىء في هذا
الدرس؟
(فيلبي)1 :3
واظب على الصالة
إِج َعل طلباتك معروفة لدى هللا .إِفتح قلبك واخبره عن ك ّل دوافعك ورغباتك ومشاعركِ .
حتى تكون قد عرفتَ ماذا يجب أن تعمل .عندما تُصلِّي من أجل شيء ما ،هل تختبر حريَّة مستمرَّة ومتواصلة
للصالة بشأنه؟
أعطاك هللا إقترابا مباشرا إليه وأعطاك الروح القدس كالمشير والناصح أو النائب عنه لكي يقودك ويرشدك إلى
كل الحق ،ولكي يُب ّكتك على الخطيَّة ،وليعلِّمك ك ّل شيء ،وليذ ِّكرك بكالمه (يوحنّا 21 :13؛ .)13 -19 ،2 :11
تصرف ُمعين؟ (أعمال الرسل :11
ب .هل يحثني الروح القدس أو يبعدني عن التقدُّم في اتجاه عمل أو
ُّ
12؛ أعمال الرسل )7 :11
إن ما يقوله لك الروح القدس ال يتعارض مطلقا مع الكتاب المق َّدس (أفسس  !)17 :1يجب أن تميِّز بين صوت
األرواح الشريرة وصوت المسيح (إشعياء 22-13 :2؛ رومية 17 :12؛ 1يوحنا .)1 :3
د .مسؤوليتك في ما يتعلق باكتشاف إرادة هللا
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ّ
إن هللا يقينا يرغب ويُريد أن يُرشد المؤمنين ويقودهم .فوعده هو "أُعلِّمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك
عيني ترعاك" (المزمور  .)2 :92لكن طبعا وبدون شك ،على المؤمنين مسؤولية اكتشاف ومعرفة ما يرضي
هللا (أفسس  )12 :1وفهم ما هي إرادة الرب (أفسس .)17 :1
 -1إختر األمور التي يُحبها المسيح والتي فيها فِك ُر المسيح والمرضية هلل.
إقرأ رومية  1 :12واألمثلة في فيلبي 7 -9 :2؛ لوقا 12 -31 :2؛ لوقا .13 -12 :13
شف وناق ِش .أي نوع من القرارات التي فيها تضحية بالذات تشبه فكر المسيح وترضي هللا؟
إكت ِ
مالحظات.
أ .بَ َدالً من أن تهتم بحقوقك الشخصية ،عليك أن تهتم بمصالح اآلخرين (فيلبي .)3 -9 :2
ب .بَ َدالً من أن يكون كل إهتمامك بالنجاح والتقدُّم الملحوظ في عملك أو وظيفتك على حساب عائلتك،
س نفسك لمسؤولياتك العائلية (1تيموثاوس .)1 -3 :9
كر ْ
ِّ
ج .بَدَل التزلُّف والتملُّق لكي تنال الحظوة في عيني الناس المتديِّنين وأصحاب السلطة والنفوذ وأبناء
سر المرموقة ،أُد ُع الفقراء وال ُمعوقين وال ُمضطهدين والمظلومين والمتضايقين إلى حياتك (لوقا
األُ َ
.)13 -12 :13
ُ -2خذ قرارات حكيمة مبنية على التعاليم الخاصة والعامة في كلمة هللا.
على المؤمنين أن يدرسوا ويأخذوا بعين اإلعتبار الوصايا الخاصة ،والتحذيرات (النواهي) ،والتعاليم في الكتاب
المق َّدس فيما يختصّ بالمواضيع التي ينظرون فيها .عندما ال توجد وصيَّة خاصة أو تحذير أو تعليم ،عندها يجب
على المؤمنين أن يستخدموا التعليمات العا َّمة السبع بشأن إرشاد هللا وقيادته.
إجمع المعلومات.
دون األفكار التي
دون المعلومات التي ج َّمعتها من ك ّل من التعليمات الخاصّة والعامة من الكتاب المق َّدسِّ .
ِّ
يعطيك هللا إيّاها بينما أنت تدرس وتتأ َّمل في المعلومات الواضحة والصريحة في الكتاب المق َّدس باإلضافة إلى
المعلومات العا َّمة بشأن إرشاد هللا وقيادته .رتِّب أفكارك تحت ثالثة خانات كالجدول التالي:

عوامل وفوائد إيجابي َّة
-

عوامل وفوائد سلبيَّة
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بدائل
-

إنتظر.
ِ
إذا كان الدليل والبرهان ما زال غير مقنع وقاطع ،فأنت بحاجة إلى اإلنتظار وجمع معلومات أكثر والصالة.
ُكن حكي ًما.
إذا كانت القضيَّة مشحونة عاطفيّا ،كالمواعدة مع شخص من الجنس اآلخر ،زواج ،شفاء من مرض ،مشاركة
في إختبارات ديني َّة ،إلخ ،عندهاُ ،خ ْذ بعين اإلعتبار المبادىء األكثر موضوعي َّة :الوصايا المعي َّنة والمح َّددة،
والتحذيرات والنواهي ،وتعاليم كلمة هللا ،ومشورة المؤمنين الناضجين.
سر بشكل صحيح.
إفهم وف ِّ
ال تعتمد فقط على آيات كتابية تقفز إليك بشكل مفاجىء (تؤثر عليك) ،لكن فسِّر وافهَم الكتاب المق َّدس بشكل
صحيح مستقيم (2تيموثاوس .)11 :2
قرر وتصرف.
ِّ
إذا كان الدليل يُشير بشكل واضح في إتجاه واحد ،خذ قرارا مسؤوال وتصرّف بإيمان.
ق.
ثِ ْ
إذا فيما بعد سارت األمور بشكل قاس وعسير ،عند ذلك "ال تشك في الظالم بما قاله هللا لك في النور".
 -7ت ِّمم الشروط للسير في إرادة هللا.
شف وناق ِش .ما هي الشروط الكتشاف إرادة هللا والسلوك فيها؟
إكت ِ
مالحظات.
إجتهد لتبقى في عالقة شخصية وحميمة مع هللا (يوحنا .)1 :11
وأط ْعها فعالً (لوقا 33 -31 :1؛ فيلبي .)3 :3
ُكنْ راغبًا لتطيع إرادة هللا المعلَنة في الكتاب المقدس ِ
إخضع إلرادة هللا المطلَقة السيادة والمكتومة (الغير ال ُمعلَنة) وكما تظهر من خالل ظروفك وأحداث
َ
حياتك (رومية .)22 :2
ت َغير باستمرار بتجديد ذهنك (رومية 2 :12؛ فيلبي .)2 :3
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من ناحية ،يجب عليك أن ال تسمح لجواذب العالم الشرير أو ضغط األقران بأن يش ِّكلك .مثال ،إنتبه أن ال تتكلَّم
بكالم بذيء وال بل ّغة هجومي َّة مؤذية .إمتنِع عن الغناء أو إلى اإلستماع للموسيقى الفاحشة والمؤذية والمضايقة.
ال تقرأ الكتب والمجالَّت القذرة .إنتبِه (انتبهي) أن ال تلبسي ثيابا مغرية .تجنَّب التورُّ ط في النشاطات المشبوهة.
إمتنِع عن معاشرة الرفقاء العالميين.
من الناحية األخرى ،يجب أن تجدِّد أفكار ذهنك ومواقف قلبك بقراءة الكتاب المق َّدس ،مطيعا لروح هللا ،مرافقا
ومصاحبا المؤمنين إلخ.
ه .رسم توضيحي موجز إلرادة هللا
ع ِّلم .خالصة المبادىء المتعلِّقة باإلرشاد اإللهي وأخذ القرار:
 -1حيث يوجد وصية مح ّددة ،أو تحذير أو تعليم مح َّدد في الكتاب المق َّدس ،عليك أن تطيع.
 -2حيث ال يوجد وصيَّة مح َّددة ،أو تحذير أو تعليم مح َّدد في الكتاب المق َّدس ،عليك أن تأخذ قرارا حكيما
مرتكزا على إرشادات الكتاب المق َّدس العا َّمة ،أو يمكنك أن تتمثَّل بأحد الشخصيَّات الكتابية القدوة.
 -9يجب أن تثق بعناية هللا ورعايته وتستودع كل شيء بين يدي هللا الكلّي القدرة والمطلق السيادة .يعني
يجب التسليم والخضوع إلرادته الصالحة الكاملة والغير المعلنة.
هللا
إرادة (مشيئة) هللا المطلقة السيادة
(أفسس )11 :1

المشيئة غير ال ُمعلَنة

المشيئة ال ُمعلَنة
(الكتاب المق َّدس)

(إشعياء )11 -2 :11
تعاليم مح َّددة،
وصايا أو
تحذيرات:
أسلم
خضع
وأ َ

تعاليم غير مح َّددة،
وصايا أو
تحذيرات:
أتخذ قرارات حكيمة
مرتكزة على إرشادات
الكتاب المقدس العامة

مثال المسيح والرسل:

إرادة هللا المكتومة (الغير ال ُمعلَنة)
ولكن الصالحة والكاملة (رومية
)22 :2

أختار األمور التي
فيها فكر المسيح
والمرضية هلل

علي أن
وأتغير بتجديد الذهن
أبقى ثابتًا في المسيح
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خضع
أسلم وأ َ

5

صالة ( 2دقائق)
صالة متجاوبة مع كلمة هللا

بر ْفع صلوات قصيرة ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.
شاركوا بالتناوب َ
َّ
ُّ
إقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلمتموه اليوم.
أو ِ

4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

عط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتيَ .د ْعهم يد ِّونوه).
(قائد المجموعة .أ ِ
 -1التعهُّد .تعهَّ ْد بإعداد تالميذ للرب.
أكرز ،علِّم أو أد ُرس التعليم عن اكتشاف إرادة هللا ومشيئته سويَّة مع شخص آخر أو مع مجموعة
ِ
أشخاص.
 -2الخلوة الروحي َّة مع هللا .تمتَّع بخلوة روحية مستعينا بنصف أصحاح من خروج  ،2 ،7 ،1و 3كل يوم.
دون المالحظات.
إستفِ ْد من طريقة الحقيقة المفضَّلةِّ .
 -9درس الكتاب .حضِّ ر في البيت الدرس الكتابي التالي .المغزى من 1بطرس  .21-11 :2الموضوع:
دون مالحظاتك.
المعاناة واأللم في العالم .إستفِد من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المق َّدسِّ .
 -3الصالة .صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع مح ّدد هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا
(المزمور .)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 44
1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

مشاركة ( 22دقيقة)
أستير

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (أستير  2 ،7 ،1و.)3
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
7

حفظ ( 22دقيقة)
العطاء2 :كورنثوس 3-4 :3
أ .تأ ُّمل

إقرأ 2كورنثوس .11-1 :3

العطاء
2كورنثوس 7-1 :3
أكتب آية الحفظ التالية على
لوح أبيض أو أسود
ٍ
على النحو التالي:

"ف ِمن الح ّ
ق َّ
أن َمن يزرع بالتقتير،
يحصد أيضا بالتقتير ،و َمن يزرع
بالبركات ،يحصد أيضا بالبركات.
فليتبرَّع ك ّل واحد بما نوى في قلبه،
ال بأسف وال عن اضطرار ّ
ألن هللا
يحبُّ ال ُمعطي المتهلِّل".
2كورنثوس 7 -1 :3

أكتب الشاهد الكتابي
على ظهر بطاقتك.

 -1مبدأ العهد الجديد بشأن العطاء.
ّ
إن مبادىء العهد الجديد بشأن العطاء موجودة في 2كورنثوس  12 ،7 -1 :3و1كورنثوس .2 :11
دعونا نكتشف معا ماذا تقول هذه التعاليم.
عطيتَ .
المبدأ األول :العطاء المسيحي هو أن تُعطي ما أُ ِ
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ألكل ،سيقدِّم لكم بذاركم
يقول الشاهد الكتابي في 2كورنثوس " ،12 :3والذي يُقدِّم بذارا للزارع ،وخبزا ل ِ
ويُكثِّره ويزيد أثمار برَّكم ".يقدر أن يعطي المؤمن فقط ما عنده وما أُعطي لهّ .
إن هللا هو الذي يقدِّم البذار الذي
يزرعه المؤمن! كلُّ ما يزرعه المؤمن ،يكون قد أخذه أ ّوال من هللا .تقول اآلية في 2كورنثوس ُ " ،12 :1ك َّل
ي شيء م َّما لكَ لم تكن قد أخذته هبة؟" إذا،
شيء هو من عند هللا ".وتقول اآلية في 1كورنثوس " ،7 :3أ َّ
العطاء المسيحي هو نتيجة نعمة هللا ،وليس نتيجة صالح المؤمن .إن نعمة هللا ال تعطي فقط البذار الذي
يزرعه المؤمن لكن أيضا لها القدرة لِتُكثر مخزون المؤمن من البذار وتزيد أثمار برِّه.
المبدأ الثاني :العطاء المسيحي هو أن تزرع (تَنثر) البذار بنشاط و ِهمة.
ق َّ
َو َر َد في 2كورنثوس " ،1 :3ف ِمنَ الح ِّ
أن َمن يزرع بالتقتير ،يحصد أيضا بالتقتير .و َمن يزرع بالبركات،
يحصد أيضا بالبركات ".ليس العطاء المسيحي تبديدا لألموال .أي شيء يعطيه المؤمن ال يضيع ،لكن
باألحرى يكثُر ويتضاعف! العطاء المسيحي هو كإلقاء البذار تماما .خارجيا ،يظهر البذار صغيرا ج ّدا وال
يُذ َكر ،لكن في الداخل كل بذرة لها ق َّوة هائلة كامنة فيها .على نحو متعارض لكل المظاهر ،تملك البذرة ق ّوة
الحياة الكامنة فيها لِتَكثر وتزداد .فلكي يسمح للبذرة بالنمو وإعطاء الثمر ،على المزارع أن يلقي البذار في
التربة .يجب على المزارع أن يو ِّزع البذار قبل أن يراه ينمو ويتكاثر! وكما تنمو البذرة وتصير شجرة تحمل
الثمار وهذه الثمار فيها بذور جديدة وعديدة ،هكذا العطاء المسيحي يُكثّر ويضاعف الكميَّة الموهوبة مرَّات
ع َّدة!
ضا.
المبدأ الثالث :في العطاء المسيحي كل ما يزرعه اإلنسان فإياه يحصد أي ً
تقول اآلية في غالطية " ،7 :1ك ّل ما يزرعه اإلنسان فإيّاه يحصد أيضا ".سيحصد المؤمن بحسب أسلوب
ونوع زرعه .تصحُّ هذه القاعدة في عالم الزراعة كما تصحُّ في عالم األخالق وعالم الروح .فالذي يزرع
القليل سيحصد القليل والذي يزرع الكثير سيحصد الكثير.
سابقا في العهد القديم كان هذا المبدأ صحيحا .مكتوب في أمثال " ،21 -23 :11قد يَسْخو المر ُء بما عنده
فيزداد غنى ويبخل آخر بما عليه أن يسخو به فيفتقر .النفس السخيَّة تزداد ثراء ،وال ُمروي يُروى أيضا".
ْن صنيعه ".علَّم يسوع
ومكتوب في أمثال َ " ،17 :13من يرحم الفقير يُقرض الرب ،ويكافئه الرب على ُحس ِ
أنّه حتى في العمل الطفيف ،كأن تسقي أحدا كأس ماء باردّ ،
فإن مكافأتك لن تضيع أبدا (متّى  .)32 :12قال
يسوع أيضا أنك إن أطعمتَ الجائع وسقيتَ العطشان وآويتَ الغريب وكسوتَ العريان وزرتَ المريض أو
زرع بسخاء وستحصد بوفرة!
السجين فَبه فَ َع ْلتَ (متّى  .)32 -91 :21إذن ،إِ َ
المبدأ الرابع :المقياس الحقيقي للعطاء المسيحي هو ليس حجم الهبة ولكن موقف القلب.
َو َر َد في 2كورنثوس " ،7 :3فليتبرَّع ك َّل واحد بما نوى في قلبه ال بأسف وال عن إضطرارَّ ،
ألن هللا يحبُّ
المعطي المتهلِّل".
لم يكن العطاء أثناء العهد القديم إختياريّا بل كان مح ّددا و ُمثبَّتا بالشريعة (مالخي ( )12 -1 :9أنظر كتاب
التدريب رقم  ،3الملحق  .1العشور في العهد القديم) .أ ّوال ّ
إن فريضة دفع العشور كانت تخص شريعة العهد
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بط ْ
القديم وبحسب متّى  ،17 :1كولوسي  13 :2وأفسس  11 :2أُك ِم ْ
لت من كنيسة العهد
لت هذه الشريعة وأُ ِ
الجديد .ثانياَّ ،
إن فريضة دفع العشور تجبُ ُر المؤمنين على أن يعطوا عن اضطرار وكنتيجة لذلك يعطي الكثير
من المؤمنين على مضض وليس بتهلُّل .يعلِّم الكتاب المق ّدس أن ك ّل مؤمن يجب أن ينوي بقلبه ما يجب أن
يُعطيه وما بإمكانه أن يعطيه بملء إرادته وبفرح! يمكن أن يكون هذا أكثر بكثير من العشر (لوقا !)3-1 :21
بالمقارنة ،توجد حري َّة حقيقي َّة في العطاء المسيحي .يجب على ك ّل مؤمن أن ينوي في قلبه كم يجب أن يعطي.
فرض عليه .العطاء على مضض يعني العطاء ثم األسف والحزن على
ال نِسبَة مئوية وال حصَّة نسبية (كوتا) تُ َ
الخسارة وهذا ليس عطاء لكنّه تذ ُّمر وشكوى .العطاء جرَّاء إلزام من سلطة أعلى أو تحت ضغط الرأي العام
هو أيضا ليس عمل عطاء مسيحي .إذن ال يُمكن للقادة أو ألعضاء الكنيسة أن يَفرضوا على المؤمنين إعطاء
ُعشر دخلهم إلى الكنيسة!
المبدأ الخامس .يجب أن يكون العطاء المسيحي ُمنتظ ًما و ُمرتبًا.
يقول الشاهد الكتابي في 1كورنثوس " ،2 :11في أ ّول يوم من األسبوع ،لِيَضع كل منكم جانبا ما تيسَّر له مما
الج ْمع عندما أذهب إليكم ".حضَّ الرسول بولس ونصح المؤمنين في
يكسبه ،وليحتفظ به ،حتى ال يحصل َ
كورنثوس بأن يضعوا جانبا في أ َّول يوم من األسبوع كمي َّة ُمعيَّنة يوفّروها من دخلهم ويحتفظوا بها لكي تُج َمع.
يُشير الشاهد ال إلى مبلغ من المال يُجمع أثناء خدمة العبادة ،ولكن إلى واجب مح َّدد على كل واحد يجب أن
ق بولس بالمؤمنين وعاملهم كأعضاء مسؤولين في الجماعة الكنسية يقرِّر كل مؤمن َك ّما ُمعي َّنا من
يقوم بهَ .وث َ
د َْخله يجب أن يوفِّره ،ث ّم يتح َّمل مسؤوليته ليعطيه للذين هم بحاجة إليه وفي الوقت الذي هم بحاجة إليه.
 -2ما هي بعض بركات العطاء؟
العطاء المسيحي يؤدِّي إلى اكتفاء ك ِّل إحتياجاتك الخاصة.
تقول اآلية في 2كورنثوس " ،2 :3وهللا قادر أن يجعل ك ّل نعمة تفيض عليكم ،حتى يكون لكم إكتفاء كلِّي في
كلِّ شيء ".تقديم المال لعمل هللا يبدو أنّه عمل غباء واستثمار سيِّىء بالنسبة ألهل العالم .ولكن أهل العالم ال
يعرفون قدرة هللا التي تجعل القليل من الذي للمؤمن ينمو ويتكاثرَّ .
إن نعمة هللا تُفضي إلى الزيادة ال إلى
َب ،فهو يكتشف أنّه ما زال له
النقصان حتى عندما يتبرَّع المؤمن بالكثير .وبعدما يكون المؤمن قد أعطى َو َوه َ
اكتفاء كلِّي في كل شيء.
العطاء المسيحي يجعل حياتك تفيض في كل عمل صالح.
َو َر َد في 2كورنثوس  2 :3أيضا" ،هللا قادر أن يجعل ك َّل نعمة تفيض عليكم حتّى يكون لكم اكتفاء كلِّي في ك ِّل
شيء و ُك َّل حين فتفيضوا في كل عمل صالح ".إن المؤمن الذي يُعطي يكتشف َّ
أن هللا يغنيه في األعمال
الصالحة.
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"و َّز َع بسخاء ،أعطى الفقراء ،بِرُّ ه يدوم إلى األبد!" ال يشير الكتاب المق َّدس
تقول اآلية في 2كورنثوس َ ،3 :3
َّ
أن اإلنسان يقدر أن يتبرَّر بإعطائه الهبات للفقراء .يمكن ألي إنسان أن يتبرَّر فقط باإليمان بيسوع المسيح .من
ناحية ثانية ،عندما يبدأ المؤمن بالعطاء ،يجعله هللا غنيّا في البرِّ أي في األعمال الصالحة!
والجود.
العطاء المسيحي يجعلك غنيًا في السخاء
ُ
تقول اآلية في 2كورنثوس " ،11 :3تغتنون في كلِّ شيء ،ألجل كلِّ سخاء طوعي يُنتج بنا شكرا هلل ".بعض
الناس فَس ََّر ْ
ت ذلك بأنه ِغنى العالم ،ولكن القرينة (سياق الكالم) تُشير باألحرى للغنى الروحي أو الغنى
الداخلي .المؤمن المعطاء ليس بالضرورة أنه سيُصبِح غنيّا باألمور الماديَّة ،لكن سيكون له إكتفاء وفي ك ِّل
شيء وك ّل حين تماما كما تعلِّم اآلية  .2مهما يكن ،المؤمن الذي يعطي سيُصبح أغنى في قلبه .سيُصبح غنيّا
في ال َك َرم والسخاء تماما كما تعلِّم اآلية  2أيضا .إن المؤمن المعطاء يتعلَّم أن يعطي نف َسه أكثر وأكثر ،كما وأن
يعطي وقته وطاقته ومواهبه ،ويتعلَّم أن يشارك ويُشاطر ممتلكاته المادي َّة .فهو يعمل هذا ألنّه يختبر نعمة هللا.
العطاء المسيحي يدعو الناس لِرفع الصالة.
جاء في 2كورنثوس  13 -11 :3أن الذين يأخذون الهبات والتبرعات سيشكرون هللا ويمجِّدونه كما أنَّهم
سيرفعون الدعاء والصالة من أجل الذين يعطون .مكتوب في 1كورنثوس " ،21 -23 :12أح َك َم هللا صُنع
الجسد بجملته . ...لكي ال يكون في الجسد إنقسام بل يكون بين األعضاء إهتمام واحد لمصلحة الجسد .فحين
يصيب األلم واحدا من األعضاء ،تَشعُر األعضاء الباقية معه باأللم ".فكلُّ ما يحصل لعضو في الجسد ،يؤثِّر
ذلك في الجسد كلِّه .إن جماعة المؤمنين وكنيستك ال يؤلّفون جسد المسيح بكامله .فأعضاء كل الجماعات
المستقلَّة القائمة بذاتها في العالم يجب أن يكونوا َمعنيِّين و ُمهت ّمين بما يحصل للمؤمنين الذين يعيشون في
األجزاء األُخرى من العالم ،بالمؤمنين الذين يعيشون في أماكن غير األماكن التي يعيشون هم فيها.
العطاء المسيحي يعبِّر عن تقديرك وشكرك هلل على عطيته المجانية التي تفوق الوصف.
تقول اآلية في 2كورنثوس " ،11 :3شكرا هلل على عطيَّته المجانيَّة التي تفوق الوصف!" أعطى هللا ابنه
الوحيد ،يسوع المسيح ،كذبيحة تكفير عن الخطايا .ومع المسيح أعطانا هللا ك ّل شيء .إن عطاء هللا يتخطَّى
عطاء المؤمنين بشكل ُمطلَق وغير محدود .فهو أعطى نفسه في المسيح وأعطانا ك ّل البركات السماويّة
الممكنة في المسيح .إن عطية هللا جا َءت بالخالص لكل المؤمنين بالمسيح .لهذا عطية هللا تفوق الوصفّ .
إن
اللغة البشريَّة ال تقدر أن تصفها أو تعبِّر عنها ،لكن القلب البشري يستطيع أن يختبرها كواقع وحقيقة مجيدة
ُمبَدِّلة و ُمغيِّرة له! العطاء المسيحي إذا يتم ليس على سبيل الواجب ولكن بسبب اإلمتنان والعرفان بالجميل هلل
على عطي َّته المجانيَّة للمؤمنين بالمسيح ،هذه العطيَّة التي تفوق الوصف .إن عطي َّة هللا هي التي تُل ِهم َوت ُ
َحث كل
العطاء المسيحي!
 -7لِ َمن يجب أن يعطي المؤمنون؟
للمؤمنين الذين يطعمونك.
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بحسب 1كورنثوس  13 -7 :3وغالطية  ،1 :1يجب على المؤمنين أن يدعموا ويعضدوا الذين يكرزون
باإلنجيل ويُعلِّمون الكتاب المق َّدس حتى إن لم يكونوا هؤالء الكارزين والمعلِّمين ُمنتمين إلى جماعتهم الكنسيَّة
الخاصة.
للمؤمنين القادة.
بحسب 1تيموثاوس  ،12 -17 :1يجب على المؤمنين أن يقدِّموا الدعم لشيوخ كنيستهم الذين يقومون بعملهم
حسنا .قد ال يطلب الشيوخ (الرعاة والنظّار) الدعم والمساعدة لكن على األعضاء أن ال يُقصِّ روا ويتغافلوا عن
ذلك .كالهما يجب أن يَثِقا باهلل ويطيعانه.
للمؤمنين الذين يقومون بعمل هللا.
بحسب فيلبي  12 -13 :3و9يوحنّا  ،2 -1يجب على المؤمنين أن يقدِّموا الدعم والمساعدة لل ُمرسلين
المتجولين حتى وإن لم يكن أولئك الكارزين تابعين لجماعاتهم الكنسي َّة الخاصة.
والكارزين
ِّ
للمؤمنين الذين يحتاجون إليك.
بحسب يعقوب 1 ،17 -11 :2يوحنّا  12 -17 :9و2كورنثوس  ،11 -7 :2يجب على المؤمنين أن يدعموا
ويعضدوا المحتاجين من أبناء جماعتهم الكنسيّة كاألرامل واأليتام وال َع َجزة والفقراء والمساكين .عليهم أيضا
أن يقدِّموا المساعدة للمحتاجين في الجماعات الكنسيَّة األخرى في أماكن أُخرى في العالم.
إلى المحتاجين بوجه عام.
بحسب أمثال 17 :13؛  19 :21ومتّى  ،3 -1 :1يجب على المؤمنين أن يعطوا المحتاجين من غير المؤمنين
في العالم.
 -4كم يجب على المؤمنين أن يعطوا؟
أعط على قدر دخلك.
ِ
نقرأ في 2كورنثوس " ،12 :2فمتى ُو ِج َد االستعداد ،يُقبَل العطاء على قدر ما يملك اإلنسان ،ال على قدر ما ال
يملك".
ونقرأ الوصيَّة في 1كورنثوس  2 :11أنّه يجب على كل مؤمن أن يضع جانبا وعلى نحو ُمنتظم ما تيسَّر له
م َّما يكسبه ويحتفظ به .على المؤمنين أن يعطوا على قدر ما يملكون وعلى قدر دخلهم .فاألغنياء مثال يقدرون
أن يعطوا أكثر من عشر دخلهم بكثير .والفقراء ليسوا ُمجبَرين بإعطاء العُشر( .أنظر كتاب التدريب ،3
ال ُملحق  .1العشور في العهد القديم).
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أعط بسخاء وبما نَ َويْتَ به في قلبك.
ِ
نقرأ في 2كورنثوس  7 -1 :3أنّه على المؤمنين أنفسهم أن يقرِّروا كم يجب أن يعطوا .مقدار المبلغ هو أمر
شخصي بين كل مؤمن وهللا وال يمكن أن يقرِّ ره أو يَفرضه آخر .مع ذلك ،يُشجَّع المؤمنون على أن يعطوا
بسخاء.
ب .حفظ ومراجعة
أكتب اآلية الكتابي َّة على بطاقة بيضاء أو على إحدى صفحات دفتر المالحظات الخاص بك.
-1
ْ
 -2إحفَ ْظ اآلية الكتابيَّة على النحو الصحيح .العطاء2 :كورنثوس .7-1 :3
أقسم إلى مجموعات ثنائية َو ْليُراجع الواحد مع اآلخر آية الحفظ الكتابية األخيرة.
 -9راجعِ .
4

درس الكتاب ( 72دقيقة)
األلم والمعاناة في العالم1 :بطرس 25-11 :2

إستفِيدوا من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب وادرسوا 1بطرس َ 21-11 :2معا.
الخطوة  :1إقرأ.
إقرأ .لنقرأ 1بطرس  21-11 :2معا.
لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله.
إكتشف.
الخطوة :2
ِ
َف ِّكر .ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟
أو :ما هو الح ّ
ق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟
ّ
َّ
ِّ
َد ِّون .اكتشف حقا واحدا أو حقين اثنين تفهمهما .فَكر فيهما ود ِّون أفكارك في دفترك.
شارِك( .بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،شاركوا أفكاركم بالتناوب).
لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واح ٍد ِمنَّا.
(فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه .تذ َّكر أنه في كل مجموعة صغيرة ،سوف يُشارك
أعضاء المجموعة أشياء ُمختلفة ،وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها).
ق ال ُمعلن في 1بطرس  29 :2والذي يقول ّ
ي هو الح ّ
االكتشاف  .1الح ّ
أن المسيح لم يكن ير ُّد
ق ال ُمفضَّل لد َّ
اإلهانة وإذ تح َّمل اآلالم ،لم يكن يهدِّد باإلنتقام.
عندي رغبة حقيقيَّة ليكون لي ذلك النوع من ضبط النفس والق َّوة الداخليَّة بحيث ال أُعامل أعدائي بالطريقة
نفسها التي يعاملونني بها.
ق ال ُمعلن في 1بطرس  21 :2والذي يقول ّ
ي هو الح ّ
اإلكتشاف  .2الح ّ
أن هللا يدعوا المؤمنين لكي
ق ال ُمفضَّل لد َّ
يتألّموا.
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هللا يدعوا المؤمنين إلى اإلشتراك في اآلالم حتى يكون رد فعلنا كر ِّد فعله هو ألنّه هو القدوة التي نقتدي بها.
فاآلالم ال مف َّر منها وهي أمر محتومَّ .
إن جميع الذين يزعمون أن يعيشوا عيشة التقوى في المسيح يسوع
بالجور والظلم أو اإلحتقار واإلزدراءَّ .
إن األلم والعذاب
يواجههم اإلضطهاد (2تيموثاوس  .)12 :9سيُعاملون َ
في المسيحيَّة هو أمر مه ّم وذو معنى وله فوائد عظيمة ألولئك الذين يقتدون بالمسيح.

الخطوة  :7اطرح بعض األسئلة.
َف ِّكر :ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟
لنحاول أن نفهم كل الحق ال ُمعلن في 1بطرس  21-11 :2وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم نَفهمها بَعد.
َد ِّون :إحرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة .بعد ذلك ،د َِّون سؤالك في دفترك.
شخص أن
شارِك( :بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،أطلب أ َّوال من كل
ٍ
يُشارك سؤاله).
ناقِش( :بعد ذلك ،إختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سويا في مجموعتك).
(فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة ،وبعض المالحظات المفيدة إلدارة
النقاش حول األسئلة).
السؤال  )13 :2( .1كيف يجب على المؤمنين أن ينظروا إلى العبودية؟
مالحظات .في سياق كالمنا ،وبحسب القرينة ،غالبا ما كان يقاسي المؤمنون قديما من سادتهم القساة .تقول اآلية
" 12أيّها الخَ دَم ،إخضعوا لسادتكم باحترام الئق ".إن كلمة "الخَ دَم" هنا تعني الخدم في المنزل الذين هم على
درجة أكبر من اإلتصال مع سادتهم ومالكيهم أكثر من الخ ّدام الذين يعملون تحت إشراف وسيطرة مراقبيهم
خارجا (خروج  .)1 :1يطلب هللا منهم أن يخضعوا ويستسلموا استسالما مطلقا لنفوذ سادتهم ،وهذا يعني أن
يعتبروا نفوسهم أق ّل أهميّة وشأنا ويطيعوا سادتهم .يجب أن يخضعوا ويستسلموا ليس لمجرَّد الخوف فقط ،ألن
المقاومة كانت عديمة الجدوى ويُمكن أن تزيد المعاملة قسوة ،ولكن عليهم أن يخضعوا بكل إحترام داخلي
وخارجي ،ألن هللا يطلب ذلك .يجب أن يخضعوا ليس فقط للسادة الطيِّبين الذين يراعون حقوقهم ومشاعرهم،
فرط ،متقلِّب األطوار ،شاذ
لكن أيضا للسادة القساة .تعني كلمة قا ٍ
س فظّ ،رديء الطبع ،عنيد ،غير عاقلُ ،م ِ
المزاج ،وحتى ظالم .يطلب الرسول بطرس من المؤمنين الذين يخدمون في المنزل أن يخضعوا لسادتهم حتَّى
عندما تكون خدمة أولئك السادة صعبة وشاقّة بسبب طَلَباتهم الغير المعقولة و َجوْ رهم وظُلمهم.
ّ
إن عالقة السادة بالخَ دَم في القديم يُمكن أن تُطبَّق على عالقات صاحب العمل بالمستخدَمين اليوم .يطلب الكتاب
المق َّدس من المؤمنين المستخدَمين أن يخضعوا باحترام لمستخ ِدميهم .كلَّما يطلب منهم أصحاب العمل طَلَبات
غير معتدلة أو غير معقولة ويعاملونهم بِظُلم فأنَّهم يقاسون ويتألَّمون .في يومنا هذا ،كثير من أصحاب العمل
يتصرَّفون وكأنهم يملكون مستخدَميهم ويطلبون منهم أي نوع من الطَلَبات .بعض المستخ ِدمين يطلبون من
مستخدَميهم الكثير من العمل اإلضافي الزائد عن المقرَّر دون أن يدفعوا لهم أجرا إضافيّا ،وآخرون يُك ِرهون
ع َّمالهم على العمل في ظروف وأحوال غير صحيَّة وخطيرة .وإلى هذا ث َّمة ُمستخ ِدمون آخرون يجعلون الناس
خجل أقل وأدنى من المألوف أو
الشديدي الحاجة إلى العمل يعملون أعماال شاقَّة ويدفعون لهم بفظاظة وبشكل ُم ِ
المطلوب أو حتّى يمتنعون عن دفع أجورهم .في بعض البلدان يستخدم بعض أصحاب العمل األوالد في العمل
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اإللزامي دون أن يقدِّموا إليهم أي تعليم أو تثقيف ودون أن يدفعوا لهم أُجورا عادلةّ .
إن الكثير من هكذا حاالت
قاسية وظالمة تتسبَّب في معاناة المؤمنين وتألُّمهم وعلى المؤمنين ليس مجرَّد الخضوع باحترام للمستخ ِدمين
القُساة وحتى الظالمين ،بل أن يجوعوا ويعطشوا للب ّر (متّى  .)1 :1يعني أن يستعملوا وسائل الئقة وجديرة
الح َسن والجاد وأن يكونوا
باإلحترام لتحسين هذه الحاالت واألوضاع! على المؤمنين أن يستمرُّ وا في العمل َ
ُمخلِصين ،وأوفياء بالعهد ،وحريصين على إداء الواجب ،أُ َمناء ،صادقين ومستقيمين .على المؤمنين أيضا أن
يتكلَّموا عن وضعهم وحالتهم مع أصحاب العمل حيث يعملون ويتكلَّموا لآلخرين عن ُمستخ ِدميهم باحترام.
مهما كان ،عندما يطلب أصحاب العمل من ُم ْست َْخدَميهم أشياء يُنهي عنها الكتاب المق َّدس ويحرِّ مها ،عندها يمكن
ٍّ
وتأن .على سبيل المثال ،ال يُمكن للمستخدَمين المؤمنين أن يرشوا
للمؤمنين أن يُمانِعوا بِلُطف ويصمدوا بِ َكيَاسة
أو يرتشوا أو أن يغ ُّشوا ويكذبوا في العمل أو يسرقوا أو يقوموا بأي نوع من األمور الشرِّ يرة وتحت أي ظرف.
وكلَّما يهدِّدهم ُمستخ ِدموهم عليهم أن يَلفتوا نَظَر مستخ ِدميهم ّ
بأن عليهم أن يطيعوا هللا أكثر من أي إنسان على
(راجع أعمال الرسل 22 -13 :3؛  .)23 :1ومتى يعاقبهم أو يُبعدهم أو يطردهم ُمستخ ِدموهم عليهم أن
األرض
ِ
يحتملوا ذلك بإحترام .ربّما يتألَّم المؤمنون وهم يفعلون الصواب ،لكن يجب عليهم أن ال يعانوا أو يتألَّموا مطلقا
من أجل عمل الشرّ.

السؤال  )13 :2( .2ما هي فوائد األلم والمعاناة حين يتألم المؤمن وهو يفعل الصواب في عَيني هللا؟
مالحظات .يجب أن يميِّز المؤمنون بين المعاناة واأللم وهم يتح َّملون قصاص أخطائهم وبين المعاناة واأللم وهم
يفعلون الخير والصواب .إن المؤمنين مدع ّوون ال لِيج ُّدوا في طلب المعاناة التي هي قصاص أخطائهم ،بل
ليحتملوا بصبر المعاناة واآلالم وهم يفعلون الخير والصوابَّ .
إن األنبياء في العهد القديم غالبا ما تألَّموا وعانوا
من أجل فعل الخير والصواب .يسوع المسيح تألَّم من أجل فعل الخير والصواب .ال ُرسُل تألَّموا من أجل فعل
الخير والصواب .المؤمنون طوال القرون تألَّموا من أجل فعل الخير والصواب .فالمؤمنون مدع ّوون الحتمال
األلم بصبر وهم يفعلون الخير والصواب.
َّ
لكن المؤمنين مدعوون أيضا لإلقتداء بيسوع المسيح ،فيكون ر ّد فعلهم تجاه األلم كتصرُّ ف يسوع عندما كان
يتألَّم .فهو قد ترك لهم مثاال لكي يتبعوا خطواته .فيجب عليهم أن ال يقابلوا األذى بمثله وأن ال يهدِّدوا باالنتقام،
بل يسلِّموا أمرهم هلل الذي يحكم بالعدل .فضال عن ذلكَّ ،
إن تح ُّمل األلم من أجل فعل الخير والصواب في عين ّي
هللا َسيَنتج عنه فوائد وحسنات كثيرة للمؤمن:
يقول إنجيل متّى " ،12 -11 :1طوبى لكم متى أهانكم الناس واضطهدوكم ،وقالوا فيكم من أجلي (يسوع
المسيح) كل سو ٍء كاذبين .إفرحوا وتهلَّلوا ّ
فإن مكافأتكم في السموات عظيمة .فإنَّهم هكذا اضطهدوا األنبياء
(يوسف ،موسى ،إيلي َّا ،إرميا ،دانيال) من قَبْلكم".
تقول الرسالة إلى العبرانيين " ،11 -12 :12أما هللا ،فيؤدِّبنا (المؤمنين) دائما من أجل منفعتنا :لكي نشترك في
قداسته (هللا) .وطبعا كل تأديب ال يبدو في الحال باعثا على الفرح ،بل على الحزن ،ولكنَّه في ما بعد يُنتج حصاد
بِرٍّ وسالم".
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تقول رسالة يعقوب " ،3 -2 :1يا إخوتي (المؤمنين) ،عندما تنزل بكم التجارب والمحن المختلفة ،اعتبروها
سبيال إلى الفرح الكلِّي .وكونوا على ثقة ّ
بأن إمتحان إيمانكم هذا يُنتج صبرا .ودعوا الصبر يعمل عمله الكامل
فيكم ،لكي يكتمل نضوجكم وتصيروا أقوياء قادرين على مواجهة جميع األحوال ".وهكذاَّ ،
فإن المعاناة وتح ُّمل
األلم من أجل فعل الخير والصواب له َح َسنات وفوائد ع َّدة.
السؤال  )24 :2( .7لماذا يوجد الكثير من المعاناة والعذاب في العالم؟
مالحظات .يعاني ويتع َّذب أكثر الناس ليس ألنّهم يعملون الخير والصواب في عين ّي هللا ،بل ألنَّهم يعملون الش ّر
والخطأ في عين ّي هللا .ث َّمة خمسة أسباب لعذاب ومعاناة الناس لفعلهم الشرّ:
لحدون أغبياء ومظلمو الفكر.
يتعذب الناس ويعانون ألنهم ُم ِ
إن هللا غاضب على عصيان الناس وإثمهم (رومية  .)29 -12 :1اإللحاد هو العالقة الغير الصحيحة بل الباطلة
مع إله الكتاب المق َّدس .اإللحاد هو أن ال يؤمن اإلنسان بأن هللا موجود وهكذا يعيش نَ َمط حياة إلحادي ُمن ِكرا
نفسه ويعمل ما يُسرُّ ه ويرضيه .اإللحاد هو أيضا أن ال يؤمن اإلنسان
وجود هللا حيث يكون اإلنسان نفسُه هو إله ِ
باهلل الذي أظهر نفسه وكشف عن نفسه في الكتاب المق َّدس ،بل اإليمان بأي "إله" آخر ،فيما إذا كان هذا اإلله
َوثَنا من صُنع أيدي الناس ،أو "إلها" ابتكره أحد القادة الدينيين .باإلختصار ،اإللحاد هو العيش بدون اإلله
الحقيقي الذي كشف عن نفسه في الكتاب المق َّدس! اإللحاد هو العالقة الخاطئة مع اإلله الواحد األوحد الذي
أظهر نفسه وكشف عن نفسه في الكتاب المق َّدس.
ّ
وألن تفكير الناس يُصبح
نتيجة اإللحاد هو أن تفكير الناس يُصبح غير ذي جدوى ومن َش ِغل بالتوافه وقلبهم يُظلِم.
باطال وعديم القيمة وعقيما غير مثمر ،فهم يعيشون في عالم من األكاذيب والخداع والغش ،وك َّل هذا يسبِّب لهم
العذاب والمعاناة .فَألن الناس ينقصهم النور الضروري ليحيوا حياة أدبية وأخالقية وروحيَّة ،فإنَّهم يعيشون في
عالم حيث ال يقدر البشر أن يَ ِجدوا الق ّوة لِ َعمل الخير والصواب وهذا ما يسبِّب لهم العذاب والمعاناة.

يتعذب الناس ويعانون ألنهم أشرار َو ُخبثاء.
إن هللا غاضب أيضا على كل شرور الناس و ُخبثهم (رومية  .)92 -23 :1تعني كلمة ش ّرير العالقة األثيمة
والمسيئة في حق اآلخرين ،عالقة تع ٍّد وأذى وظُلم .يفعل الناس ع ّدة أمور ضارَّة وغير صحيحة وال أخالقيَّة،
وهكذا يُسيئون إلى بعضهم بعضا .فهم يجرُّ ون بعضهم ألنماط حيا ٍة فاحشة ،غير الئقةُ ،منحرفة ،فاسقة ،وفاسدة.
َص ُّو ِرها .تأ َّمل األشياء
يخترعون طُرُقا لفعل الش ّر ويفعلون لبعضهم البعض كل أنواع الشرور التي يُمكن ت َ
ال ُم ْدرجة في رسالة رومية ،األصحاح األول ،كالكبرياء الروحية والبُغض هلل والفجور الجنسي واإلنحراف
والضالل والفساد والجشع والغش فيما يختصّ بالتجارة ،ونشر اإلشاعات والثرثرة ومسك السيرة والقيل والقال
الحس .الناس امتألوا من األثام ويفعلون الشرور،
والتفاخر والمباهاة ونَ ْكث العهود والغدر والخيانة وعدم ِ
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يخترعون الشرور ويستحسنوها .يُعطي الناس أحيانا موافقة ديني َّة على حروبهم الغير المق ّدسة وأنماط حياتهم
الغير المق َّدسة .فال عجب أنَّهم يتع َّذبون ويتألَّمون جميعا عندما يفعلون هذه األشياء لبعضهم البعض!
يتعذب الناس ويعانون ألنهم يؤمنون بِ ُمعتقدات باطلة.

يَحجب الناس الحق ويستبدلونه (رومية ّ .)21 ،12 :1
إن حجب الحق واستبداله هو عالقة اإلنسان الخاطئة
والباطلة مع نفسه .هذه هي خطيَّة اإلنسان تجاه ضميره .كثيرا ما يجهل أو يتجاهل اإلنسان الحقيقة عن هللا وما
يقوله هللا ويعمله .كما يتجاهل حالته ومقامه ومصير هذا العالم فَيَحجب الحق أو يستبدله عمدا .فال ُد َول
والحكومات ال تحبّ أن تخضع لق َّوة روحيَّة أو أدبيَّة أخالقية أعلى منها .والناس المقتدرين والمف ِّكرين غالبا ما
يَحجبون الحق ويستبدلونه ألن قبولهم للحق يُمكن أن يعني َّ
أن عليهم أن يُغيِّروا تفكيرهم ويتغيَّروا .وطالما
ترفض الدول والحكومات والناس التغيير والتغيُّر سيستمرُّ ون في الظُلم واألناني َّة والبِ ّر الذاتي واإلعجاب بالذات
وهكذا سيَستمرُّ ون بحجب الحق واستبداله.
فنتيجة اإليمان بمعتقدات باطلة هي إفتقار الناس إلى األمن والسالم وتصبح الحياة بال معنى ،وهذا يُسبِّب العذاب
أن الناس ال يشعرون بالمحبَّة الغير المشروطة .وبما ّ
والمعاناة .يفتقرون للطمأنينة والسالم ،وهذا يعني َّ
أن ال
معنى لحياة الناس ،يشعرون أن حياتهم هي بال هدف أو معنى.
يتعذب الناس ويعانون ألنه يوجد الموت.
تقول اآلية في رومية " ،29 :1أجرة الخطيّة هي الموت" .وألن ك ّل الناس أخطأوا ،فكلُّ الناس سيموتون .فعاقبة
الخطية هي الموت! ك ّل الناس يخافون من الموت .فالموت ُمر ِهب بحيث أن الناس ال يريدون أن يف ِّكروا به أو
يتكلَّموا عنه .يصير الموت ذروة العذاب والمعاناة ألكثر الناس .الموت يعني االنفصال والفراق .الموت يعني
إنفصالك عن جسدك .يرجع جسدك إلى التراب .الموت يعني فِراقك لِألحبّاء .فال بُ َّد من أن تتركهم وال يمكنك أن
تصطحبهم معك! الموت يعني أنّك ستنفصل عن ممتلكاتك ،وستخسر كل ثقافتك وستخسر عملك أو وظيفتك
تاركا كل ُمنجزاتك ومركزك .فال تستطيع أن تأخذ معك شيئا من ك ّل ما َع ِملتَ وجاهدتَ ألجله طوال حياتك.
الموت مرهب أيضا بالنسبة ألولئك الذين ستتركهم خلفك ،فهم سينفصلون عن الذين يحبُّونه وسيفتقدونه بِحسرة
وباستمرار .فضال عن ذلكّ ،
فإن الناس الذين ما زالوا على قيد الحياة يخافون من الموت ألنهم ال يعلمون ما
ينتظرهم بعد الموت .فالموت يسبِّب العذاب والمعاناة لك ّل الناس.
يتعذب الناس ويعانون ألنه توجد محاكمة ودينونة.
يتع َّذب الناس ألنهم يحصدون ما يزرعون (غالطية  .)2 -7 :1يسمح هللا بالعقاب اإللهي ليضرب الناس الذين
يتع ّدون على شريعته ونواميسه .أوجد هللا النواميس والقوانين لِخليقته .إذ أُ ْنتُ ِهكت هذه النواميس فيسبِّب ذلك
ّ
ويتأذى
االنتهاك العقاب .مثال ،إن َجهْل أحد أو تجاهل قانون الجاذبيَّة الفيزيائي ،يمكن أن يسقط سقوطا خطيرا
ج ّدا .كذلك أوجد هللا القوانين الروحيّة واألدبيَّة األخالقيَّة في خليقته وفي الناس .إذا تع َّدى الناس هذه القوانين
الروحيّة واألدبيّة األخالقيَّة يُعاقبون ،وكنتيجة لذلك يتع َّذبون ويُعانون .يقول الكتاب المق َّدس" ،ما يزر ُعهُ
اإلنسان ،فإيَّاه يحصد أيضا" (غالطية  .)7 :1ف َمن يزرع ال َك َسل يحصد الفَقر و َمن يزرع البغضاء يحصد
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عالقات محطَّمة .الذي يزرع الظُلم والطغيان يحصد الحروبّ .
لحدة وآثمة شرّيرة غالبا ما
إن عواقب حياة ُم ِ
دركه خالل حياته على األرض ،وغالبا ما يكون عذاب الناس ومعاناتهم نتيجة
تلحق بصاحبها بسرع ٍة خاطفة وتُ ِ
أعمالهم اآلثمة والشرّيرة.
يتع َّذب الناس تحت الكوارث والنكبات حيث ينبِّه هللا الناس ويح ِّذرهم .يقول حجّي ّ 12 -1 :1
إن هللا يدين الذين
يتجاهلونه أو يرفضونه أو يعصونه .إن هللا يضبط الكون ويُسيطر عليه بما فيه من أحداث التاريخ وقوى
الطبيعة .أحيانا عندما يعصى البشر هللا ويتمرَّدون عليه أو حين تتحطَّم العالقة بين البشر وهللا ،يسحب هللا
إهتمامه ورعايته وعنايته بهم أو يعاقبهم بشكل حا ّد وفعَّال .عندها يأتي بهم إلى الدينونة وهذا يجعلهم يتع َّذبون
ويعانون .مثال ،يقطع عنهم أثمار الطبيعة والحاجات األساسية من الطعام واللباس ،ويجعل أجورهم غير كافية
نسف توقُّعاتهم وآمالهم .وبهذا الشكل يستخدم هللا ك َّل أنواع النكبات والكوارث كالزالزل والفيضانات
لهم فيَ ِ
وبخاصة الجفاف والمجاعات عبر التاريخ ليُظ ِهر غضبه وسخطه ض ّد الخطي َّة وليُح ِّذر البشر ويُنذرهم لكي
ويرجعوا إليه (حزقيال 21 :13؛ عاموس .)12 -1 :3
يتوبوا
ِ
سيتع َّذب الناس تحت دينونة هللا األخيرة الحاسمة .تقول الرسالة إلى العبرانيين ّ 27 :3
إن دينونة هللا األخيرة
سوف تأتي بعد الموت .آنئ ٍذ سيدين هللا ك َّل الناس على إلحادهم وعصيانهم وإثمهم وشرِّهم وإيمانهم بمعتقدات
باطلة ورفضهم إيَّاه .سيعاقب األشرار بإنفصال أبدي دائم ومستمر عن هللا وسوف يُع َّذبون نهارا وليال إلى األبد
(2تسالونيكي ّ .)3 -2 :1
إن عذاب الهالك األبدي بالدينونة المرتبطة بيوم الرب الرهيب هو أسوأ وأردأ بكثير
من الموت الجسدي! وكل الذين لم يؤمنوا بالرب يسوع المسيح ،وكل الناس األشرار سيتع َّذبون ويكابدون في
الدهر اآلتيّ .
إن هذا أمر ِج ِّد ّ
ي وخطير ج ّدا! إن العذاب ومكابدة العقاب تحت دينونة هللا اآلتية سوف تكون أسوأ
وأردأ بكثير من اآلالم والمعاناة على هذه األرض!
وهكذا ،سوف يتع َّذب جميع الناس لفعلهم الخطأ والشرّ! من ناحية ثانية ،ال يلزم أن يتع َّذب المؤمنون إن أخطأوا!
السؤال  )27 -21 :2( .4كيف يجب أن يكون رد فعل المؤمنين تجاه األلم والمعاناة وهم يفعلون الخير؟
مالحظات .في العالم ،عندما يتألَّم الناس ،غالبا ما يكون ر ّد فعلهم التمرُّ د والعصيان أو العنف والقساوة،
فيصرُّ ون على حقوقهم اإلنساني َّة وحقوقهم ك ُمستخدَمين كما هم يعرِّفون هذه الحقوق .عندما ال يُذعن أصحاب
العمل يكون ر ُّد فعلهم اإلضرابات ويُجبرون المستَخدَمين اآلخرين لينض ُّموا إليهم ويتحالفوا معهم في تمرّدهم أو
يضْ طّهدون ال ُمستخدَمين الذين ال يلتحقوا بهم .وكلَّما ال تُلبَّى مطالبهم ،يلجأون إلى العنف فيَضربون رفاقهم
فعل الناس
ال ُمستخدمين ويخرِّبون ويُد ِّمرون أمالك ُمستخ ِدميهم أو حتَّى األمالك العا َّمة .في العالم ،يكون ر ّد ِ
بعين َو ِس ٌّن ّ
بسن" (متّى .)92 :1
عا َّمة تجاه الظلم عمال جائرا وظالما فيعملون وفق "عين
ٍ
كيف يجب أن يكون ر ّد فعل المؤمنين تجاه األلم والمعاناة وهم يفعلون الخير؟ يقول الرسول بطرس أنّه على
المؤمنين أن يسيروا على خطوات سيِّدهم ،يسوع المسيح .فإنّه لم يفعل خطيّة واحدة ولم يكن في فمه َمكر ،ومع
أنّه أُهين لم يكن ير ّد اإلهانة ولم يكن ير ّد على األشرار بفعل الش ّر تجاههم .عندما ضربوه بقبضات أيديهم
وبالعصي لم يهدِّدهم .كان باستطاعته أن يهدِّدهم بجيوش من المالئكة وبدينونة هللا ،لكن عوضا عن ذلك لم يفتح
فاه.
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ق يسوع المسيح جامدا مستكينا عندما كان يتألَّم ويعاني من أجل فعل الخير .تقول اآلية
من ناحية ثانية ،لم يب َ
" ،29بَلْ أَ ْسلَ َم أمره هلل الذي يح ُك ُم بالعدل ".فكلَّما كان يسوع المسيح يتألَّم ويعاني كان يصلِّي ويسلِّم أمره هلل
اآلب .لم يسلِّم أمره البتّة ألي إنسان آخر .سلَّم أمره في كل شيء هلل وفقط هللّ .
إن هللا في أوقاته الخاصَّة سيدين
الظالمين واألشرار فيما إذا كانوا أصحاب العمل حيث تعمل أو دولتك أو ديانة بالدك .إذا ،لم يشعر يسوع
المسيح بالحاجة لِيثأر أو ليُهدِّد ،وعلى المؤمنين أن يسيروا على آثار خطوات يسوع وال يثأروا أو يهدِّدوا أبدا!
راجع .)22-27 :1
وبينما تألّم يسوع كان يصلّي من أجل أعدائه (لوقا 93 :29؛ ِ

الخطوة  :4طَبِّق.
َف ِّكر :أ ّ
ي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عملي َّة للمؤمنين؟
شارك و َد ِّون :دعونا نُف ِّكر سويّا ونُد ِّون بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من 1بطرس .21 -11 :2
حوله إلى تطبيق شخصي؟
َف ِّكر :ما هو التطبيق
المقترح الذي يريدك هللا أن تُ ِّ
َ
َد ِّون :أكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك .أشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا
على قلبك.
(تذ َّكر َّ
أن األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة ،أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات
المقترحة).
ُمختلفة .فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات
َ
مقترحة من 1بطرس .25 -11 :2
 -1أمثلة على تطبيقات
َ
 11 :2تذ َّكر أن اإلمتناع عن الرغبات والشهوات األثيمة التي هي ضد نفسك يمكن أن يكون أمرا صعبا .هذه
الشهوات هي كالفجور والخالعة والالأخالقيّة الجنسيّة واألنانيّة والتمتُّع باإلكتفاء الذاتي (اإلعجاب
بالذات) والبِرِّ الذاتي والجشع والطمع والمركز (في المجتمع أو في العائلة) أو الشهرةّ .
إن المحاربة
ضد شهواتك ورغباتك الخاصَّة يُمكن أن تكون عملي َّة مؤلمة ج ّدا! لكن المكافأة ستكون قداسة وبِرّ!
 12 :2تذ َّكر أنك قد تُضطَهد من الوثنيين والناس الذين هم من ديانات أُخرى لكونك مسيحيّا مؤمنا ،وألنَّك تعبد
يسوع المسيح وتعيش نَ َمط حياة مسيحيَّةّ .
الح َسن (لوقا  )22 -27 :1في
لكن إن إستمرَّيت في التصرُّف َ
وسطهم ،يمكن أن يتغيَّروا يوما ما (أمثال  )7 :11ويُمجِّدوا هللا.
عيني هللا للحكومات والدول التي تضايق وتضطهد المسيحيِّين .وعندما
خضع في كل أمر حق في
ْ
 11 -19 :2إِ َ
تستمرُّ في عمل ما هو خير وحق في عيني هللا يمكنك أخيرا أن تُس ِكتَ كالمهم الجاهل.
ُمارس عليكم ِمن قِبَل ال ُدول والحكومات المقاومة للمسيحيَّة عيشوا
 11 :2حتى تحت اإلضطهاد والظُلم الذي ي َ
كأناس أحرار ،أي كأناس تحرّروا من سلطان الخطيَّة وسيادتها وقد غفر هللا لهم ذنبهم .عيشوا كأناس
أحرار ،أي كأناس تحرّروا من البغضاء والثأر والتهديد والكذب والظُلم.
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 17 :2حتَّى تحت جوْ ر وظلم ال ُد َول والحكومات المقاومة للمسيحي َّة أظ ِهر اللياقة واإلحترام لكلِّ واحد .تُظ ِهر
االحترام الالئق ألُخ َّوة المؤمنين باستمرارك بمحبَّة المؤمنين في كل جماعة كنسي َّة بمفردها ،خاصَّة
عندما يقاسي أفرادها اإلضطهاد والمعاناة .تُظ ِهر اإلحترام الالئق هلل باستمرارك بمخافة هللا الواحد
الوحيد الذي أظهر نفسه في الكتاب المق َّدس بخاصَّة عندما تكون أنت نفسك ُمضطهدا بسبب إيمانك
بيسوع المسيح .تُظ ِهر إحترامك الالئق لل َّدولة ولِحكومة بلدك بإستمرارك بطاعة ك ّل أنظمة وقوانين البلد
باستثناء تلك األنظمة والقوانين المضا َّدة والمعارضة مباشرة للكتاب المق َّدس.
وبترو من كل وجه وفي كل
خضع له بتع ُّمد
ٍّ
 22 -12 :2إن كنتَ ُمستخدَما عند صاحب العمل غير المؤمن ،إِ َ
شيء ال يتناقض مع الكتاب المق َّدس .إن تكن معاملته لك قاسية وفظَّة ،يكون لك فضل عند هللا كونك
خاضعا هلل في وضعك الصعب ولكونك تتح َّمل األلم جرّاء المعاناة الظالمة.
تنس أبدا َّ
أن هللا دَعا ك ّل المؤمنين ليتألَّموا! دعاك إلى أن تتألَّم وأنت تفعل الخير والصواب في
 29 -21 :2ال َ
عينيه .دعاك هللا لكي يكون ر َّد فعلك تجاه األلم والمعاناة بالطريقة نفسها التي تصرَّف بها المسيح تجاه
آالمه ومعاناته .دعاك هللا لكي ال تُقابِل الش ّر بالمثل وال تثأر! دعاك هللا ال لِتُهدِّد اآلخرين البتَّة عندما
يُسبِّبون لك األلم! لم تكن دعوته لك لِتَح ُكم على حالتك الصعبة الخاصة أو لتدين الناس الذين يُسبِّبون لك
هو الذي يحكم بالعدل! دعا هللا
األلم والمعاناة! دعاك هللا لتستودع نفسك وحالتك الصعبة ج ّدا لهَ ،
المؤمنين إلى أن يتألَّموا وأوصاهم كيف يجب أن يكون ر ّد فعلهم تجاه األلم والمعاناة!

 -2أمثلة عن تطبيقات شخصية.
أ .أريد أن أتبع مثال المسيح في المعاناة .فكلُّ مرَّة يوجِّ ه الناس اإلهانة لي ،أريد أن أرفض مقابلة الش ّر
بمثله وبَد ََل ذلك أُباركهم وأفعل الخير لهم .عندما أعاني األلم جرّاء الطريقة التي يعاملني اآلخرون بها،
سوف ال أهرب من األلم ،بل سوف أتح َّمل األلم بِصبر وإرتياح.
ب .أريد أن أُر ِّكز ال على أسباب األلم ،بل على النتائج الحسنة التي أجنيها في حياتي عندما أتألَّم من أجل
َع َم ِل الخير والصواب في عيني هللا.
5

صالة ( 2دقائق)
صالة شفاعية

تابعوا الصالة في مجموعات ثُنائيَّة أو ثُالثيَّة .ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضا وألجل الناس في العالم.
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4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

أعط أعضاء مجموعتك الواجب البيتي التالي مكتوبا ،أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم).
(قائد المجموعةِ .
 -1التعهُّد :تعهَّد بأن تُدرِّب تالميذ للرب يسوع المسيح.
ِعظ أو َعلِّم أو أدرُس درس الكتاب ال ُمتعلِّق بـ1بطرس  21-11 :2مع شخص آخر أو مع مجموعة من
األشخاص.
 -2الخلوة الروحية مع هللا :تمتَّع بخلوة روحيَّة مستعينا بنصف أصحاح من سفر أيوب  ،12 ،2 ،1و13
كل يوم .إستخ ِدم طريقة الحق المفضّل .د َِّون مالحظاتك.
راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.
 -9الحفظ :العطاء2 :كورنثوس ِ .7-1 :3
لشخص ُمعي َّن أو لموضوع ُمح َّد ٍد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا (المزمور
صلِّ
 -3الصالةَ :
ٍ
.)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 45
1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

عبادة وتسبيح ( 22دقيقة)
الحياة لمجد هللا

الفكرة الرئيسية :العبادة بوصفها حياة لمجد هلل.
نتعلَّم في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا بأن نحيا حياة لمجد هلل.
 -1نَ َمط الحياة المسيحية.
إقرأ المزمور .1 -1 :11
ناق ِش .ما يميِّز نمط حياة المؤمن المسيحي؟
مالحظات.
تصرُّ فه .يتصرَّف المؤمن بال لوم .يعمل فقط ما هو حق وصائب.
كالمه .يقول الحقيقة من قلبه .ال شك أو جدال بشأن إستقامته ونزاهته.
عالقته بجاره .ال يسيء لجاره .ال يتعلَّل بسيرة الناس وال يشي بأحد أو يفتري على أحد.
عالقته بالناس األشرار .يحتقر الشخص الخسيس اللئيم ،يعني إنّه يرفض وينبذ أعمال األشرار وال يكرمهم أو
يمتدحهم على أعمالهم الخسيسة .لكن يجب عليه أن ال يبغضهم (لوقا .)22 -27 :1
عالقته بالمؤمنين .يُك ِرم الشخص الذي يخاف هللا ومن ث َّم فهو ال يعمل أعماال خسيسة.
ترو بحيث يجب عليه أن
وعوده وتعهُّداته .يبقى أمينا إذا أخذ على نفسه عهدا ،إالَّ إذا كان قد وعد متسرِّ عا وبال ٍّ
يصحِّ حه سريعا وعلى الفور (أمثال .)1-1 :1
عالقته بالمحتاجين .يساعد المحتاجين والفقراء دون أن يكون ه ّمه مصلحته أو فائدته.
عدالته .ال يعطي رشوة وال يقبل الرشوة (إشعياء .)13 :11
إلى أي نَ َمط من أنماط الحياة ستكرِّ س حياتك؟ أي نمط حياة تمارس اآلن لتحيا لمجد هللا؟
 -2وعد هللا.
المؤمنون الذين يعيشون أسلوب الحياة بحسب المزمور  ،11يمكنهم أن يُقيموا في حضرة الرب (المزمور :11
.)1
سوف ال يتزعزعون أبدا من قِبَل أي إنسان أو أي ظرف من ظروف الحياة (المزمور .)1 :11
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 -7نمط حياة القائد المسيحي المؤمن.
إقرأ 1تيموثاوس .11-12 :3
شف وناقِش .بماذا يجب أن يتصف القائد المسيحي المؤمن؟
إكت ِ
مالحظات.
 ال يمنعه عمره من أن يكون مؤهّال كقائد (شيخ).(راجع 1بطرس .)9-2 :1
 يكون قدوة للمؤمنين اآلخرينِ
 يكرِّ س وقته وطاقته ومواهبه لدراسة الكتاب المق ّدس وتعليم الكتاب المق ّدس. يستفيد من المواهب الروحيّة التي منحه إيّاها هللا. ال يتوقف عن النمو أبدا. يالحظ باستمرار الحياة التي يحياها والتعليم والعقيدة التي يعلّمها.عبادة .أشكروا هللا بالتناوب بجملة أو جملتين على صفاته المميّزة والتي تتطلّب نمط حياة ُمتغيِّر سيحمل ثَ َم َر
َمجْ ٍد له.
7

ُمشاركة ( 22دقيقة)

أيوب

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (أيوب  ،12 ،2 ،1و.)13
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
4

تعليم ( 72دقيقة)
الروح القدس :المعمودية والملء بالروح القدس

في كتاب التدريب  ،2الدرس َ 21علَّمنا عن طبيعة الروح القدسَ ،ع َملُه في الناس وعمله في الكنيسة.
في كتاب التدريب  ،3الدرس  31سوف نعلِّم عن بعض األعمال الخاصَّة للروح القدس :المعموديَّة بالروح،
الملء بالروح ،وثمر الروح القدس.
في كتاب التدريب  ،7الدرس  91سوف نعلِّم عن مواهب الروح القدس الروحيَّة.
أ .المعمودية بالروح القُدُس
 -1العبارة "المعمودية بالروح القُدُس".
أ .عبارة "المعمودية بالروح القُدُس" في الكتاب المقدس.
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ّ
إن العبارة "المعموديّة بالروح القدس" تظهر سبع مرَّات فقط في العهد الجديد (متّى 12 -12 :9؛ مرقس 2 :1؛
لوقا 11 :9؛ يوحنّا 99 :1؛ أعمال الرسل 1 :1؛ أعمال الرسل  12 -13 :11و1كورنثوس .)19 -12 :12
وفي المرَّات السبع كلّها تعبِّر عن الوالدة الجديدة أو الوالدة الثانية ،يعني بداية الحياة المسيحيَّة في شخص ما!
في متّى  ،12 -12 :9ترتبط المعموديّة بالروح القدس بوضوح بجمع المؤمنين إلى ملكوت هللا بينما المعموديّة
بالنار ترتبط هنا بدينونة غير المؤمنين النهائية.
ب .النبوة وتحقيقها.
المعموديَّة بالروح القدس سبق وجا َءت النب َّوة عنها في العهد القديم (حزقيال 27 -21 :91؛ يوئيل -22 :2
.)92
تحقيق المعمودية بالروح القدس
 مع تالميذ المسيح األوائل موصوفة في أعمال الرسل .3-1 :2 مع المؤمنين اليهود األوائل موصوفة في أعمال الرسل ( 31 -97 :2أعمال الرسل 2 :1أ) مع المؤمنين السامريين األوائل موصوفة في أعمال الرسل ( 17 -12 :2أعمال الرسل 2 :1ب) ومع المؤمنين األوائل من األُمم موصوفة في أعمال الرسل ( 32 -93 :12أعمال الرسل 2 :1ج؛ :1112 -13؛ .)11 -7 :11
بعد تأسيس الكنيسة بين اليهود والنصف يهود (السامريين) وغير اليهود (األُمم) ،ك ّل َمن يسمع اإلنجيل ويؤمن
بيسوع المسيح،
 "يقبل الروح القدس" (أعمال الرسل  ،)93 -92 :2يعني "يتع َّمد بالروح القدس" (1كورنثوس  ،)19 -12 :12أو "يُختم بالروح القدس"(أفسس  ،)13 -19 :1أو يولد ثانية "ويتج َّدد بالروح القدس" (تيطس !)7 -1 :9 -2معنى معمودية الروح القدس.
يستخدم الكتاب المق َّدس تعابير متن ِّوعة ليصف إنسكاب الروح القدس يوم الخمسين.
 إنسكب (فاض) الروح القدس على جميع البشر الذين ابتدأوا يؤمنون (أعمال الرسل 99 ،17 :2؛ :12تيطس
31؛
.)1 :9
 ح َّل الروح القدس على جميع البشر الذين ابتدأوا يؤمنون (أعمال الرسل 33 :12؛ .)11 :11هب) الروح القدس للبشر الذين ابتدأوا يؤمنون (أعمال الرسل 17 :11؛ .)2 :11
 ُأعطي ( ُو َ نا َل الروح القدس كل البشر الذين ابتدأوا يؤمنون (أعمال الرسل .)37 :12 هذا ُس ِّم َي "المعموديّة بالروح القدس" (أعمال الرسل .)11 :11 هذا ُس ِّم َي أيضا "الختم بالروح القدس" (أفسس 19 :1؛ 2كورنثوس .)22 -21 :1 يسوع يس ّمي هذا "الوالدة من فوق" أو "الوالدة الجديدة" (يوحنا .)2-9 :9127

هذه التعابير المختلفة جميعها تعني الشيء نفسه.
أ .المعمودية بالروح القدس تعني قبول الروح القدس الذي به يولَد اإلنسان ثانية ويُخلص.
عندما سمع األمم األوائل اإلنجيل وآمنوا بيسوع المسيح (حوالى  32سنة ب.م) ،ح َّل الروح القدس عليهم تماما
كما ح َّل على التالميذ األوائل من بين اليهود في البداية ( 92سنة ب.م) .لقد أعطاهم هللا الهبة التي هي الروح
القدس نفسه ويُس ِّمي هذا الحدث المعموديَّة بالروح القدس (أعمال الرسل .)17 -11:11
إن يوم الخمسين عند اليهود األوائل كان في سنة  92ب.م ،وعند الذين هم نصف يهود (السامريين) كان سنة
 93/99ب.م ،وعند غير اليهود (األمم) األوائل كان سنة  32ب.م .كانت النتيجة أن غير اليهود (األمم) الذين
آمنوا بيسوع المسيح خلصوا تماما كاليهود الذين آمنوا بيسوع المسيح (أعمال الرسل 21 ،12 :2؛ 13 :11؛
11 :11؛ رومية 19 -12 :12؛ راجع أفسس  .)19 :1عندما تع َّمدوا بالروح القدس أنعم هللا عليهم بالتوبة
لنوال الحياة (أعمال الرسل َ )12 :11وطهَّر هللا قلوبهم (أعمال الرسل  .)3 :11هذه تعابير كتابيَّة تشير إلى
الوالدة الجديدة أو الخالص .وقبل ذلك بفترة غير وجيزة ،علَّم يسوع َّ
أن الناس الذين يؤمنون به يولدون في
الروح القدس (يوحنّا 19 -12 :1؛ َ )2 -9 :9و َلهُ ْم حياة أبديَّة (يوحنا  )11 :9وقد دخلوا ملكوت هللا (يوحنا :9
 .)2 -9وبال ِمثل ،علَّم بولس َّ
أن الروح القدس يخلِّص الذين يؤمنون باهلل ،إذ يُجري التجديد بال ُغسْل ال ُكلِّي ُغسْل
الخليقة الجديدة للذين يؤمنون بيسوع المسيح ،حتَّى إذا تبرُّ وا بنعمته يصيرون ورثة الحياة األبدية (تيطس -9 :9
.)2

ب .المعمودية بالروح القدس تعني قبول الروح القدس الذي به يبتدىء اإلنسان باإلنتماء إلى المسيح
وكنيسته (جسده).
قال يوحنا المعمدان َّ
إن يسوع المسيح سيع ِّمد بالروح القدس وبهذه الطريقة يجمعهم كالقمح إلى بيدره (متّى :9
كتب بولس بعد  21سنة من يوم الخمسين للمؤمنين من اليهود واألمم الذين كانوا في كورنثوس
.)12 -11
َ
وذلك ليس ّ
لنصير جسدا
أن نخبة مختارة تع َّمدت بالروح القدس ،ولكن "أنّنا بالروح الواحد قد تع َّمدنا جميعا
َ
واحدا "،أي جسد المسيحَ .ش َم َل هذا ك ّل ال ُرسُل وك ّل المؤمنين في العالم (1كورنثوس  .)19 -12 :12وهكذا
عندما يبتدىء الناس يؤمنون بيسوع المسيح يتع َّمدون بروح واحد لجسد المسيح الواحد (أفسس .)29 -22 :1
يصبحون أعضاء جسد المسيح الروحي أي أعضاء الكنيسة المسيحيَّة الواحدة المنتشرة في كل العالم .من ذلك
الوقت وصاعدا ،ال يبقى المؤمن المسيحي مجرَّد فَرْ د ،لكنَّه عضو ينتمي إلى الجماعة الكنسيَّة الجديدة.
ج .المعمودية بالروح القدس تعني قبول الروح القدس حيث يأتي الروح القدس ليسكن ويعمل في
المؤمن.
عند المعموديَّة بالروح القدس ،يأتي الروح القدس ليسكن في جسد المؤمن (يوحنا 93 -97 :7؛ 1كورنثوس :1
 )22 -13وفي وسط الكنيسة كجسد المسيح (يوحنا 17 -11 :13؛ أفسس َّ .)22 -13 :2
إن الروح القدس فيهم
هو ليس أقل من "المسيح فيهم" .فكلُّ َمن قَبِ َل الروح هو مسيحي مؤمن ولكن ك ّل َمن لم يقبل الروح هو ليس
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مسيحيّا مؤمنا (رومية 12 -3 :2؛ 1كورنثوس  .)9 :12إن الروح القدس يقوم بتطبيق عمل المسيح الخالصي
الكامل في حياة المؤمنين ويُخصِّ صه لهم .ومع مرور الوقت يتَّضح جليّا أن الروح القدس يعطي المؤمنين
بالمسيح مواهب روحيَّة متعدِّدة يجب أن يخدموا بها المؤمنين اآلخرين (1بطرس  )11 -12 :3لبُنيان الكنيسة
أو جسد المسيح (1كورنثوس 7 :12؛  )12 :13وتأهيل القدِّيسين من جهة عمل الخدمة (أفسس )19 -11 :3
وتمجيد هللا (1بطرس .)11 :3
خالصةّ .
إن "معمودية الروح القدس" تحصل عندما يؤمن الناس بالمسيح للمرّة األولى ويَنتج عنها والدتهم
الجديدة أو الثانية ،وخالصهم ،وانتمائهم إلى المسيح وكنيسة المسيح ،وسُكنى هللا فيهم بروحه ،وتقديسهم،
وتأهيلهم بالمواهب الروحية للخدمة.
 -7تَتابُع األحداث عند المعمودية بالروح القدس.
أ .لماذا لم يتعمد تالميذ يسوع الـ  124األوائل على الفور بالروح القدس ؟
إقرأ أعمال الرسل 99 ،3 -1 :2؛ يوحنّا 93 -97 :7؛ (يوحنا 23 -29 :12؛ يوحنا 7 :11؛ لوقا 93 :23؛
أعمال الرسل .)1 :1
شف وناق ِش .لماذا لم يتع َّمد بالروح تالميذ يسوع الـ  122األوائل إالّ بعد وقت طويل من إيمانهم؟
إكت ِ
مالحظات .يصف أعمال الرسل  3 -1 :2حدثا تاريخيّا فريدا وال يعطي تعليما مسيحيّا عاما وشامال.
ّ
إن تالميذ يسوع الـ  122األوائل (أعمال الرسل  )11 :1كانوا مؤمنين قبل أن يتع َّمدوا بالروح القدس في يوم
الخمسين .لم يتع َّمدوا بالروح القدس في اللحظة التي آمنوا فيها ألنّهم آمنوا بيسوع عندما كان ما زال معهم على
األرض .كان عليهم أن ينتظروا حتى تمجَّد (في السماء) يسوع المسيح ليستطيعوا قبول الروح القدس ليسكن
صلِب وقام من الموت وصعد إلى السماء وتُ ِّوج
فيهم! كان عليهم أن ينتظروا إلى بعدما كان يسوع المسيح قد ُ
على العرش في السماء حتَّى يُصبح بإمكانهم أن يتع َّمدوا بالروح القدس الذي هو روح المسيح.
تّ .
إن انسكاب الروح القدس في
في يوحنا  93-97 :7و 7 :11أشار يسوع إلى يوم الخمسين ،إلى يوم ُمقبِل وآ ٍ
يوم الخمسين يُس َّمى "المعمودية بالروح القدس" (أعمال الرسل 1 :1؛  !)12 -13 :11وهكذا ،فإنسكاب الروح
القدس وقبول الروح القدس و ُسكن الروح القدس في تالميذ يسوع المسيح الـ  122األوائل حدث بعد موت
وقيامة وصعود وتتويج يسوع المسيح على العرش .هذا الحدث كان جزءا فريدا من تاريخ هللا الخالصي ،وهكذا
فهو حالة فريدة! ّ
إن أعمال الرسل  3 -1 :2ال يمكن أن تستخدم كتعليم عن متى وكيف يتع َّمد الناس بالروح
القدس اليوم.
ألن يسوع المسيح قد تمجَّد ،فالناس الذين يؤمنون به اليوم يتع َّمدون فورا بالروح القدس وليس عليهم أن ينتظروا
كتالميذ يسوع األوائل .بعد يوم الخمسين ،يتع َّمد المؤمنون على الفور بالروح القدس ،يعني ينالون على الفور
الروح القدس ويسكن الروح القدس فيهم .تعلِّم رومية  12 -3 :2بوضوح أنَّه إن كان أحد ليس له الروح القدس
(روح هللا أو روح المسيح) فهو ليس للمسيح ،يعني هو ليس مسيحيّا! إذا ِم ْن غير الممكن أن نفصل اإليمان
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بيسوع المسيح أو قبول يسوع المسيح (يوحنا  )12 :1عن قبول الروح القدس (يوحنا 19 :1؛ أفسس -19 :1
 !)13يؤمن المسيحيُّون بإله واحد اآلب واإلبن والروح القدسَّ .
الواحد ال يُقبَل أجزاء!
إن اإلله
ِ
ب .لماذا لم يتعمد المؤمنون السامر ُّيون على الفور بالروح القدس؟
إقرأ أعمال الرسل 17 -12 :2؛ متّى 13 -12 :11؛ (متّى 12 :12؛ أفسس .)22 -13 :2
شف وناق ِش .لماذا لم يتع َّمد المؤمنون السامريُّون بالروح القدس إالّ بعد إيمانهم بِ ِحين؟
إكت ِ
مالحظات .يصف أعمال الرسل  17 -12 :2حدثا تاريخيّا فريدا وال يعطي تعليما مسيحيّا عاما وشامال.
صرف .كانوا مزيجا من عرقين مختلفَين وكانوا أعداء
صرف كما أنَّهم لم يكونوا أُمما ِ
لم يكن السامريُّون يهودا ِ
اليهود عالنية .لم يكونوا قسما من شعب هللا خالل فترة العهد القديم .فالعداوة التقليديَّة بين اليهود والسامريين
تجعل من الصعب التصديق أن السامريِّين يستطيعون أيضا أن يخلصوا ويصبحوا قسما من شعب هللا .كانت
أيضا عداوة مماثلة بين اليهود واألُمم (را ِجع أعمال الرسل األصحاحين  12وَ .)11س ِم َع السامريُّون اإلنجيل
وآمنوا بيسوع المسيح من خالل خدمة فيلبّس الذي كان كارزا ولكن ليس واحدا من ُرسُل يسوع المسيح اإلثني
عشر .كان على هؤالء المؤمنين السامريِّين األُ َولْ أن ينتظروا لينالوا معموديَّة الروح القدس إلى أن فتح ُرسُل
يسوع المسيح باب ملكوت هللا لهم!

إن سلطان فتح باب ملكوت هللا والسماح للناس بالدخول إليه كان قد أعطاه يسوع المسيح نفسه لتالميذه اإلثني
عشر .بنى يسوع المسيح كنيسته ليس على مؤمنين عاديين ولكن على أساس رسله (متّى 12 :11؛ 12 :12؛
راجع يوحنا 29 -21 :22؛ رؤيا .)13 :21
أفسس 22 :2؛ ِ
ّ
إن هللا فقط يأتي بالمؤمنين إلى ملكوته (كولوسي  .)13 -19 :1وال ُرسُل اإلثني عشر أصبحوا أدوات هللا إلدخال
ليس فقط اليهود األوائل الذين آمنوا بيسوع المسيح (أعمال الرسل  ،)31 -97 :2ولكن أيضا السامريين األوائل
صرف) (أعمال الرسل )17 -12 :2
صرف وال أُمما ِ
الذين آمنوا بيسوع المسيح (لم يكن السامريُّون يهودا ِ
واألمم األوائل الذين آمنوا بيسوع المسيح (األُمم هم غير اليهود) (أعمال الرسل  )32 -93 :12إلى ملكوتهّ .
إن
ُرس َُل يسوع اإلثني عشر وعملهم الموثوق والجدير باإلعتماد لِ َوضْ ع أساس الكنيسة المسيحيَّة التاريخي َّة كان إذا
عمال فريدا من تاريخ هللا الخالصي وهكذا كان حالة تاريخيَّة فريدة! إن أعمال الرسل  17 -12 :2ال يمكن أن
يصلح كتعليم عن متى يتع َّمد الناس بالروح القدس.
ج .المؤمنون بيسوع المسيح يتعمدون على الفور بالروح القدس.
إقرأ أفسس .13 -19 :1
شف وناق ِش .ماذا يع ّلم الكتاب المق َّدس عن الوقت الذي يتع َّمد فيه الناس بالروح القدس؟
إكت ِ
مالحظة .بعدما وصف كتاب أعمال الرسل البداية التاريخيَّة المسيحيَّة بين اليهود (أعمال الرسل ،)2
(قارن مع أعمال الرسل  ،)2 :1يُع ِّلم الكتاب
والسامريين (أعمال الرسل  ،)2واألُمم (أعمال الرسل )12
ِ
المق ّدس هذا التعليم أن المعموديَّة بالروح القدس تحصل عندما يسمع الشخص اإلنجيل ويؤمن بهّ .
إن هؤالء
الذين يؤمنون حقّا بيسوع المسيح يتع َّمدون فورا بالروح القدس دون توسُّط أي شخص فيما إذا كان هذا الشخص
قائدا أم ال (أعمال الرسل !)93 -92 :2
 -3العالمات المرافقة لمعمودية الروح القدس.
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أ .ما ينسب أو يشرح الكتاب المقدس عن العالمات المرافقة لمعمودية الروح القدس.
شف وناق ِش .ماذا ينسب أو يشرح الكتاب المقدس عن العالمات المرافقة لمعمودية الروح القدس؟
إكت ِ
يَنسب الكتاب المقدس ويصف العالمات الفريدة كالريح والنار والتكلُّم بلغات معروفة.
إقرأ أعمال الرسل 11 -1 :2؛ أعمال الرسل .31 :12
مالحظات .يحكي الكتاب المق َّدس كجزء من تاريخ هللا الخالصي أنّه عندما تع َّمد تالميذ يسوع األوائل بالروح
س ِمعوا صوتا كأنّه د َِويُّ ريح عاصفة من السماء ،ومأل البيت الذين كانوا جالسين فيه ،وظهرت لهم
القدسَ ،
ألسنة كأنّها من نار وقد تو َّزعت وحلَّت على كلِّ واحد منهم ،فامتألوا جميعا من الروح القدس ،وأخذوا يتكلَّمون
بلغات ُأخرى معروفة معلنين عجائب هللاّ .
إن عالمات الريح والنار كانت طبعا فريدة بسبب يوم الخمسين ولم
تحدث ثانية أبدا .أ ّما التكلُّم بل ّغات أخرى معروفة في العالم فيمكن أنه ما يزال يحدث اليوم ،لكن الكتاب المق ّدس
ال يع ِّلم أنه سوف يحدث أو يجب أن يحدث!
ّ
إن التكلُّم بل ّغات معروفة (ألسنة الناس) في العالم كان طبعا مختلفا عن التكلُّم بألسنة (ألسنة المالئكة) التي َحدَثت
في جماعة كورنثوس الكنسي َّة (1كورنثوس .)1 :19
ينسب الكتاب المقدس ويصف العالمة المشتركة لنشوء جماعة مسيحية تحيا حياة مشتركة وتؤدي
عمالً فعاالً.
إقرأ أعمال الرسل .37 -97 :2
مالحظات .ينسب الكتاب المق ّدس كجزء من تاريخ هللا الخالصي أنّه عندما تع َّمد المؤمنون األوائل من بين اليهود
بالروح القدس في يوم الخمسين عينه كرَّسوا أنفسهم مداومين على تلقِّي تعليم الرسل وعلى حياة الشركة و َكسْر
الخبز والصلوات .باإلختصار ،برزوا في شكل جماعة كنسية عاملة وفعَّالة! ّ
إن اإلفتراض بأن هؤالء اليهود الـ
 9222أيضا تكلَّموا بألسنة هو إفتراض محظور ألن الكتاب المق ّدس ال يقول شيئا عن ذلك وبالتأكيد لم يكن من
ّ
المتعذر على لوقا أن يُسجِّ ل ظاهرة ُمه َّمة كهذه .إن العالمة العاديَّة والمشت َركة واألكثر عمومي َّة لمعمودية الروح
(راجع أعمال الرسل 37 :2؛ 3 :3؛ :1
القدس في الكتاب المق َّدس كانت بروز جماعة كنسيَّة عاملة وفعَّالة.
ِ
13؛ 7 :1؛ 12 :2؛ 21 :11؛ 32 :19؛  ،29 -21 :13إلخ)!
ب .ما يُعلِّمه الكتاب المقدس عن العالمات المرافقة لمعمودية الروح القدس.
شف وناق ِش .ماذا يع ّلم الكتاب المق َّدس عن العالمات التي يجب أن ترافق المعمودية بالروح القدس؟
إكت ِ
مالحظات .يع ّلم الكتاب المق ّدس أنّه في التاريخ الخالصي الشخصي لكل مؤمن فإن البرهان المنظور للروح
القدس بعد نوال هذا المؤمن معموديّة الروح القدس يجب أن يكون ثالث عالمات واضحة:
 )1يجب أن ينتمي لجسد المسيح ،يعني إلى جماعة كنسيَّة عاملة وفعَّالة! (1كورنثوس )27 -12 :12
 )2يجب أن يُميت أعمال الجسد (الطبيعة الخاطئة) وأن يُثمر ثمر الروح وبخاصة المحبة! (غالطية :1
)29 -22
 )9يجب أن يخدم المسيح مستفيدا من الموهبة (المواهب) الروحية التي أعطاه إيَّاها الروح القدس! ّ
إن
الوقت الذي ستظهر فيه مواهب روحيَّة كهذه في حياة المؤمن ليس ُمح َّددا بصورة دقيقة في األقسام
العقائديَّة التعليميَّة في الكتاب المق َّدس .هذا يتوقَّف على النمو الروحي للمؤمن نحو النضوج الروحي
وتعهُّده بعمل الخدمة في الكنيسة1( .كورنثوس 91 -92 ،11 ،7 -9 :12؛ )1 :19
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ب .الملء بالروح القدس
لو كان الروح القدس مجرَّد ق َّوة باستطاعة المؤمن أن يمتلكها بقياس معيَّن ،عندها يمكن أن يكون الموقف
الغالب والمهيمن على المؤمنين تجاه الروح القدس هو" ،كيف أقدر أن أمتلك أكثر من الروح القدس (أكثر من
هذه القوة)؟" لكن ألن الروح القدس هو شخص يستطيع أن يملكك ويؤثِّر عليك إلى ح ٍّد معيَّن ،فالموقف الغالب
والمهيمن على المؤمن تجاه الروح القدس يجب أن يكون" ،كيف يقدر الروح القدس أن يمتلكني أكثر؟" "كيف
يقدر الروح القدس أن يؤثّر على حياتي أكثر؟" إن اإلنسان ال يستطيع أن يمتلك هللا (يسوع المسيح أو الروح
القدس) ،أبداَّ ،
لكن هللا (يسوع المسيح ،الروح القدس) يريد أن يمتلكني كمؤمن ،ويقدر أن يمتلكني ،وسوف
ُ
سمحت له بذلك!
يمتلكني إن
ّ
إن عالقتي باهلل الروح القدس هي ليست أبدا مسألة ق َّوة أو عالمات معجزيَّة ،لكنَّها باألحرى مسألة خضوعي
ي! سؤالي الرئيسي يجب أن يكون" ،كيف ّ
أن
التام لربوبيَّة يسوع المسيح من خالل الروح القدس الساكن ف ّ

يسوع المسيح ،من خالل الروح القدس الساكن ف ّي ،يؤثِّر ويقرِّ ر في حياتي أكثر؟" أن أمتلىء من الروح القدس
يعني أن هللا (يسوع المسيح ،الروح القدس) يمتلكني ويوجِّ ه حياتي ،ويقودني من خالل الكتاب المق ّدس ،ويجعل
حياتي وخدمتي ُمثمرة ومؤثرة ،ويجعلني خاضعا ومستسلما له بالكليَّة! إن المؤمن المملوء بالروح القدس هو

شخص خاضع و ُمستسلم هلل! فهو يستسلم ويخضع بالكليَّة هلل .الشخص الخاضع والمستسلم حقا هو شخص
مملوء بالروح القدس!
 -1الوعد بالملىء بالروح القدس.
وعد يسوع كل المؤمنين به ّ
بأن الروح القدس سيكون كأنهار ماء ح ّي تجري من داخلهم (يوحنا .)93 -97 :7
وبصورة خاصَّة َوعَد تالميذه (ال ُرسُل) بأنّهم سينالون ق َّوة ليكونوا شهوده بين اليهود والسامريِّين واألُمم إلى
أقصى األرض (أعمال الرسل ّ !)2 :1
إن الروح القدس يعطي الق ّوة للعيش والخدمة على األرض!
 -2إتمام الوعد بخصوص الملء بالروح القدس.
الحظ َّ
أن
ينسب أو يصف الكتاب المق ّدس بأنّه كانت نتائج متن ِّوعة ومتعدِّدة عندما إمتأل الناس بالروح القدسِ .
الكتاب المق َّدس يحتوي على الوصف التاريخي لما َحدَث خالل تاريخ هللا الخالصي لشعوب مختلفة عندما
امتألوا بالروح .هذا الوصف التاريخي هو ليس أوامر ووصايا أو تعاليم ع َّما ال بُ َّد من حدوثه أو ع َّما يلزم
حدوثه في المجتمعات الكنسي َّة اليوم..
ينسب أو يصف الكتاب المق َّدس نتائج مختلفة ومتع ِّددة عند امتالء الناس بالروح القدس:
)1
)2
)9
)3
)1
)1

لوقا  .39 -31 :1عَر َف ْت أليصابات أن ابن مريم العذراء هو المسيح ال ُمنتظر.
لوقا  .73 -17 :1تنبّأ زكريا عن ُمستقبل يوحنا المعمدان ويسوع.
لوقا  .2 -1 :3تغ َّلب يسوع على تجارب الشيطان.
أعمال الرسل  .3 :2إمتأل تالميذ يسوع الـ  122األوائل بالروح القدس عندما تع َّمدوا بالروح القدس
وتنبّأوا (أعلنوا) بلغات ُأخرى معروفة) عن عجائب هللا.
أعمال الرسل  .2 :3تك َّلم بطرس بجرأة أمام المجلس إذ إمتأل من الروح القدس (مرقس  .)11 :9أعمال
الرسل  .91 :3أخذ التالميذ الشجاعة وأعلنوا كلمة هللا بكل جرأة.
أعمال الرسل  .12 -2 ،9 :1الشمامسة األوائل كانوا ممتلئين من ثمر الروح القدس مبشرِّين باإلنجيل
قاوم.
بحكمة ال تُ َ
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 )7وإستفانوس إمتلك الموهبة الروحي َّة لصنع المعجزات.
 )2أعمال الرسل  .11 :7تم َّكن إستفانوس من أن يرى مجد هللا والمسيح ال ُمقام.
 )3أعمال الرسل  .22 -17 :3إزداد بولس ق َّوة أكثر فأكثر في الكرازة وأربك خصومه ومقاوميه بأنه
برهن لهم من الكتاب المق َّدس أن يسوع كان المسيَّا ال ُمنتظَر (المسيح).
 )12أعمال الرسل  .23 :11بواسطة برنابا إنض َّم إلى الرب َج ْمع كبير.
 )11أعمال الرسل  .11 -3 :19نال بولس سلطانا لينطق بقضاء هللا على الساحر والنبي ال ّ
كذاب.
 )12أعمال الرسل  .12 -33 :19مؤمنون ُج ُدد كانوا قادرين على أن يفرحوا ويته َّللوا وسط اإلضطهاد.
 -7التعليم عن الملء بالروح القدس.
إقرأ أفسس .21 -11 :1
شف وناق ِش .ماذا يُع ِّلم الكتاب المق َّدس عن النتائج عندما يمتلىء الناس بالروح القدس؟
إكت ِ
مالحظات .يعلِّم الكتاب المق َّدس بوضوح عن نتائج الملء بالروح القدس .ث َّمة ثالث حقائق مه َّمة يجب أن
نالحظها في هذا المقطع :الفعل الرئيسي واألفعال التابعة له وحرف العطف.
الفعل الرئيسي هو فعل أمر وهو قابل للتطبيق على نحو ُمستمر ومتواصل.
الفعل هو في اآلية " ،12إمتلئوا بالروح".
ّ )1
إن الفعل الرئيسي هو في صيغة األمر ويُظ ِهر أن العمل أو السلوك المطلوب هو أ ْمر .فالكتاب المق َّدس يع ِّلم
أن المؤمن ُم ْلزَ م بأن يكون ممتلئا بالروح؛ فالملء بالروح ليس إختياريا ،يعني أنّه ليس للمؤمن حق االختيار
في أن يكون ممتلئا بالروح أو ال يكون .فالملء بالروح هو عهد والتِزام وعلى المؤمن أن يطيع!

 )2الفعل هو في صيغة الحاضر المستمر ويُظهر أن الحدث هو على نحو مستمر ومتواصل أو أنه قابل للتطبيق
مرارا وتكرارا .يعلِّم الكتاب المق َّدس أن المؤمن ُملزَ م بأن يكون ممتلئا بالروح باستمرار أو مرارا وتكرارا.
 )9الفعل هو في صيغة المجهول كما يظهر في الترجمة اإلنكليزية ( )be filledوهكذا فهو يُظهر أن الحدث
(الملء بالروح القدس) متعلِّق باهلل ويتوقَّف على هللا وليس على المؤمنّ .
إن هللا وحده يستطيع أن يُنعم بالملء
بالروح القدس وليس من إنسان قادر أن يُؤثّر في ذلك سواء كان ذلك اإلنسان قائدا أم ال .يلزم أن هللا الكلِّي
يعمل ذلك وهو وعد بأنه سيفعل.
السيادة أن
َ
وهكذا ،يعلِّم الكتاب المق َّدس أن الحياة المملوءة بالروح تُعتَبر الحياة المسيحي َّة السوي َّة اإلعتيادية!
األفعال التابعة هي أسماء فاعل مرتبطة بالفعل الرئيسي.
األفعال التي تلي في األعداد  21 -13هي أسماء فاعل )ُ ،(present participlesمرتبطة بالفعل الرئيسي،
تُظهر تزامن حادثين متباعدين في وقت واحد ،أي إتِّحاد في زمن الحدوث ،وأيضا لها ق َّوة األمر باستمرار أو
مرَّة بعد مرَّة .وأسماء الفاعل هذه هي " ُم َحدِّثين"ُ " ،مرنِّمين و ُمرتِّلين"" ،رافعين الشكر" "شاكرين"
و"خاضعين" .يُعلِّم الكتاب المق َّدس َّ
أن المؤمن المملوء بالروح القدس سوف يتَّ ِسم بالصفات والمزايا التالية:
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 )1المؤمن المملوء بالروح القدس يمجِّد هللا مع المؤمنين اآلخرين .سوف ال يشترك في الحفالت التي تترافق مع
السُكر ،والصخب وال َشغَب والعربدة والضالل واإلنحراف والفساد األخالقي (أفسس 19 -9 :1؛ 1بطرس
فرحا بالترتيل الذي تصاحبه
 .)3 -9 :3بدل ذلك ،سوف يجتمع مع مؤمنين آخرين ليتح َّدثوا ويُرنِّموا ويهتفوا َ
اآلالت الموسيقيَّة .فهدف إجتماعات مسيحيَّة كهذه هو تمجيد هللا وبناء المؤمنين بعضهم بعضا .هذا َمثَل واحد
على ثمر الروح الذي يُدعى الفرح (غالطية .)22 :1
(راجع يعقوب 12-1 :9؛ مزمور  .)9 :131سوف ال يكون
 )2المؤمن المملوء بالروح القدس يضبط لسانه
ِ
والجدال (فيلبي ،)13 :2
صف بالتذ ُّمر
سلبيّا ،ه َّداما ،ن َّزاعا إلى االنتقادَ ،ديَّانا للناس أو األحداث .سوف ال يت َّ ِ
ِ
راض .بدال من ذلك ،سيكون قنوعا (فيلبي 11 :3؛ 1تيموثاوس  )1 :1وشاكرا في كل
أو بكونه ُمستاء وغير
ٍ
حال (1تسالونيكي  .)12 :1هذا َمثَلْ على ثمر الروح الذي يُدعى ضبط النفس (غالطية 29 :1؛ 1كورنثوس
3 :7؛ .)27-23 :3
 )9المؤمن المملوء بالروح القدس هو خاضع .سوف ال يكون متكبِّرا متفاخرا وال فردانيّا ينزع إلى التحرُّ ر من
الجماعة ويَنهَج في العمل ُمستقالّ .سوف ال يكون غير راغب في التعاون مع اآلخرين وال يكون مسبِّبا
للخالف والشقاق وال يكون أنانيّا أو ُمعْجبا بذاته .بَدَل من ذلك ،سيكون خاضعا و ُمتنازال ومسلِّما .سيكون
مستع ّدا ومريدا بأن يكون األصغر وأن يكون مستع ّدا للخدمة حيث ال يقدر أو ال يريد أي شخص آخر أن
ُكرم اآلخرين ويعتبرهم
يخدم (يوحنا  .)17 -1 :19سيهت ُّم بمصلحة اآلخرين وخيرهم (فيلبي  )3 :2وسي ِ
نصفا.
أفضل كثيرا من نفسه (رومية  .)12 :12سيكون صديقا ودودا ،مساعدا ،لطيفا ،متواضعا ،ورصينا ُم ِ
هذا َمثَل على ثمر الروح الذي يُدعى الوداعة (غالطية .)29 :1
وهكذا ،يعلِّم الكتاب المق َّدس أن الحياة الممتلئة بالروح تُنتِج حياة مسيحيَّة ّ
جذابة و ُمش ِّوقة.
حرف العطف بين اآليتين  13و 13يربط اآلية  5باآلية  13وبحياة اإلمتالء بالروح.
يوجد حرف العطف "الواو" بين اآلية  17واآلية  12في النسخة اليونانيَّة األصليَّة للعهد الجديد .وهكذا ،فالمؤمن
الممتلىء بالروح القدس سيكون أيضا ُمتَّصفا بالصفات والمزايا المكتوب عنها في اآليات :17 -11
 )1المؤمن المملوء بالروح سيكون مدقِّقا في حياته (سلوكه) .فهو يرفض أن يكون شخصا عنيدا و ُمتشبِّثا برأيه،
يعني مستقالّ عن هللا (را ِجع قضاة  .)21 :21بدل عن ذلك ،سيُظ ِهر في ك ّل ناحية من حياته بأنه رفض
وطرح أسلوب الحياة العالمي الذي كان يسلكه قبال وأنه يعتنق وينمو في أسلوب الحياة الجديد ،حياة البِ ّر
والقداسة.
 )2المؤمن المملوء بالروح سيكون له أسلوب حياة مليء بالحكمة ال َعمليَّة .سيستخدم أفضل الوسائل لينال أعلى
األهداف .سيُطبِّق معرفته في الكتاب المق َّدس على حياته اليومي َّة بأُسلوب يُمجِّد هللا (أفسس .)11 :1
 )9المؤمن المملوء بالروح َسيستفيد من الوقت على النحو األفضل ومن الفرص التي يعطيها هللا له (أفسس :1
.)11
 )3المؤمن المملوء بالروح سيسعى جاهدا وباستمرار ليعرف ويطيع مشيئة هللا كما هي ُمعلَنة في الكتاب المق َّدس
(أفسس  .)17 :1سيكتشف باستمرار ما يُرضي هللا (أفسس .)12 :1
التمرن والممارسة بخصوص اإلمتالء بالروح القدس.
-4
ُّ
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ع ِّلم .لكي يَقبَل الشخص الروح القُدس للمرَّة األولى ،عليه أن يسمع اإلنجيل ويؤمن بيسوع المسيح (أفسس :1
.)19
سؤال .لكن ماذا يجب على المؤمنين أن يعملوا عندما ال يختبرون الملء بالروح ،يعني ،عندما ال يختبرون حياة
التسليم والخضوع لِرُبوبيَّة يسوع المسيح؟
ج ِّدد حياة الملء بالروح القدس.
إقرأ 1يوحنا 3 :1؛ أفسس 92 -21 :3؛ 11 -2 :1؛ يعقوب .12 -1 :3
شف وناق ِش .ماذا يجب أن تفعل حتى تسترد حياة الملء بالروح؟ ماذا يجب أن تفعل حتى يمتلِ ُكك الروح
إكت ِ
القدس ويقودك ويؤثّر فيك من جديد؟
مالحظات .الخطيَّة بجميع مظاهرها ُتحزِن الروح القدس وتفصل بينك وبين هللا (إشعياء  .)2 -1 :13مهما كان،
َّ
وألن يسوع المسيح َو َع َد أن
عندما تخطىء ،ال يتركك الروح القدس ألنك سبق وامتلكتَ حالة التبرير الكامل
الروح القدس سيكون معك لألبد (يوحنا .)17 -11 :13
لكن لكي تُجدِّد العالقة بينك وبين هللا التي كانت قد تش َّوشت ،ولكي تتحسَّن هذه العالقة وتزداد قُربا منه ،وتختبر
عمل الروح القدس فيك ،عليك أن تقوم بما يلي:
دار بها واقبَل غفران هللا وآمن َّ
بأن هللا غفر لك (1يوحنّا .)3 :1
)1
إعترف بكل الخطايا التي أنت ٍ
ِ
 )2أقلِع عن كل الممارسات األثيمة وعن العالقات التي فيها خَ لَل ما وعن المعاشرات الرديئة (أمثال :22
)19؛ (1كورنثوس  .)99 :11تخلَّص من كلِّ َشكل من أشكال الخطيَّة (أفسس .)13 -9 :1
 )9أطلُب الغفران من الناس الذين أخطأتَ إليهم واصطلحْ معهم (متّى 23 -29 :1؛ يعقوب  .)11 :1إن
إبن ما انهدم واجتهد في تقديم ما هو َح َسن أمام الجميع َو ِعش في سالم مع جميع الناس
كان ممكناِ ،
ُ
(رومية  .)17 :12هذه الناحية تدعى التجديد اليومي وهي أيضا تعبير عن المحبَّة (لوقا .)22 -27 :1
 )3سلِّم أو إخضع هلل ،و ُكن مطيعا لكلمته عامال بها حتى تكون حيَّة فيك وفي حياتك (يعقوب .)12 -1 :3
هذا أيضا تعبير عن المحب َّة الحقيقيَّة (يوحنا .)29 -21 :13
أطلب حياة الملء بالروح القدس.
إقرأ فيلبي 7 -1 :3؛ متّى 11 -7 :7؛ لوقا .19 -3 :11
شف وناق ِش .ماذا بإمكانك أن تسأل وتطلب من يسوع أن يعمل لك؟
إكت ِ
مالحظات .بإمكان كل مؤمن أن يسأل ويطلب من هللا حقيقة وواقع حياة الملء بالروح القدس ومظاهر مميِّزة
لحياة الملء بالروح.
 )1أطلب قيادة الروح .صلِّ حتى يمارس يسوع المسيح ربوبيَّته على حياتك ب ُر َّمتها من جديد بواسطة
روحه الق ُّدوس الساكن فيك (غالطية .)12 :1
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 )2أطلب ثمر الروح .صلِّ حتى يعمل يسوع المسيح في حياتك عمال داخليّا جديدا ُمنعشا بتغيير أفكارك
ومواقفك وعاداتك و ُخلُقك بواسطة ثمر روحه الق ُّدوس الساكن فيك (غالطية .)29 -22 :1
 )9أطلب المواهب الروحية للروح القدس .صلِّ حتى يؤهِّلك يسوع المسيح لخدمة ُمعي َّنة بواسطة موهبة
روحي َّة من مواهب روحه الق ُّدوس الساكن فيك ،الذي ِّ
يعزز هذه الخدمة ويزيدها رفعة وقيمة (أفسس :3
 .)12 ،11 ،7مهما كان ،إن إعطاء وتوزيع المواهب الروحيَّة هو ح ّ
ق مقصور دائما على هللا المطلق
السلطان والسيادة (1كورنثوس !)11 :12
حافِ ْظ على حياة الملء بالروح القدس.
شف وناق ِش .كيف يمكنك أن تحتفظ على حياة الملء بالروح القدس؟
إكت ِ
مالحظات .تُصان حياة الملء بالروح القدس وتثبت بالتلمذة المتواصلة.
ال ِغنى عن الروح القدس في كل ناحية من نواحي التلمذة:
 )1الروح والمسيح في مركز حياتك (يوحنا  .)13 :11الروح يُظهر ويمجِّد المسيح .هو دائما يضع يسوع
المسيح في مركز حياتك وحياة الكنيسة.
 )2الروح والكلمة (أفسس  .)17 :1السيف الذي يستعمله الروح هو كلمة هللا .فهو يذ ِّكرك بكلمات الكتاب
المق َّدس ويف ِّسرها لك ويطبِّقها عمليّا في حياتك اليوميَّة.
 )9الروح والصالة (رومية 27 -21 :2؛ أفسس  .)12 :1الروح يساعدنا ويم ُّدنا بالعون حتى نصلّي
وحتى نصلّي بشكل صحيح.
 )3الروح والشركة (رومية  )1 :1الروح يعطي السالم والمحبَّة المطلوبَيْن في الجماعة.
 )1الروح وإنتاج الثمر (لوقا 12 -11 :12؛ 1كورنثوس  .)11 :12يعطي الروح القدس الكلمات للشهادة
ويعطي المواهب الروحيَّة للخدمة.
 )1الروح والطاعة (أعمال الرسل 2 :1؛ 92 :1؛ 1بطرس  .)2 :1يعطي الروح القدس الق َّوة لكي تعمل
بما يقوله هللا.
خالصةَّ .
إن الملء بالروح القدس يصف الحياة المسيحي َّة العاديَّة الطبيعيَّة ،الحياة الخاضعة لقيادة الروح القدس
باستمرار ،يعني حياة التسليم والخضوع والطاعة لِربُوبيَّة يسوع المسيح باستمرار.
أحيانا يصف تجديد الشخص عندما يغيِّر الروح القدس أفكاره ومواقفه وعاداته و ُخلُقه بواسطة ثمر الروح.
يصور الملء بالروح القدس اإلعداد للخدمة عندما يُعطي الروح القدس الموهبة الروحيَّة المناسبة
وأحيانا
ِّ
إلنجاز عمل عيَّنه هللا.
ج .ثَ َمر الروح القدس
إقرأ رومية 11 -3 :2؛ غالطية .21 -19 :1
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شف وناق ِش .كيف تُعلِن الطبيعة الخاطئة التي فيك عن وجودها أو يُعلِن الروح القدس الذي فيك عن وجوده؟
إكت ِ
مالحظات.
 -1ظهور الطبيعة الخاطئة.
َّ
إن الطبيعة الخاطئة في الشخص تعبِّر عن وجودها بخطايا جسدي َّة كالفساد الجنسي والفجور والخالعة والفحش
والتطرُّ ف ،وخطايا روحيَّة كعبادة األوثان واألمور المتعلِّقة بالسحر والتنجيم ،وخطايا إجتماعيَّة كالطموح
األناني والنزاع والخصام.
 -2ظهور الروح القدس.
يُعبِّر الروح القدس الساكن فيك عن وجوده بمزايا روحيَّة أساسيَّة كالمحبَّة والفرح والسالم؛ في فضائل تظهَ ُر
ُّ
والتعطف
في العالقات اإلجتماعيَّة كالصبر واللّطف والصالح وفي األمانة هلل والوداعة واللطف تجاه اآلخرين
أو ضبط النفس داخل نفسك.
عندما تكون مؤمنا بالمسيح فأنت تخصُّ يسوع المسيح وتنتمي إليه وروح يسوع المسيح يسكن في جسدك.
عندها ،أنت لستَ ُملزَ ما لتعيش تحت سيادة الطبيعة الخاطئة الساكنة فيك بل لتعيش تحت سيادة وقيادة الروح
ص ُّد مظاهر الطبيعة الخاطئة وسيساعدك على إماتتها.
يقاوم َويَ ِ
القدس الساكن فيك .الروح القدس ِ
سيبدأ الروح القدس بإنتاج المحبة والفرح والسالم والصبر (طول البال) واللّطف والصالح واألمانة والوداعة
وضبط النفس داخلك .سوف يقودك الروح القدس في الطريق التي يريدك هللا أن تسلكها ،وهكذا يصبح الروح
القدس الق ّوة المهيمنة والمؤثِّرة في حياتك وأنت َستُ َسلِّم له وستخضع له و َستُطيعه وستتعاون معه أكثر فأكثر.
أنظر درس الكتاب عن ثمر الروح القدس في الدرس القادم (أنظر كتاب التدريب  ،3الدرس .)31
 5صالة ( 2دقائق)
صالة متجاوبة مع كلمة هللا
بر ْفع صلوات قصيرة ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.
شاركوا بالتناوب َ
َّ
ُّ
إقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلمتموه اليوم.
أو ِ
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

عط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتيَ .د ْعهم يد ِّونوه).
(قائد المجموعة .أ ِ
 -1التعهُّد .تعهَّ ْد بإعداد تالميذ للرب.
أكرز ،علِّم أو أد ُرس التعليم عن "المعمودية والملء بالروح القدس" سويَّة مع شخص آخر أو مع
ِ
مجموعة أشخاص.
 -2الخلوة الروحي َّة مع هللا .تمتَّع بخلوة روحية مستعينا بنصف أصحاح من أيّوب ،31 ،32 ،93 ،92
و 32كل يوم .إستفِ ْد من طريقة الحقيقة المفضَّلة .د ِّون المالحظات.
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 -9درس الكتاب .حضِّ ر في البيت الدرس الكتابي التالي .المغزى من غالطية  :21-19 :1ثمر الروح
دون مالحظاتك.
القدس في العالم .إستفِد من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المق َّدسِّ .
 -3الصالة .صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع مح ّدد هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا
(المزمور .)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 44
1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

مشاركة ( 22دقيقة)
أيوب

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (أيّوب  31 ،32 ،93 ،92و.)32
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
7

حفظ ( 22دقيقة)
إعداد تالميذ للرب يسوع :متى 24-13 :23
أ .تأ ُّمل

إقرأ متّى .22 -11 :22
إعداد تالميذ للرب يسوع
متّى 22-12 :22
أكتب آية الحفظ التالية على
لوح أبيض أو أسود
ٍ
على النحو التالي:

"قد ُسلِّ ُ
مت ُك َّل سُلط ٍة في السماء
وعلى األرض .فاذهبوا إذن،
وتل ِمذوا جميع األُمم .وع ِّمدوهم
باسم اآلب واالبن والروح القدس،
وعلِّموهم أن يعملوا بكلِّ ما
أوصيتكم به .وها أنا َم َع ُك ْم ك َّل
األيَّام إلى إنتهاء الزمان!"

أكتب الشاهد الكتابي
على ظهر بطاقتك.

متّى 22 -12 :22
 -1التصريح العظيم (متى .)13 :23
يصرِّ ح يسوع المسيح تصريحا عظيما! يصرِّ ح بأنّه بعد موته وقيامته أعطاه هللا اآلب ك َّل سلطان ،ليس فقط في
السماء ،بل على األرض أيضا.
أ .إتمام النبوة.
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ُ
"شاهدت أيضا في رؤى الليل وإذا بِ ِمثل ابن اإلنسان ُمقبال على
كان هذا إتماما لنب َّوة في العهد القديم .تنبّأ دانيال،
ُ
ت لتتعبَّ َد له ك َّل الشعوب واألمم من ك ِّل
ي فقرَّبوه منه .فأن َع َم عليه بسلطا ٍن ومج ٍد وملكو ٍ
سحاب حتّى بَلَغ األزَ ل َّ
ْ
ينقرض" (دانيال .)13 -19 :7
ٍ
لسان .سُلطانُه سلطان أبدي ال يفنىَ ،و ُمل ُكهُ ال ِ
كان هذا أيضا إتماما لنب َّوة العهد الجديد .تنبَّأ يسوع قبل موته وقيامته" ،الح ّ
ق أقول لكمَّ :
إن بعضا من الواقفين هنا
لن يذوقوا الموت ،قبل أن يَروا ابن اإلنسان آتيا في ملكوته" (متّى .)22 :11
ب .سلطان قَ ْبل وبعد موته وقيامته.
أنظُر كتاب التدريب  ،9الدرس  ،92السؤال ( :1متّى " )12 :22هل كان وقت لم يكن ليسوع ك ّل السلطان؟"
إمتلك يسوع سلطة عظيمة قبل موته وقيامته .قد سلَّمه هللا اآلب ك َّل شيء (متّى  .)27 :11شفى المرضى ،حرَّر
المسكونين بالشياطين وشفى المفلوجين (متّى  .)23 :3على أنّه َع ِم َل ذلك بضبط النفس وتحفُّظ ألنَّه كان لم يَزَل
عليه أن يموت ويقوم .قال لألبرص ولألعمى السابقيْن أن ال يُخبرا أحدا عن الشفاء (متّى 3 :2؛ .)92 :3
ُرسل له أكثر
َرفَ َ
ض أن يُقيموه ملِكا أرضيّا (يوحنا َ .)11 -13 :1رفَض أن يستخدم سلطانه ويطلب من أبيه في ِ
من اثني عشر جيشا من المالئكة ليُنقذوه (متّى  .)19 :21أقام موتى لكنَّه َس َمح ألعدائه أن يضربوه بقبضات
أيديهم ويجلدوه بِ َسوْ ط ويبصقوا في وجهه ويضعوا إكليال من شوك على رأسه ويضربوه بِقَصبة على رأسه
وأخيرا بأن يصلبوه (متّى 17 :21؛ .)91 -21 ،2 -1 :27
لم يمارس يسوع سلطانه الغير المحدود قبل موته وقيامته ألنَّه كان قد أخلى نفسه (فيلبي .)2 -1 :2
لكنَّه بعد موته وقيامته وصعوده وجلوسه على العرش في السماء ،إبتدأ ب ُممارسة سلطانه الغير المحدود في
أكمل َع َم َل ال ُمعجزات من خالل ُرسُله فأعطاهم الجسارة والشجاعة إلعالن اإلنجيل
السماء وعلى األرض!
َ
والمناداة به في كلِّ مكان .ومن خالل إذاعة الخبر السار وإعالن اإلنجيل ،فهو يُنقِذ الناس من سلطان الشيطان
إلى سلطان هللا ،إلى ملكوته هو (كولوسي  .)19 :1ال شيء يقدر أن يَ ْمنَ َعهُ وال شيء سوف يمنعه عن ذلك حتى
راجع إشعياء :31
تنحني سجودا السمه كلُّ ركبة ولكي يعترف كلُّ لسان بأنَّه حقَّا هو الرب (فيلبي 11 -3 :2؛ ِ
.)29
ج .السلطان كمكافأة.
أكمل َع َملَه الخالصي (أفسس 29 -13 :1؛ فيلبي 11 -3 :2؛ رؤيا
تسلَّم يسوع هذا السلطان الغير المحدود ألنّه
َ
ب يسوع العالم ويبقى العالم في حالة كونه مغلوبا (يوحنا َّ .)99 :11
إن
 .)1 :1من مجيئه األول فصاعداَ ،غلَ َ
ال ُرسُل والذين يتبعوهم يجب أن يطالبوا ك ّل واحد في ك ِّل وسط من أوساط الحياة بأن عليه أن يعترف ّ
بأن يسوع
المسيح هو "ملك الملوك وربَّ األرباب" (رؤيا 13 :17؛ .)11 :13
 -2المأمورية ال ُعظمى (متى .)13 :23
ّ
إن سلطان يسوع العظيم يجعل المأمورية ال ُعظمى ممكنة ومستطاعة" .فاذهبوا إذن ،وتلمذوا جميع األُمم،
وع ِّمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس؛ وعلِّموهم أن يعملوا بِ ُكلِّ ما أوصيتكم به".
أُ .خ ْذوا المبادرة.
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يجب على تالميذ يسوع أن ال ينتظروا حتى يأتي إليهم الناس الذين في العالم ،لكن عليهم أن يأخذوا المبادرة
ويذهبوا هُم إلى الناس الذين في العالم .يجب عليهم أن يذهبوا إلى الناس في الجوار وإلى الناس في بلداتهم
ص َد أن يشتمل شعبه على أُناس من
و ُمدنهم والناس الذين في بُلدان أُخرى .من بداية الكتاب المق َّدس كان هللا قد قَ َ
كلِّ عشيرة وكلِّ أُ َّمة وكل ثقافة في العالم (تكوين .)9 :12
ِمنَ البد ِء ،أحبَّ هللا العالم ،ليس العالَم المادِّي الطبيعي الذي خَ لَقه فحسب ،بل أحبَّ أيضا الناس الهالكين في العالم
(يوحنا  .)11 :9يتألَّف الهالكون في العالم من الناس البعيدين عن هللا والمح َّملين بالخطيَّة والخاضعين لدينونة
هللا العادلة وهم بحاجة إلى خالص هللا .أحبَّ هللا العالم بدون تمييز ْ
إن من حيث الجنس أو الجنسية ،اللُّغة أو
الثقافة (يوحنا .)11 :9
هؤالء الهالكين في العالم ،والذين يحبهم يسوع ،هم أيضا موضوع اختياره األبدي (رومية 93-23 :2؛ -11 :3
12؛ 1 :11؛ أفسس 3 :1؛ 2تسالونيكي 13-19 :2؛ 2تيموثاوس 12-3 :1؛ 13 :2؛ 1بطرس 2-1 :1؛ رؤيا
.)13 :17
ص َد هللا َّ
أن رسالة الخالص بواسطة يسوع
واآلن حيث أكمل يسوع المسيح متطلبات هللا العادلة للخالص ،قَ َ
المسيح يجب أن تسير وتمت ّد من أورشليم إلى أقاصي األرض (أعمال الرسل  ،)2 :1ابتداءا بال ُرسُل ومن ث َّم
بجميع المؤمنين المسيحيين.
ب .تَ ْل ِمذوا (أو أَ ِعدُّوا تالميذ للرب)
"تلمذوا" .هذا هو الفعل الرئيسي في المأموريّة العُظمى .األفعال األُخرى مثل "إذهبوا"" ،ع ِّمدوا"" ،علِّموا أن
يَ ْع َملوا" تعتمد على هذا الفعل الرئيسي .هي إذن لها ق َّوة الوصايا (األوامر)َّ .
إن المأموريَّة بإعداد تالميذ للرب
هي قابلة التطبيق والتنفيذ باستمرار! َّ
صيَّر تابعا للمسيح .هللا هو الذي
إن التلميذ ال يولد كمسيحي مؤمن ،لكنَّه يُ َ
يُصيِّره إذ يعمل من خالل مؤمنين آخرين حينما يتغيَّر قلبه ،ويُولد بالنعمة والدة جديدة ،نا ِميا و ُمثمرا .إن التلميذ
هو الذي يتبع يسوع المسيح ويتعلَّم من يسوع بينما هو يتبعهّ .
إن لتالميذ الربّ مزايا خاصَّة علَّمها يسوع
بوضوح في الكتاب المق َّدس (أُنظر كتاب التدريب  ،2الدرس ّ .)29
إن الوصيَّة (األمر) هي أن نع َّد تالميذ للرب
بقدر ما يمكن من كلِّ األمم .يُصيَّرون تالميذ بالكرازة باإلنجيل وبالمعمودي َّة بالماء وبتعليمهم أن يُطيعوا ويعملوا
بكلِّ ما أوصى به يسوع المسيح.
ج .ع ِّمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس.
الوصية هي أن يُع ِّمدوهم.
أوصي يسوع المسيح بأنّه يجب على المؤمنين به ال ُج ُدد أن يتع َّمدوا .عندما يؤمن الناس بإخالص بيسوع
المسيح ،يعني عندما يقبلوه في قلوبهم وحياتهم ،فإنَّهم يُظهرون بأنَّهم تع َّمدوا بـ الروح القدس (بأنّهم ُولدوا الوالدة
الجديدة أو الوالدة الثانية) والحرف بِـ يشابه في اليونانيّة ) (dative instrumental caseوفي اإلنكليزية
ُ
حيث توجد أداة أو وسيلة
( )withحيث تكون الكلمة مفعوال به غير ُمباشر .وفي العربيّة تشابه حالة الجر
(أعمال الرسل 12 -13 :11؛  .)3 -7 :11فهُم يع َّمدوا بالروح القدس إلى جسد يسوع المسيح الواحد ،وهذا
يعني أنهم أصبحوا أعضاء في كنيسة المسيح الواحدة في العالم أجمع (1كورنثوس .)19 -12 :12
طريقة المعمودية بالماء.
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ّ
إن رمز معموديَّتهم "بـ" الروح القدس (في اليونايّة )pneumatic dative instrumental case :هو
معموديَّتهم "بـ" الماء (في اليونانية - hudati, dative instrumental case :مرقس  .)2 :1أحيانا كان
المؤمنون يُع َّمدون "في" الماء (في اليونانيّة - dative case of place :مرقس  .)1 :1هذا ال يعني أنهم
كانوا يغطّسون تحت الماء ّ
ألن لو كان األمر كذلك لكان فيلبّس والحبشي كالهما غطسا تحت الماء .ما حصل
هو ّ
كب فيلبّس الماء فوق الحبشي وبعدها صعدا من الماء (أعمال الرسل :2
أن كلٍّ منهما وقف في الماء فيما َس َ
 .)93 -92أيضا ،ع ّم َد حنانيّا بولس بالماء بينما كان بولس واقفا يدعو باسم يسوع .فاغتسال المؤمنين بالماء
يرمز إلى انسكاب الروح القدس وحلوله من فوق عليهم (تيطس 1 :9؛ راجع أعمال الرسل 99 ،17 ،9 :2؛
31 -33 :12؛ .)11 -11 :11
معنى المعمودية المسيحية.
ّ
إن المعموديَّة المسيحيَّة هي عالمة منظورة وختم (را ِجع رومية َّ )11 :3
بأن يسوع المسيح أصبح النائب عن
المؤمن الجديد (رومية  )13 -17 :1وبأن للمؤمن الجديد نصيبا في عمل يسوع الخالصي التام من البداية إلى
النهاية .وعليه ،فالمؤمن قد ماتَ مع المسيح وقام مع المسيح وهو جالس مع المسيح في السماويات (رومية :1
1 -9؛ أفسس  .)7 -3 :2وهو ُمسا َمح ومبرَّر (رومية  )1 :1وخاضع لنعمة هللا ومحبته (رومية 13 :1؛ :2
يحول الرب يسوع المسيح جسده الوضيع إلى صورة مطابقة لجسده المجيد (فيلبي -22 :9
 .)93 ،91سوف ِّ
 )21وسوف ال يُدان أبدا (رومية  ،)1 :2ألن له الحياة األبديّة (يوحنا 11 :9؛ .)23 :1
هذا يعني أن المعموديَّة المسيحيَّة ترمز إلى َّ
أن المؤمن الجديد:
 )1له مقامه الروحي ونمط حياة "في المسيح" ،وبمعنى شرعي قانوني ،له نصيب في ب ّر المسيح وقداسته
نجز و ُمت َّم ْم في الماضي.
(1كورنثوس  .)92 :1وكل هذا ُم َ
 )2مولود ثانية (أخذ طبيعة روحيَّة جديدة) (تيطس  ،)7 -1 :9وهو يقدر أن يعيش حياة الب ّر والقداسة
وسوف يعيش حياة البِ ّر والقداسة (رومية  ،)2 -1 :1ويجب أن يكون تلميذا للمسيح (متّى ،)13 :22
ويجب أن يكون عضوا في جسد المسيح (1كورنثوس  ،)19 -12 :12ويجب أن يكون واحدا من شعب
هللا ال ُمعطى عهدا (غالطية  .)23 -21 :9كل هذا هو حقيقة اآلن.
 )9سيكون في النهاية مثل المسيح روحا وجسدا (1يوحنا 9 -1 :9؛ فيلبي  .)21 -22 :9هذا هو الرجاء
للمستقبل.
ّ
إن المعموديَّة المسيحيّة هي العالمة والختم بأن الخطايا ُغف ِ َرت (أعمال الرسل  )92 :2و ُغسلت (أعمال الرسل
 ،)11 :22وهذا يعني أنها العالمة والختم ّ
بأن المؤمن مبرَّر إلى التمام في عيني هللا .المعموديَّة المسيحيَّة هي
ِّ
العالمة والختم َّ
بأن المؤمن ُم َّت ِحد باهلل الثالوث الذي أظهر نفسه بأنّه إله واحد ذو ثالثة أقانيم متميِّزة ومتجلية
ضمن الوحدة في الطبيعة اإللهيَّة (متّى  .)13 :22المعموديّة المسيحيّة هي العالمة والختم ّ
بأن المؤمن ُم َّت ِحد
بيسوع المسيح (أعمال الرسل  )92 :2وهكذا له نصيب في عمل يسوع الخالصي ال ُمن َجز والتام في الماضي
والحاضر والمستقبل (رومية 2 -1 :1؛ أفسس  .)1 -1 :2المعموديَّة المسيحي َّة هي العالمة والختم على التجديد:
تغيير تفكيرك وتغيير إتِّجاهك وتغيير سلوكك وتجديد حياتك (أعمال الرسل  )13 :9و ُغفران خطاياك (أعمال
الرسل َ )92 :2ومحو خطاياك (أعمال الرسل  )13 :9أو غسْل خطاياك (أعمال الرسل  .)11 :22بحسب متّى
 13 :22المعموديّة المسيحيّة هي أيضا عالمة وختم بأنك تَ ْشتَرك بما يعمله هللا الثالوث في العالم أي بإعداد
تالميذ للربِّ من كلِّ أُ َّمة في العالم.
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د .علِّموهم بكل ما أوصى به يسوع.
بعدما يتع َّمد المؤمن ،يستمرُّ بالنمو بتعلُّ ِم ِه تعاليم يسوع المسيح وبطاعته لتعاليم يسوع المسيح .من الواضح َّ
أن
التعليم فقط لكي تعرف أكثر عن يسوع المسيح ال يكفي .على المؤمنين أن يمارسوا ويتدرَّبوا ويعملوا بهذه
التعاليم (متّى .)27 -23 :7
 -7الوعد العظيم (متى .)24 :23
ّ
إن الوعد العظيم يجعل المأمورية العُظمى حقيقة .إنَّه ليس مجرَّد وعد .إنَّه حقيقة! الحقيقة هي َّ
أن يسوع المسيح
موجود مع تالميذه ك َّل األيام وإلى إنقضاء الدهر .عندما يقول يسوع "تذ َّكروا"؛ فإنَّه يعني "انتبهوا بشكل
كامل!" المأمورية العُظمى هي ليست ُمه َّمة سهلة .بدون حقيقة وجود يسوع المسيح معنا ستكون هذه المه ّمة
مستحيلة .اآلن هي ليست فقط ممكنة بل هي حقيقة واقعي َّة لك ّل مؤمن يُطيع.
ب .حفظ ومراجعة
أكتب اآلية الكتابي َّة على بطاقة بيضاء أو على إحدى صفحات دفتر المالحظات الخاص بك.
-1
ْ
ْ
ّ
َ
 -2إحفظ اآلية الكتابيَّة على النحو الصحيح .إعداد تالميذ للرب يسوع :متى .22-12 :22
أقسم إلى مجموعات ثنائية َو ْليُراجع الواحد مع اآلخر آية الحفظ الكتابية األخيرة.
 -9راجعِ .
4

درس الكتاب ( 72دقيقة)
ثمر الروح في العالم :غالطية 24-17 :5

إستفِيدوا من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب وادرسوا غالطية َ 21-19 :1معا.
الخطوة  :1إقرأ.
إقرأ .لنقرأ غالطية  21-19 :1معا.
لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله.
إكتشف.
الخطوة :2
ِ
َف ِّكر .ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟
أو :ما هو الح ّ
ق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟
َد ِّون .اكتشف حقّا واحدا أو حقَّين اثنين تفهمهما .فَ ِّكر فيهما ود ِّون أفكارك في دفترك.
شارِك( .بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،شاركوا أفكاركم بالتناوب).
لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واح ٍد ِمنَّا.
(فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه .تذ َّكر أنه في كل مجموعة صغيرة ،سوف يُشارك
أعضاء المجموعة أشياء ُمختلفة ،وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها).
االكتشاف  .1الح ّ
ي هو إعالن الطبيعة الخاطئة عن نفسها جهرا.
ق ال ُمفضَّل لد َّ
ي والفجور الجنس ّي والخالعة والفحش
تُعبِّر الطبيعة الخاطئة فينا عن نفسها بخطايا جسدية مادي َّة كالفساد األخالق ّ
والسحْ ر ،وبخطايا إجتماعيَّة كالطموح األناني والخصام.
والتطرُّ ف ،وبخطايا روحيّة كعبادة األوثان
ِ
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االكتشاف  .2الح ّ
ي.
ق ال ُمفضَّل لد َّ
ي هو اإلعالن الجل ّي للروح القدس الساكن ف َّ
ّ
إن الروح القدس الساكن في المؤمن يعبِّر عن نفسه بثمر الروح .فكونك آمنتَ بالمسيح فأنت تنتمي ليسوع
المسيح وروح هللا أو المسيح ،يعني الروح القدس ساكن في جسدك ويحيا فيك .فعندما تكون مسيحيّا مؤمنا عندها
المسيح يكون فيك! عندها ،أنت ملتزم بأن تحيا تحت قيادة الروح .يعني يجب عليك أن تسمح للروح القدس بأن
يقودك ويرشدك ويجب أن يَظهَر ثمر الروح في حياتك .يجب أن يُصبح الروح القدس صاحب السلطة والتأثير
والقيادة في حياتك وعليك أن تستجيب وتتعاون مع الروح القدس طوعا واختيارا وبسرور ورضى .فقط بالثمر
الذي ينتجه الروح القدس فيك ،تقدر أن تغلب الطبيعة الخاطئة التي فيك .فَ َع َمل الروح القدس يظهر بصفات
وسجايا روحيَّة أساسيّة كالمحبَّة والفرح والسالم؛ وبفضائل تظهر بالعالقات اإلجتماعيَّة كالصبر واللطف
والصالح وباألمانة هلل والوادعة تجاه اآلخرين والتعفُّف وضبط النفس.
الخطوة  :7اطرح بعض األسئلة.
َف ِّكر :ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟
لنحاول أن نفهم كل الحق ال ُمعلن في غالطية  21-19 :1وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم نَفهمها بَعد.
َد ِّون :إحرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة .بعد ذلك ،د َِّون سؤالك في دفترك.
شخص أن
شارِك( :بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،أطلب أ َّوال من كل
ٍ
يُشارك سؤاله).
ُ
ناقِش( :بعد ذلك ،إختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تجيب عنها عن طريق مناقشتها سويا في مجموعتك).
(فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة ،وبعض المالحظات المفيدة إلدارة
النقاش حول األسئلة).
السؤال  )15-17 :5( .1ما هي طبيعة الحرية الحقيقية؟
مالحظات.
حر لتعمل كل ما يحلو لك.
الحرية الحقيقية ال تعني أنك ٌّ
الكثير من الناس في العالم يؤمنون بحُري َّة اإلرادة الكاملة .إنّهم يؤمنون أن الحري َّة تعني ّ
أن لك الحري َّة بأن تقرِّ ر
أو تختار ما تحبّ ولك الحريّة أن تقول ما تريد وما تشاء وحرٌّ بأن تكون ما تريد .الحريَّة بالنسبة لهم هي اختيار
اإلنسان أن يتبع ميوله ورغباته الفطرية الطبيعيَّة الخاطئة.
الحرية الحقيقية تعني أنك أُ ْعتِ ْقتَ لتعمل ما هو حق.
بحسب الكتاب المق َّدس الحريَّة الحقَّة هي ليست على اإلطالق إختيار اإلنسان أن يتبع ميوله الفطرية ورغباته
ض ْمنَ الحريّة الحقيقيَّة تعمل باألحرى ما يجب ويلزم أن تعمله! الحريَّة الحقيقيَّة في الكتاب
الطبيعي َّة الخاطئةِ .
المق َّدس هي السلوك والعيش بالطريقة التي يعلِّمها يسوع المسيح .الحريَّة الحقيقيَّة بحسب الكتاب المق َّدس هي أن
تكون مرتبطا وملتزما بيسوع المسيح وبناء على ذلك تكون قادرا أن تعمل مشيئته .يقول يسوع في يوحنا :2
ق الح َّ
ق يحرِّ ركم ...الح َّ
ق ،والح َّ
" ،91 -92إن ثبتُّم (أطَ ْعتُم) في كلمتي ،كنتم حقّا تالميذي .وتعرفون الح َّ
ق أقول
لكمّ :
إن َمن يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها ...فإن حرَّركم اإلبن تصيرون بالحق أحرارا".
خلق هللا الناس بدون إمكانية االستقالل التام واإلنفالت وعدم اإلرتباط بأحد أو أي شيء! فكلُّ إنسان ُمرتبط
بشخص ما أو بشيء ما .كلُّ الذين يريدون أن يكونوا أحرارا من يسوع المسيح هم بالحقيقة مقيّدون بق َّوة الخطيّة
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وعبيد للخطي َّة! والناس الذين هم عبيد للخطيَّة ال يخضعون لناموس هللا وال يستطيعون أن يخضعوا لناموس هللا
(رومية  .)2 -7 :2يعتقدون أنهم أحرار ليفعلوا ما يحبُّون ،وهكذا ينغمسون في الطبيعة الخاطئة ،لكنَّهم ليسوا
أحرارا أبدا!
بالمقابل ،ك ّل الناس المرتبطين والملتزمين بيسوع المسيح هم بالحقيقة أحرار من ق َّوة الخطيَّة وسُلطتها! إنَّهم
ليسوا مجرّد عبيد ليسوع المسيح بل أكثر بكثير! إنَّهم ينتمون إلى عائلة هللا ويُدعَون "أوالد هللا" أو "أبناء وبنات
صرْ ف!
هللا" بمعنى روحي ِ
ضا بمحبة.
الحرية الحقيقية هي خدمة بعضنا بع ً
الوصية األهم في الكتاب المق َّدس هي "أحبَّ الربَّ إلهك بكلِّ قلبك وبكلِّ نفسك وبكلِّ فكرك وبكلِّ ق َّوتك .هذه هي
الوصيَّة األولى .وهناك ثانية مثلها :وهي أن تحبَّ قريبك كنفسك .فما من وصيَّة أخرى أعظم من هاتين"
(مرقس " .)91 -23 :12بهاتين الوصي َّتين تتعلَّق الشريعة و ُكتُب األنبياء" (متّى  .)32 -97 :22فإن كانت
الحريَّة الحقيقيّة هي أن تعمل ما ينبغي أن تعمله ،عندها تكون الحريَّة الحقيقيَّة هي أن تُحبَّ هللا وتُحبَّ اآلخرين
وتُحبَّ نفسك .إن طبيعة المحبَّة المسيحيَّة هي أن ال تسعى إلى مصلحتك الخاصَّة (1كورنثوس  ،)1 :19بل
لتخدم اآلخرين.
السؤال  )14 :5( .2ما هما المسؤوليتان الرئيسيتان للمؤمن المسيحي المولود ثانية (المتجدِّد)؟
مالحظات.
كلُّ مؤمن مسؤول ومطالَب بأن يعيش ُمرتبطا ومعتمدا على الروح القدس ،يعني مرتبطا و ُمتَّكال على يسوع
المسيح .هذا يعني أنَّه
لك ربّ وسيِّد.
كلُّ مؤمن مسؤول ومطالَب بأن ال يُذ ِعن للميول والرغبات الخاطئة ،بل بالحري إلى أن يُميتها بالروح القدس
ستدرج إلى حرب روحيَّة مستمرَّة.
(رومية  .)19 :2هذا يعني بأنك ُم َ
السؤال ( .7غالطية  )13 :5لماذا يقاسي المؤمن من هذا الصراع الداخلي في نفسه؟
مالحظات.
الفرق بين الفاجر والناموسي والمسيحي المؤمن.
 )1إن الفاجر يتبع ميوله ورغباته وال يقاسي من أي صراع في ضميره عندما يرتكب الخطايا .فهو ال يريد
أن يحرز االنتصار على الخطايا.
( )2الناموسي) (المتقيِّد الحرفي بالشريعة) ال يريد أن يقبل نعمة هللا وعلى األصح يصارع باستمرار بق َّوته
الذاتية ليحفظ الناموس وال يُخطىء ثانية .ولكنَّه ال يحرز النصر على الخطايا وال يختبر معنى النصر
النهائي المطلق.
 )9المسيحي المؤمن يختبر ويعاني من صراع وعذاب شديد داخله ،لكن مع ذلك عنده شعور عميق َّ
بأن
هللا سبق وأ َّكد له بأنه ُمسا َمح وخطاياه ُغفِرت وسيحرز النصر ال ُمطلق على كلِّ الخطايا.
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الصراع الروحي فقط في المؤمنين.
ما دام الروح القدس لم يجعل وصايا هللا األخالقية والروحي َّة ذات معنى للشخص ،فهذا اإلنسان لن يتضايق من
خطاياه التي يفعلها .سيكذب ويسرق ويحتال ويخدع ويقتل عمدا دون أن يشعر بالذنب (رومية  .)11 -13 :2أو
سيكون أنانيا ،و ُمعجبا بنفسه ،وبارا في عيني نفسه ،ومستقالّ عن هللا وغير خجالن من أحد.
لكن عندما يتج َّدد ذلك الشخص ،يعني عندما يولد من فوق ،يأتي الروح القدس ويسكن في قلبه وعقله وجسده.
عندها إذا كذب أو خدع سيشعر بالذنب .عندها إذا تصرَّف بأنانيَّة أو باستقالليَّة عن هللا سيخجل .فالصراع
الداخلي بين طبيعته الخاطئة والروح القدس هو صراع حقيقي .إذا اختبر هذا الصراع الداخلي بين رغباته
َّ
وبأن هللا يعمل
الخاطئة من جهة ،والروح القدس من الجهة األُخرى ،فبإمكانه أن يتأ َّكد من أنَّه حقّا مولود ثانية
فيه!
طبيعة الصراع الروحي الداخلي.
يشتمل الصراع الروحي الداخلي على اإلدراك بأنّك أحيانا ال تعمل الصالح الذي تريده وأنّك أحيانا تعمل الش ّر
الذي ال تريده (رومية  .)13 :7تبتهج بشريعة هللا األخالقيّة والروحيّة (حق هللا) وفي الوقت نفسه تمقت بش َّدة
الش ّر الذي ما زال يسكن فيك (رومية  .)22 ،11 :7الطبيعة القديمة الخاطئة تجعلك أسيرا ،يعني تجعلك تشعر
بأنّك سجين ال تستطيع اإلفالت من سلطة الخطيَّة وق َّوتها الكائنة في جسدك (رومية  .)29 :7فحقيقة أنّك تختبر
صراعا روحيّا داخلك هي دليل وبرهان على أن الروح القدس يعمل فيك! الصراع الروحي ليس سا ّرا ُمبهجا،
ٍّ
لكن معرفتك ّ
ومعز و ُمشجِّع!
بأن الروح القدس يعمل فيك هو أمر مريح
السؤال ( .4غالطية  )13 :5ماذا يعني أن المؤمن ليس في حال العبودية للناموس والشريعة إذا كان خاض ًعا
لقيادة الروح؟
مالحظات.
الناموس.
َّ
إن ناموس هللا هي مطلب هللا العادل وهو أن يعيش جميع الناس حياة كاملة ،ومطلبه العادل هو أن ك ّل تع ٍّد على
ّ
شريعته يجب أن يُعاقبّ .
ألن هللا هو ق ّدوس وبا ّر  ،%122فمطلبه هو أنه يجب على كلِّ الناس إطاعة كل
شريعته  %122وإنه يجب أن يعاقب  %122ك َّل تع ٍّد على شريعته! لو أن هللا لم يطلب الطاعة الكاملة لِشريعته
لما كان ق ُّدوسا وبا ّرا!
يقول الكتاب المق َّدس" ،ملعون كلُّ َمن ال يثبت على العمل بكلِّ ما هو مكتوب في كتاب الشريعة" (غالطيّة :9
 .)12إن الذي يطلبه هللا ليس أقل من كمال  !%122يقول الكتاب المق َّدسّ ،
"إن َمن يطيع جميع الوصايا الواردة
ّ
في شريعة موسى ،ويخالف واحدة منها فقط ،يصير مذنبا ،تماما كالذي يخالف الوصايا كلها" (يعقوب .)12 :2
شخص كهذا هو ُمذنِب ،ليس ألنّه تع َّدى على شريعة معيَّنة ،بل تع َّدى على معطي الشريعة ،هللا نفسه! وهكذا
فكلُّ إنسان طبيعي في العالم هو قانونيّا تحت الشريعة والناموس.

ً
قانونيا تحت الناموس.
كل الناس المتديِّنين هم ما زالوا
يعتقد الناس من أديان متعدِّدة ّ
أن عند هللا موازين في السماء ،وأنّه سوف يزن األعمال الجيِّدة مقابل األعمال
الطالحة لكلِّ إنسان في يوم الدينونة األخير .هؤالء المتديِّنون يعتقدون إذا فاقت أعمالهم الجيِّدة أعمالهم الرديئة،
ربّما سيسامحهم هللا (يبرِّرهم ويخلِّصهم) ويعطيهم مكانا في الجنَّة .إنَّهم يُصلُّون ع ّدة مرّات في اليوم ويصومون
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بإنتظام ،يسمعون لِعظات قادتهم الدينيِّين ،يقومون برحالت ح ّج إلى أماكن مق َّدسة كالقُدس .يعطون المال
ويعملون أعماال جيِّدة أخرى ألنهم يأملون أن أعمالهم التقوية والدينيَّة وأعماال جيِّدة أُخرى يُمكن أن تفوق
تغافلهم وإهمالهم لألعمال الدينيَّة وتفوق أعمالهم الشرّيرة عندما توضع في الميزان في يوم الدينونة األخير.
أن مجهودات كهذه هي بالكليَّة مجهودات عبثيَّة! ّ
مهما كان ،فالكتاب المق َّدس يقول ّ
إن أعمال الشريعة ال تُبرِّ ر أي
إنسان (غالطيّة  ،)11 :2ألنه ليس إنسان با ّر .ليس وال واحد يحفظ الشريعة ك َّلها ،وأيضا ليس إنسان يقدر أن
يحفظ الشريعة ك َّلها (رومية ّ .)2-7 :2
ألن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجِّد هللا (رومية :9
 .)29 ،12 -12فكلُّ الذين يظنُّون أو يعلِّمون ّ
أن الناس يمكنها أن تتبرَّر (يُغفر لها وتخلص) بحفظ الشريعة
الدينية تبقى تحت لعنة هللا (غالطيّة !)19 -12 :9

ً
قانونيا ليسوا فيما بعد تحت الناموس.
المؤمنون هم
إن محبة هللا أرضت متط ّلبات عدالة هللا وبرّه بدفع الثمن كامال .ألن هللا ليس فقط ق ّدوس وبا ّر وعادل ولكنّه أيضا
محبَّة ،فهو بنفسه جعل تبرير الخطاة ُمم ِكنا وذلك بإرضاء مطالب عدالته .أخذ هللا نفسه الطبيعة اإلنسانيَّة في
يسوع المسيح وعاش بيننا وأخذ مكان ك ّل َمن يؤمن به ،وهكذا ح َّل معضلة اإلنسان العُظمى .فمن ناحية ،أكمل
يسوع المسيح ك ّل متطلّبات شريعة هللا مكان المؤمنين به بأنه عاش حياة البِرِّ والقداسة والكمال  %122على
األرض .وحده يسوع المسيح لم يقترف إثما ولم يرتكب خطيَّة طوال حياته على األرض .وحده كان بال خطيَّة
بالتمام (عبرانيين  .)11 :3ومن ناحية أخرى ،فهو أرضى متطلّبات شريعة هللا التي تقضي بمعاقبة كل الخطايا
وذلك بموته بدال من المؤمنين ،صائرا ذبيحة كفَّاريَّة كاملة عن خطاياهم (2كورنثوس .)21 :1

ّ
إن هللا في المسيح يخ ِّلص المؤمنين بالمسيح م ّما ليس بإمكانهم على اإلطالق أن يخ ِّلصوا نفوسهم منه (أعمال
الرسل  .)93 :19جميع المؤمنين بيسوع المسيح يدركون أنّهم ال يمكنهم البتَّة أن يتبرَّروا (تُغفر خطاياهم
وينالوا الخالص) في عيني هللا بإطاعتهم شريعة هللا .إنّهم يدركون أنَّهم يحتاجون إلى مخلِّص ،إلى شخص أطاع
كل شريعة هللا عنهم ودفع عنهم عقاب ك ّل تعدِّياتهم على شريعة هللا .ت َّمم يسوع المسيح كل متطلّبات شريعة هللا
عن المؤمنين بالمسيح (متّى  !)17 :1حرَّر يسوع المسيح المؤمنين به من لعنة الشريعة بموته على الصليب
(غالطيّة  !)19 :9حرَّر يسوع المسيح المؤمنين به من سلطان الخطيَّة وق َّوتها التي تجعل الناس عبيدا لها
(رومية  !)1 :1خلَّص يسوع المسيح المؤمنين بالمسيح من حياة الهزيمة المتواصلة بسبب الخطايا (1كورنثوس
!)19 :12
إن المؤمنين بيسوع المسيح لن يحاولوا فيما بعد أن يتبرَّروا بحفظهم الشريعة والناموسَّ .
إن المؤمنين بيسوع
المسيح يؤمنون أنّه عاش حياة كاملة عنهم ،وأنَّه مات عنهم كعقاب عن خطاياهم ،وأن يسوع المسيح قام من
الموت ويحيا إلى األبد كضمانة لهم بحيث هم أيضا سيقومون وسيحيون إلى األبد!
ّ
إن الناس قبل أن يؤمنوا بالمسيح هم قانونيّا تحت الشريعة .لكن بعد أن يؤمنوا بيسوع المسيح هم ليسوا بعد
قانونيّا تحت الشريعة .هذا يعني أن المؤمنين بالمسيح لن يحاولوا فيما بعد أن يتبرَّروا (تُغفر خطاياهم ويخلصوا)
بإطاعتهم شريعة هللاّ ،
ألن يسوع المسيح سبق و َع ِم َل عنهم .وليست الشريعة فيما بعد هي السيِّد على حياة
المؤمنين بالمسيح ،ألن الروح القدس اآلن هو السيّد وصاحب السلطان في حياتهم (غالطيّة .)12 :1
المؤمنون مع ذلك يطيعون الناموس.
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حقيقة ّ
أن المؤمنين بالمسيح غير متبرِّ رين (مغفورة خطاياهم و ُمخلَّصين) بإطاعتهم الشريعة والناموس ال تعني
أنّهم ال يهت ّمون فيما بعد بما تقوله شريعة هللا .فالمؤمنون المولودون ثانية مع ذلك يطيعون شريعة هللا األخالقية
والروحيّة (الوصايا العشر) (مرقس 91 -23 :12؛ رومية 12 -2 :19؛ غالطيّة  .)13 :1الفرق هو أن
الشريعة ليست فيما بعد هي الوسيلة التي يتبرّرون (تُغفر خطاياهم ويخلصون) بها لكنَّها الدليل والخط الهادي
(البوصلة ،الخريطة ،النور) ليحيوا حياة التبرير (المسامحة والغفران والخالص) الجديدة كمؤمنين مسيحيِّين.
السؤال ( .5غالطية  )21 -13 :5ما هي المظاهر الواضحة لحقيقة كون طبيعتك الخاطئة ما زالت تسود
عليك وتتحكم فيك؟
قاوما لها.
مالحظات .فيما يلي المظاهر للطبيعة الخاطئة دون أن يكون الروح القدس ُم ِ
الرذائل المتعلِّقة بالجنس.

الفساد األخالق ّي واألدبي الجنسي .هذا يعني كل األفكار واألقوال واألعمال المتعلِّقة بالجنس قبل الزواج وخارج

العالقة الزوجيَّة الشرعيَّة .ويشير بشكل خاص لعالقات جنسي َّة غير مشروعة كالزنى (1كورنثوس 1 :1؛ :1
12 ،19؛  .) 2 :7في الوثنيَّة يترافق الفساد األخالقي واألدبي الجنسي عن كثب مع الفساد الروحي كعبادة
األوثان (كولوسي .)1 :9
النجاسة .تعني هذه الكلمة كل األفكار واألقوال واألعمال المترافقة مع الرذائل والنقائص الجنسيَّة الغير الطبيعيَّة
كاإلباحيّة وص َُور الدعارة والنزوات واألهواء الجنسيّة الخياليَّة والنكات القذرة والمداعبات والمعانقات
(1تسالونيكي .)7 :3
الدعارة .تعني هذه الكلمة اإلنغماس في الشهوات الحسيَّة والفجور والشهوانيّة والفحش والخالعة .إنّها تشمل
السلوك الغير الالئق وكل نوع من أنواع التطرُّ ف واإلفراط الجنسي والرذائل الجنسيّة كالبغاء والعهارة واشتهاء
ّ
الشاذة بين إنسان وحيوان (الويين ،1 :12
والسحاق والشذوذ الجنسي والبهيميَّة ،أي العالقات الجنسيّة
المماثل
ِ
29 ،22 ،22؛ 17 ،11 ،19 ،12 :22؛ أفسس 13 :3؛ 2بطرس .)7 :2
الرذائل المتعلِّقة باآللهة المزيفة.
عبادة األوثان .تعني هذه الكلمة عبادة التماثيل والصور والممارسات الشرِّ يرة المرافقة لعبادة األصنام ،كأكل
اللحوم التي كانت قد قُدِّمت لألوثان ،وممارسة البغاء والدعارة داخل هياكل األوثان ،والرقصات غير الالئقة أو
الفاحشة .يقينا إنّها تتض َّمن إستبدال عبادة هللا الواحد الحقيقي الذي كشف عن نفسه في الكتاب المق َّدس بعبادة أي
شيء أو أ ي إنسان أو أي أحد كان .إن عبادة اإلله كما اخترعها أي دين آخر هي في الواقع عبادة أوثان .فاإللحاد
هو في واقع األمر تعظيم وتمجيد "الذات" "كإله".
السحر والعرافة .تعني هذه الكلمة ممارسة السحر وال َشعوذة حيث تُنسب ق َّوات غامضة إلى أشياء معيَّنة تُلبس أو
صيَغ دينيَّة خاصَّة أو نصوص من ُكتُب دينيَّة تُكتب على الجدران ،وتعاويذ تتُ ُّم
توضع في أماكن خاصَّة ،وإلى ِ
تِالوتها خالل مناسبات ُمعي َّنة (خروج  .)11 :7هذا يتض َّمن التنجيم والتدجيل وكشف الطوالع واستطالع
األبراج (إشعياء  .)19 -3 :37ي ّدعي ال َس َحرة والمشعوذون بأن لهم ق َّوات فوق الطبيعة البشريَّة (أعمال الرسل
3 :2؛ 2 :19؛ 13 ،19 :13؛ رؤيا 21 :3؛  .)2 :21عندما يُستبدل اإليمان واالتكال على هللا باإليمان بالسحر
والشعوذة ،فهذا شكل من أشكال عبادة األوثان.
الرذائل المتعلِّقة بالنزاع والخصام.
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البغض .تعني الكلمة العداوة والخصومة أو العمل العدائي والضغينة (أفسس .)11 :2
النزاع والجدال .تعني الكلمة المخاصمات والمنازعات والنفور (1تيموثاوس 3 :1؛ تيطس .)3 :9
سد .تعني الكلمة الموقف الدال على التم ُّلك واإلستيالء على الشيء .والكلمة مرتبطة غالبا بالنزاع
الغيرة وال َح َ
والخصام ،وذلك يعني أن اإلنسان يك ِّون والء وتعبُّد شديد لشخص معيَّن أو موضوع معيَّن بحيث أنّه عندما
ذكر إسم آخر أو موضوع آخر يرفض ويُب ِعد ذلك اإلسم أو ذلك الموضوع بكثير من المشاجرة
يؤتَى على
ِ
والخصامّ .
إن الشخص الغيور يشتاق أن يكون قريبا من بَطَله بل يمتلك بَطَلَه لنفسه.
نوبات الغضب .تعني الكلمة َجيَشان وإنفجار الغضب يبرز فجأة وينطلق بسرعة البَرْ ق .يحدث هذا عندما ال
يستطيع اإلنسان أن يحقِّق َرغَباته أو عندما تُحاصره وتعترض سبيله بعض األمور وال يتم َّكن من تحقيق ما
يبتغي ويَتمنَّى.
ُناضل وراء منصب سياسي وغالبا ما
الطموح األناني .تعني الكلمة َمن ال يف ِّكر إالّ بمصالحه الخاصَّة ويسعى وي ِ
يكون ذلك بوسائل غير مستقيمة و ُمخا ِدعة .م َّما يؤ َسف له َّ
أن بعض الناس من جماعة المؤمنين عندهم هذا
التفكير بمصالحهم الخاصَّة ويَ ْس َعون ويناضلون وراء مناصب سياسيَّة أو مراكز إجتماعية (فيلبي 17 :1؛ :2
 .)9وم َّما يؤ َسف له أيضا ّ
أن أُناسا كهؤالء يستخدمون أحيانا وسائل غير مستقيمة ومخا ِدعة لِيَصلوا إلى ما
يسعون من أجل تحقيقه وذلك بإطالق التعهدات والوعود ليربحوا األصوات ،مثال ،ويقومون بذلك س ّرا بصورة
شخصيَّة و َعلَنا بصورة عا َّمة .يعدون الناس وهم غير عازمين على اإللتزام بها.
اإلنقسامات والعثرات .تعني الكلمة التسبُّب باإلنقسامات أو التسبُّب بالنزعات والخالفات والكلمة مرتبطة بالذين
يُعلِّمون تعاليم مخالفة للكتاب المق َّدس (رومية .)17 :11
ُّ
والتحزب لجماعات أو فِرق وطوائف (1كورنثوس
الشقاقات .تعني الكلمة المشاغبات التي تُثير الشقاق والنزاع
 )13 -12 :11وترتبط فيما بعد بالذين يعلِّمون عقائد غريبة أو بالبِدع والهرطقات.
الحسد .بينما تعني الغيرة الخوف من خسارة ما يملك الشخص ،يعني الحسد اإلمتعاض من رؤية ما يملكه
اآلخرونّ .
ورح وجماعته ضد
الح َسد كان السبب في قتل هابيل ،رمي يوسف في البئر ،والسبب في تمرُّ د قُ َ
إن َ
وج َعل اإلبن األكبر يقول كلمات قاسية ومزعجة
قائدهم الروحي .والحسد هو الذي جعل شاول
يطارد داودَ ،
ِ
ب المسيحّ .
إن المحبة المسيحيّة الحقيقيّة ال تحسد أبدا (1كورنثوس :19
صلَ َ
ثل اإلبن الضال .والحسد َ
ألبيه في َم َ
!)3
الرذائل المتعلِّقة بالشراب.
الس ُْكر .تعني الكلمة اليوناني َّة السُكر أو فترة شرب .يعتبر الكتاب المق َّدس الكحوليَّة (إدمان ال ُمسكرات) خطيَّة
وليس ُمجرَّد َم َرض .فحيثما يكون تجاهل أو تقليل من شأن المسؤولية الشخصي َّة أو المحاسبة عن ارتكاب
الرذائل كالكحوليَّة والسكر تنحدر وتنحطّ الحضارة وفي النهاية تتد َّمر وتخرب.
المفرط
العربدة .تعني الكلمة اإلحتفال واإلنغماس المفرط في اإلحتفاالت حيث ال َم َرح الصاخب واإلستمتاع
ِ
واإلفراط في شرب الخمر .أصال كان هذا موكبا إحتفاليّا يسير عبر الشوارع حيث كانت تُقام طقوس العربدة في
أعياد آلهة الرومان واإلغريق تكريما لِباخوس أو ديونيسوس إله الخمرة .كان المعربدون يأكلون الكثير من
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اللحم ويشربون الكثير من الخمرة ويُح ِدثون الكثير من الضجيج والضوضاء .الكثير من المؤمنين الجُدد كانوا
معتادين على مهرجانات وثنية كهذه قبل أن يُصبحوا مؤمنين.
تحذير جدِّي خطير.
ّ
يحذر الرسول بولس من ّ
يرثوا ملكوت هللا .فكلمات الخصم
أن أولئك الناس الذين يعيشون على هذا الشكل لن ِ
ُ
المناوىء" ،لِنُمارس الشرور لكي يأتي الخير" (رومية 2 :9؛  )1 :1هو بال ريب أكذوبة وشيء مضلِّل
وخادع! ففي حين ال يقدر أحد باألعمال الحسنة أن يدخل ملكوت هللا ،فَ ِمن غير ريب لن يدخل أحد بأعمال
وممارسات شرّيرة كهذه! يجب على المؤمن الحديث في يسوع المسيح أن يو َّدع جميع أعمال الظلمة وإالّ فإنّه
يُبرهن بأنَّه حتى اآلن غير سالك في النور (1كورنثوس 11 :1؛ أفسس .)12 -7 :1
السؤال ( .4غالطية  )27 -22 :5ما هي المظاهر الواضحة لحقيقة أن الروح القدس يقودك؟
مالحظات .فيما يلي مظاهر لحياة التجديد (حياة الوالدة الثانية) ال ُمقادة بالروح القدس.
وسمات روحية.
سجايا ِ
المحبَّة .هذه هي الفضيلة المسيحي َّة األهم .إنّها ليست كحُبِّ الرجُل والمرأة لبعضهما بعضا .إنّها ليست كالعاطفة
والحنان الذي بين األبوين واألوالد .إنَّها ليست الصداقة والمو َّدة التي بين األصدقاء ،لكنّها محبّة هللا في المسيح
للمؤمنين بشكل خاص (رومية  )93 :2ومحبَّة المؤمنين هلل في المسيح ولبعضهم بعضاّ .
إن مزايا وسمات هذه
المحبة المضحِّية بالذات في سبيل اآلخرين موصوفة في 1كورنثوس ( .2 -1 :19أنظر درس الكتاب في كتاب
التدريب  ،2الدرس )13
الفرح .تعني هذه الكلمة االبتهاج والتهلُّلّ .
إن المؤمنين يبتهجون ويفرحون عندما يسلكون بحسب وصايا هللا
(المزمور  .)91 :113يستطيع المؤمنون أن يفرحوا حتى وسط الظروف والحاالت األكثر ضيقا وألما وخطرا
َّ
ألن هللا يجعل جميع األمور التي تحدث في حياتهم تعمل معا ألجل الخير (رومية .)22 :2
السالم .من ناحية ،تعني هذه الكلمة عدم وجود القتال والشجار والحرب والخوف وسرعة الغضب ،ومن الناحية
األُخرى ،تعني هذه الكلمة وجود ق ّوة هللا لشفاء الناس واألوضاع ال ُمحطَّمة.
وسمات إجتماعية.
سجايا ِ
طو ُل البال .تعني هذه الكلمة أن تكون صبورا على الذين يضايقونك ويعاكسوك أو يُغيظوك ويُكدِّرون حياتك.
فاإلنسان الصبور يأبى أن يستشيط غيظا .إن اإلنسان الصبور يقاسي ويحتمل األذيّة والظلم التي يُسبِّبها له
اآلخرون.
ال ُّلطف .تعني هذه الكلمة اللّطف والرقة واإلعتدال والرفق بخاصَّة تجاه النساء (لوقا  )19 -12 :19واألطفال
(لوقا  )17 -11 :12والخطاة (لوقا .)23 :29
التفوق األخالقي والروحي في كل صفة وفضيلة يك ِّونها الروح القدس .إنَّها تعني
الصالح .تعني هذه الكلمة
ُّ
اإلستقامة والحق (أفسس  )3 :1وتعني السخاء والجُوْ د (غالطيَّة .)22 :1
صالت قرابة.
فضائل ثالث ذات ِ
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الصفِّ من
األمانة .هذه الكلمة يُمكن أن تعني اإليمان ،لكن باألحرى تعني األمانة أو الوالء واإلخالص في هذا َ
الفضائل.
الوداعة .تعني هذه الكلمة الرصانة واإلنصاف ومراعاة حقوق اآلخرين ومشاعرهم ،وتعني التأ ُّدب والبشاشة
طف ودَماثة.
والرقّة
والكياسة ،كما تعني الوداعة
والح ْلم أو الخضوع والطاعة بِلُ ٍ
ِ
ِ
صة من جهة األمور الجنسيَّة .إنّها تعني كبح األهواء
ضبط النفس .تعني هذه الكلمة التعفُّف وضبط النفس خا َّ
والشهوات.
السؤال ( :3غالطية  )27 :5ماذا يعني أنه ليس من قانون يمنع ثمر الروح القدس؟
مالحظات.
ُوج ُدها ويُحرِّ كها الروح القدس في المؤمنين .فالقوانين والشرائع
ليس من قانون يمنع المزايا والفضائل التي ي ِ
على وجه العموم تمنع فعل أمور معيَّنة .بقوله أنه ليس من قانون يمنع مثل هذه الفضائل ،يُنبِّه الرسول بولس
المؤمنين ويحثُّهم على ممارسة هذه الفضائل (ثمر الروح القدس) لكي يهزموا ويُبيدوا الرذائل (أعمال الطبيعة
الخاطئة)!
من ناحية ثانية ،ال يُر ِّكز المؤمنون اهتمامهم باستمرار على إبادة نقائص ورذائل الطبيعة الخاطئة .إنَّهم
باألحرى ير ِّكزون انتباههم على الروح القدس الذي يسكن ويعمل فيهم وعلى السلوك في فضائل الروح
(غالطي َّة  .)21 ،12 ،11 :1إنَّهم ير ِّكزون إهتمامهم على يسوع المسيح واألمور السماويَّة (رومية 21 :7؛
كولوسي  .)3 -1 :9إنّهم يُر ِّكزون إهتمامهم على المحبَّة التي تُج ِمل كل ما هو إيجابي في الشريعة (غالطيّة :1
.)13
الخطوة  :4طَبِّق.
َف ِّكر :أ ّ
ي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عملي َّة للمؤمنين؟
شارك و َد ِّون :دعونا نُف ِّكر سويّا ونُد ِّون بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من غالطيّة .21 -19 :1
حوله إلى تطبيق شخصي؟
َف ِّكر :ما هو التطبيق
المقترح الذي يريدك هللا أن تُ ِّ
َ
َد ِّون :أكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك .أشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا
على قلبك.
(تذ َّكر َّ
أن األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة ،أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات
المقترحة).
ُمختلفة .فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات
َ

مقترحة من غالطية .24 -17 :5
 -1أمثلة على تطبيقات
َ
19 :1
11 :1
11 :1
17 :1
23 :1

تذ َّكر ّ
أن هللا دعاك ال لتكون عبدا لِق َّوة الخطيَّة ،بل لتكون ُح ّرا ولِتُحبَّ وتخدم اآلخرين.
تذ َّكر بأن اإلفتقار إلى المحبَّة فقط عاقبته إفناء الناس بعضهم بعضا (مثال الحروب).
فقط عندما تسلك تحت قيادة الروح القدس ،فأنت ال تُتَ ِّمم شهوة الطبيعة الخاطئة (الجسد).
تذ َّكر َّ
أن الروح القدس دائما يقاوم أهواء وشهوات الطبيعة الخاطئة (الجسد)!
تذ ّكر أن المؤمنين الحقيقيين قد صلبوا الطبيعة الخاطئة (الجسد) مع األهواء والشهوات.
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 -2أمثلة عن تطبيقات شخصية.
ي ،فإني أفرح
أ .على الرغم من أنّني ال أُحب الحرب الروحيَّة الداخليَّة بين طبيعتي الخاطئة والروح القدس ف َّ
ي .إذن إنّي أريد أن أعمل سويَّة مع الروح القدس -أتبع
ي ويعمل ف َّ
وأتهلَّل لحقيقة كون الروح القدس يسكن ف َّ
الروح القدس وأُجاري ُخطُوات الروح القدس.
ي أن أتخلَّص من كل مظاهر الطبيعة الخاطئة في حياتي ،فالتركيز األساسي في حياتي هو
ب .مع أنّه يجب عل َّ
على أن أحمل ثمرالروح وبخاصَّة ّ
أن أحبَّ هللا والناس اآلخرين ونفسي.
الخطوة  .5ص ِّل
ّ
َّ
ٍّ
دعونا نصلّي بالتناوب بحيث يصلي كل شخص بشأن َحق واح ٍد علمنا هللا إياه في غالطية .21-19 :1
(تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا .تمرَّنوا على الصلوات القصيرة التي تتألف
من جُملة أو جُملتين .تذ َّكر َّ
أن أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة).
5

صالة ( 2دقائق)
صالة شفاعية

تابعوا الصالة في مجموعات ثُنائيَّة أو ثُالثيَّة .ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضا وألجل الناس في العالم.
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

أعط أعضاء مجموعتك الواجب البيتي التالي مكتوبا ،أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم).
(قائد المجموعةِ .
 -1التعهُّد :تعهَّد بأن تُدرِّب تالميذ للرب يسوع المسيح.
ِعظ أو َعلِّم أو أدرُس درس الكتاب ال ُمتعلِّق بغالطية  .21-19 :1مع شخص آخر أو مع مجموعة من
األشخاص.
 -2الخلوة الروحية مع هللا :تمتَّع بخلوة روحيَّة مستعينا بنصف أصحاح من سفر الجامعة  ،9 ،2 ،1و 3كل
يوم .إستخ ِدم طريقة الحق المفضّل .د َِّون مالحظاتك.
راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.
 -9الحفظ :إعداد تالميذ للرب :متّى ِ .22-12 :22
لشخص ُمعي َّن أو لموضوع ُمح َّد ٍد في هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا (المزمور
صلِّ
 -3الصالةَ :
ٍ
.)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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الدرس 43
1

صالة
َ

قائد المجموعة :صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
2

عبادة وتسبيح ( 22دقيقة)
تكريس النفس هلل ولملكوته
الفكرة الرئيسية :العبادة كتكريس النفس هلل ولملكوته.
نتعلّم في هذا الدرس عن تعبيرنا عن عبادتنا بأن نكرِّ س نفوسنا ّهلل ولملكوته.
 -1التكريس.

يعني التكريس بأن تُعطي نفسك لشخص ما أو لشيء ما .إنه يعتمد أن تُسلِّم نفسك بالكلِّية إلى هللا وملكوته .يعبِّر
التكريس عن نفسه بشكل بارز في الخدمة.
 -2تكريس أجسادنا.
إقرأ رومية 1 :12؛ .13 ،19 – 12 :1
األجساد.
هنا ،جسدنا ال يعني فقط جسدنا المادي .هو أيضا روحنا وكياننا وشخصيّتنا ك ُكلَّ ،
ألن جسدنا وأعضاء جسدنا
تُعبرِّ ما في روحنا وكياننا وشخصيتَّنا.
ذبيحة حية.
في حين الذبائح الحيواني َّة تُق َّدم بذبح الحيوانات ،يجب علينا أن نُقدِّم أجسادنا كذبيحة هلل بأن نحيا في أجسادنا .ال
نحيا فيما بعد ُمقادين بطبيعتنا القديمة الخاطئة ،لكن مقادين بطبيعتنا الجديدة المولودة ثانية.
ذبيحة مقدسة.
فرزةُ ،مخصَّصة ومكرَّسة .فمن ناحية ،نحن ننفصل عن الشر في هذا العالم،
تعني كلمة " ُمق َّدسة"ُ ،منفصلة و ُم َ
ومن الناحية األخرى نكرِّ س نفوسنا هلل ولقضيّته في هذا العالم الشرير.
ذبيحة مرضية هلل.

199

فرح قلب هللا باألماكن التي نقصدها وبالنشاطات التي ننخرط بها
نكرِّ س نفوسنا لك ّل ما يرضي هللا .نُ ِ
وباألشخاص الذين نتعامل معهم.
َع َمل عبادة روحية أو عمل خدمة روحية.
إننا بتكريسنا ألجسادنا بهذه الطريقة ك ّل يوم نقوم بعمل عبادة روحيَّة! إن العبادة ال تجري فقط وسط الجماعة
ال َكنَسيَّة! تحصل العبادة أيضا وسط الحياة العاديَّة! إننا نعبد هللا بتقديم أجسادنا وتكريسها يوميّا ودائما في خدمة
ملكوت هللا وبرِّه.
 -9تكريس عقولنا.
إقرأ رومية .2 :12
ال تتكيف مع هذا العالم.
إننا ال نسمح لنفوسنا بأن تتقولب وتتش ّكل أو تتكيَّف مع نموذج هذا العصر الشرِّ ير .ال نسمح لهذا العالم الشرِّ ير
بأن يُدخلنا ويحشرنا في قالبه .إن المؤمن المسيحي يعرض عن التكيُّف مع كل المؤثِّرات الشرِّ يرة  :الفلسفات
اإللحاديِّة واألديان الكاذبة والفساد األدبي واألخالقي الجنسي ورفقة السوء والمباحثات الغبيَّة والمجالَّت القذرة
واألنشطة المشكوك فيها والثياب المثيرة والسياسات المتطرِّفة واإلختبارات المتعّلقة بالمخدرات أو الرياضات
المتطرفة ،إلخ .فالمؤمن يُقاوم كل تأثير شرِّير ويص َّده .إن التكيُّف الخارجي مع نمط حياة وسلوك الناس
اآلخرين يمكن أن يكون قوة كبيرة باستطاعتها أن تبعدك عن هللا وتش ّدك إلى نمط حياة ال يرضى هللا عنه.
تحول إلى إرادة هللا.
نحن نكرِّ س أنفسنا بتجديد أذهاننا المستمر .في حين يبدأ التكيُّف بإتباع أشكال وأنماط وأزياء الناس الخارجيَّة،
يبدأ التح ّول بتغيير األفكار والدوافع والمواقف الداخليّة طبقا إلرادة هللا .يحصل هذا عندما نستسلم ونخضع
ُمتعاونين مع كلمة هللا وروح هللاّ .
التحول الداخلي الذي يُعبّر عن نفسه بالتغيير الخارجي هو أفضل طريقة
إن
ُّ
لنعيش نمط حياة يسرُّ هللا ويرضيه.
 -4تكريس أعضاءنا.
عيوننا .إقرأ متّى .29 – 22 :1
(راجع أيوب .)1 :91
نكرِّ س عيوننا هلل ألَنَّها األبواب التي من خاللها نسمح لألشياء أن تدخل إلى نفوسنا
ِ
أذاننا .إقرأ إشعياء .1 – 3 :12
نكرِّ س أذاننا ألنها أذاننا توصلنا بصوت هللا.
لِساننا .إقرأ متّى .97 – 93 :12
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نكرَّس ألسنتنا هلل ألنها ألسنتنا تكشف ما في قلوبنا (أفسس .)23 ،11 :3
عبادة .أشكروا هللا بالتناوب بجملة أو جملتين .أيُّ عضو في جسدك تريد أن تكرِّ سه هلل اليوم َك َع َم َل عبادة
روحية؟
ُمشاركة ( 22دقيقة)

7

الجامعة

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (جامعة  ،9 ،2 ،1و.)3
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
 4تعليم ( 72دقيقة)
القيادة .صفات القائد المسيحي المؤمن
هذه الدراسة هي عن صفات القائد المسيحي المؤمن.
هذه الدراسة محصورة بالقيادة في العهد الجديد.
-

أُنظر كتاب التدريب على التلمذة  ،9الدرس  :93قيادة الكنيسة (درس كتاب من 1بطرس .)7-1 :1
التطور التاريخي للقيادة في الكنيسة المسيحية.
أُنظر كتاب التدريب على التلمذة  ،3الملحق :3
ُّ
أُنظر كتاب التدريب على التلمذة  ،3الملحق  :1الشمامسة.
أُنظر كتاب التدريب على التلمذة  ،1الملحق  :9النساء العامالت في الجماعات الكنسيِّة.
أُنظر كتاب التدريب على التلمذة  ،1الدرس  :17االحتفال الرسمي الكنس ّي وتوكيل قادة الكنائس.
سسون للكنيسة المنتشرة في العالم
أ .القادة المؤ ِّ

المقدمة :إن القائد األسمى واألبدي للجماعة المسيحية أو للكنيسة المنتشرة في كل العالم هو يسوع المسيح .إن
القادة المؤسِّسين للجماعة المسيحية (الكنيسة) كانوا ُرسُل يسوع المسيح.
الكنيسة هي جسد يسوع المسيح .تظهر بوضوح في الجماعات المتع ِّددة من المؤمنين المسيحيين (الجماعات
المحلية أو الكنائس المستقلة القائمة بذاتها) المنتشرة في العالم .في الكتاب المقدس إجتمع المؤمنون (1كورنثوس
 )2 :1معا إجتماع شركة في بيت (كنائس بيتية) (1كورنثوس  .)13 :11فكل مجموعات المؤمنين في الكتاب
المقدس كانت مستقلة" :الكنيسة في أورشليم" (أعمال الرسل " ،)22 :11الكنيسة في أنطاكية" (أعمال الرسل
" ،)21 :11الكنائس في سوريا وكيليكي َّة" (أعمال الرسل " ،)31 :11الكنيسة في قيصري َّة" (أعمال الرسل
" ،)22 :12والكنيسة في أفسس" (أعمال الرسل  .)17 :22هذه الجماعات المسيحية المستقلة القائمة بذاتها كان
لها شيوخ فقط وليس أي تنظيم ِمظلِّي شامل فوق الشيوخ .المسيح فقط هو الرأس الوحيد لكل جماعة كنسيِّة.
 -1يسوع المسيح.
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المسيح والكنيسة المنتشرة في ك ِّل العالم.
إقرأ متّى 12 :11؛ أفسس 29 – 22 :1؛ 1بطرس 21 :2؛ 3 :1؛ (أعمال الرسل .)22 :22
شف وناق ِش .من هو يسوع المسيح بالنسبة للكنيسة المنتشرة في كل العالم؟
إكت ِ
مالحظات :إن يسوع المسيح هو المؤسِّس والباني والمالِك للكنيسة المنتشرة في كل العالم .إن يسوع المسيح هو
أيضا الرأس واألسقف ورئيس الرعاة (راعي الكنيسة) للكنيسة المنتشرة في العالم .إنه المؤ ِّسس والمالك لكنيسة
العهد الجديد من خالل موته وقيامته .إنه باني الكنيسة من خالل كهنوته وخدمته األرضية والسماوية .إنه الرأس
واألسقف ورئيس الرعاة الوحيد للكنيسة المنتشرة في العالم .ليس من إشارة واحدة في الكتاب المقدس بأن أي
شخص يمكنه أن يكون النائب ليسوع المسيح على األرض.
المسيح وممارسته سلطانه.
شف وناق ِش .كيف يمارس يسوع المسيح سلطانه في الكنيسة وفي حياة المسيحيين المؤمنين؟
إكت ِ
 )1يمارس المسيح سلطانه من خالل الكتاب المقدس.
إقرأ يوحنا 92 – 91 :2؛ (أعمال الرسل 92 ،27 :22؛ أفسس 17 :1؛ 1تيموثاوس 11-13 :9؛ 2تيموثاوس
:9
17 – 11؛ تيطس 3 :1؛ عبرانيين .)19 – 12 :3
مالحظات .يمارس المسيح سلطانه من خالل الكتاب المقدس وتعليم هذا الكتاب .فالكتاب المقدس هو إرادة
المسيح ال ُمعلنة للكنيسة ولكل مؤمن بالمسيح .أعطى المسيح الكنيسة دستورها ،يعني تعاليمها األساسية
الجوهرية ،التي بموجبها يجب أن تُنظّم وتوجَّه الكنيسة .هذه التعاليم مشمولة و ُمجسَّدة في العهد الجديد.
يجب على المؤمنين المسيحيين أن ال يتجاوزوا ما هو مكتوب في الكتاب المقدس (1كورنثوس  7 – 1 :3؛
راجع 1كورنثوس  !)13 :1عليهم أن ال يتجاوزوا أنبياء العهد القديم (تثنية 2 :3؛ 92 :1؛ يشوع 7 :1؛ إشعياء
ِ
19 :23؛ إرميا  )2 :2وال ُرسُل في العهد الجديد (متّى 7 – 3 :3؛ أعمال الرسل 22 :21؛ 21 :22؛ 1بطرس
12 – 3 :1؛ 2بطرس 2- 1 :9؛ رؤيا  .)13 – 12 :22ال يمكن أن يكون للمؤمنين المسيحيين تقاليد تُلغي
وتُبطل كلمة هللا (متّى 1 ،9 :11؛ مرقس !)2 – 7 :7
 )2يمارس المسيح سلطانه من خالل الروح القدس.
مالحظات .إن الروح القدس هو روح المسيح والمحامي أو النائب عن المسيح على األرض .إنه يمثِّل المسيح
فعليّا وبالكليَّة في الكنيسة المنتشرة في العالم وفي كل جماعة مسيحية مستقلة وقائمة بذاتها.
إقرأ يوحنا 11 – 19 :11؛ (يوحنا 21 :13؛ 21 :11؛ 29- 21 :22؛ لوقا 33 :23؛ أعمال الرسل 2-1 :1
) .أع َّد المسيح ُرسُله وجه َّزهم لمهتمهم الخاصة ،أي ليكونوا القادة المؤسسين للكنيسة .من خالل الروح القدس
قادهم المسيح إلى كلِّ الحق وذ َّكرهم بما كان قد سبق وعل َّمهم بينما كان على األرض ،وعلّمهم كل األشياء التي
كانوا بحاجة أن يعرفوها .بهذه الطريقة كان ُرسُل المسيح هم الشهود الرسميّين ،الجديرين باإلعتماد والمو َّزدين
بالسلطة بينما كانوا يجولون ُمب ِّشرين باإلنجيل ويُ ِع ُّدون تالميذ للمسيح وي َّدونون الحق في كتب العهد الجديد التي
كتبوها.
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إقرأ أعمال الرسل ِ .22 :11من خالل الروح القدس قاد المسيح اإلجتماع وقرار المندوبين عن مجمع أنطاكية
مع ُرسُل يسوع المسيح وشيوخ مجمع أورشليم.
إن الكلمة "توصيات" (في اليونانية ) dogmata kekrimena :المستخدمة في أعمال الرسل  3 :11تتعلِّق
بالمصطلحات المختصَّة بالقضاء والمحاكم وهي ال تعني اإللزام واإلكراه والفرض بالق َّوة ،لكنها توصيات تحمل
الزنى والفجور
معنى النصيحة والمشورة من ال ُرسل .كان على المؤمنين المسيحيّين أن يمتنعوا عن ارتكاب ِ
الجنسي (أعمال الرسل  )3 :11وأن ال يهينوا اليهود بتصرفاتهم وسلوكهم .مثال ،كان عليهم أن يمتنعوا عن
األكل من الذبائح المقرَّبة لألصنام وعن تناول الدم ولحوم الحيوانات المخنوقة (أعمال الرسل 23-22 :11؛
راجع رومية  .)1-1 :13لهذا ال نقدر أن نستنتج أو نستدل على شيء من هذه العبارة بالنسبة لِسُلطة مجالس
ِ
الكنائس التقليدية أو مجامع رؤساء الطوائف (ال ِسنو ُدس) في القرن الثاني والقرن الثالث بعد الميالد.
ال يوجد دليل في الكتاب المقدس وال سيّما في العهد الجديد على وجود أي مجامع للطوائف المسيحية أو هيئات
تمثيليّة تكون فوق الشيوخ في الكنيسة.
إقرأ يوحنا 2 :11؛ (رومية 12 – 1 :2؛ غالطية 21 ،12 ،11 :1؛ أفسس  .)17 :1يواصل الروح القدس
تذكير وقيادة المؤمنين وشيوخ الكنيسة اليوم ولكن ليس على االطالق بما يخالِف الكتاب المقدس وتعاليمه.
 )9يمارس المسيح سلطانه من خالل قيادة المجموعات المسيحية المستقلة والقائمة بذاتها.
إقرأ أعمال الرسل  . 22 :22يمارس المسيح سلطانه من خالل مجلس شيوخ الجماعة المسيحية (جماعة
معز عندما
المؤمنين المحلية التي تجتمع في مكان معيّن أو في بيت الجماعة المحلية  /كنائس بيتية) .إنه أمر
ٍ
نعرف أن المسيح دائما موجود في وسط جماعة المؤمنين عندما تجتمع هذه الجماعة للعبادة والتسبيح وعندما
تتكلم وتعمل باسم المسيح (متّى 22 :12؛ .)22 :22
أمثلة على سلطان المسيح وسيادته.
شف وناق ِش .ما هي بعض األمثلة المح ّددة على سلطان المسيح وسيادته من خالل الروح القدس في الكنيسة؟
إكت ِ
إقرأ يوحنا  .12 – 2 :11المسيح يُب ِّكت العالم على الخطية والبِر والدينونة.
إقرأ يوحنا 2 – 9 :9؛ 2تسالونيكي 13 – 19: 9؛ 1بطرس  .2 :1إنه يدعو الناس بفعاليَّة من خالل الكرازة
باإلنجيل ويُولِدهم والدة جديدة ويُخلِّصهم ويقدِّسهم.
إقرأ 1كورنثوس 11 ،7 – 3 :12؛ أفسس  .7 :3إنه يُز ِّود المؤمنين بمواهب روحيِّة ليخدموا كما يُح ِّدد ويُعيِّن.
إقرأ مرقس 93 :19؛ 1كورنثوس 1 :9؛  .7 – 1 :12إنه يُ ّعيِن لكل مؤمن عمله أو خدمته في الجماعة والعالم.
إقرأ 1كورنثوس  .21 – 23 ،12 :12إنه يُر ِّتب كل األعضاء في جماعات المؤمنين المسيحيين المحلية
والقائمة بذاتها بحيث يكون إنسجام ووحدة ضمن التع ّدد والتنوع واالختالف في الخدمات .من ناحية ثانية ،على
المؤمنين مسؤولية شخصية ُمتبادلة ومشتركة في كل هذه المجاالت أيضا .إذا أهمل المؤمنون أو استخفُّوا بهذه
المسؤوليات فسوف ال يختبرون سلطان المسيح وسيادته في حياتهم أو جماعتهم!
سل يسوع المسيح.
ُ -2ر ُ
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شف وناق ِشَ .من كانوا ُرسُل يسوع المسيح؟ ماذا كان عملهم وسلطانهم؟
إكت ِ
سل يسوع المسيح جماعة فريدة.
كان ُر ُ
إقرأ مرقس  .13 – 19 :9كان ُرسُل يسوع المسيح مجموعة فريدة من الناس ألن المسيح اختارهم ودعاهم
وجهّزهم وأرسلهم ليكونوا شهودا له وبصورة خاصة شهودا لقيامته (أعمال الرسل .)22-21 :1
سل يسوع المسيح ُمهمة فريدة.
قَبِ َل ُر ُ

إقرأ يوحنا 11 – 12 :11؛ (يوحنا 29 – 13 :22؛ أعمال الرسل  .)2 :1أن ِعم عليهم بمسحة خاصة من الروح
القدس لمهماتهم الخاصة :ليعلنوا الحق في بداية تاريخ الكنيسة ،وليسجّلوا هذا الحق في ُكتُب العهد الجديد التي
كتبوها ،وليغرسوا الجماعات المسيحية األولى المستقلة والقائمة بذاتها في كل مكان .لهذا يُس ّمون بقاعدة وأصل
الكنيسة المنتشرة في كل العالم (أفسس 22 :2؛ رؤيا .)13 :21
سل يسوع المسيح سلطة فريدة.
كان ل ُر ُ
إقرأ متّى 13-12 :11؛  .12 :12أُعطي الرسل سلطة خاصة ليُقرِّ روا ويثبتوا عقيدة الكنيسة من خالل تعاليمهم
(أعمال الرسل 23 – 22 :11؛ 2تيموثاوس  ،)13 – 19 :1وليأمروا المؤمنين بأن يطيعوا تعاليمهم (أعمال
الرسل 3 :11؛ رومية 17 :1؛ 2كورنثوس 1 – 3 :12؛ 2تسالونيكي  ،)13 :9وليخرجوا ويض ّموا الناس من
ملكوت هللا (أعمال الرسل 17 – 13 :2؛  ،)11 – 1 :1ولُعينِّوا القادة األوائل للجماعات المسيحية القائمة بذاتها
(أعمال الرسل  )29 :13وليجروا العالمات التي تُميز الرسول (مرقس 22 :11؛ 2كورنثوس  12:12؛
عبرانيين .)3 – 9 :2
سل يسوع المسيح خالفة.
ليس لِ ُر ُ
إقرأ أعمال الرسل 21 – 21 :1؛ (أفسس 22 – 13 :2؛ 1 – 3 :9؛ رؤيا  .)13 :21إن ُرسُل يسوع المسيح
كانوا يشتملون على األحد عشر رسوال (لوقا  )99 ،3 :23والرسول بولس (أعمال الرسل 13 :22؛ 11 :21
– 12؛ 1كورنثوس 1 :1؛  .)1 :3ليس ل ُر ُسل يسوع المسيح خالفة ألنه ما من أحد في العصور التي تلت يتمتّع
باألهلية وفقا ألعمال ال ُرسل  .22- 21 :1إن عدد ُر ُسل يسوع المسيح مح َّدد بإثني عشر دائما وأبدا (رؤيا :21
 )13وال يوجد دليل واحد في الكتاب المقدس لما يسمى خالفة رسولية متسلسلة ومتواصلة في مركز األساقفة.
يبقى المسيح هو األسقف األوحد للكنيسة (1بطرس .)21 :2
سل الجماعات المسيحية.
سل يسوع المسيح وبين ُر ُ
يجب أن يُميز بين ُر ُ
سلين للجماعات المسيحيَّة (2كورنثوس 29 :2؛ فيلبي :2
إن ُر ُسل الجماعات المسيحية كانوا ال ُممثلين أو ال ُمر َ
 )21أو ال ُر ُسل بالمعنى األوسع لل ُمرسلين المفَّوضين ليمثلوا المسيح وقضيته بغرسهم جماعات مسيحية جديدة
(أعمال الرسل 3-1 :13؛ 1تسالونيكي  .)7 – 1 :2إن أولئك الذين قبلوا الرسولية كهبة روحية (1كورنثوس
22 :12؛ أفسس  ) 11 – 11 :3ليسوا ُمعي َّنين ليقودوا أو يحكموا الجماعة لكنهم معينون ليخدموا ،أي ليجهّزوا
المؤمنين كي يقوموا بخدماتهم في الكنيسة .كل هؤالء ال ُر ُسل واألنبياء والمب ِّشرين والمعلمين والرعاة يجب أن
يعملوا تحت قيادة شيوخ الجماعة المعي َّنين (1تيموثاوس  .)17 :1إن ُر ُسل يسوع المسيح (بولس ويوحنا) ّ
حذرا
المؤمنين من الرسل المزيفين الذين يدعون أنهم ُر ُسل معادلون ل ُر ُسل يسوع المسيح .إن مثل هؤالء يجب أن
راجع 9يوحنا .)12 -3
ُقاوموا (2كورنثوس 11 – 1 :11؛ رؤيا 2 :2؛ ِ
يُك َشفوا وي َ
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الخالصة .إن يسوع المسيح هو المؤ ِّسس والباني والمالِك والرأس للكنيسة المنتشرة في العالم إلى األبد .إن
الكنيسة المنتشرة في العالم هي جسد المسيح .كان ُر ُسل يسوع المسيح القادة المؤ ِّسسين للكنيسة المنتشرة في
العالم .إستخ َد َم المسيح الجماعات المسيحية التاريخية األوائل (الكنائس المحلية) بين اليهود والسامريين واألمم
وليُعيِّنوا القادة المؤ ِّسسين للجماعات المسيحية القائمة بذاتها.
سسون للجماعات المسيحية
ب .القادة المؤ ِّ
المق ِّدمة .كان الشيوخ هم القادة المؤ ِّسسين لجماعة مؤمني العهد القديم .والشيوخ هم أيضا المؤ ِّسسون لجماعة
مؤمني العهد الجديد (الكنيسة المنتشرة في كل العالم التي تظهر في عدة جماعات مسيحية قائمة بذاتها في كل
مكان) .عندما كان ُر ُسل المسيح ما زالوا على قيد الحياة أ ّدوا عملهم كشيوخ داخل الجماعات الكنسيّة القائمة
بذاتها (أعمال الرسل 3 – 2 :1؛ 1بطرس 1 :1؛ 2يوحنا  )1 :1إن الشمامسة ال يُعيَّنوا ليقودوا جماعة
المؤمنين القائمة بذاتها ،لكن فقط ليقوموا ببعض المه ّمات القيادية المعيّنة ضمن الجماعة.
 -1الشيوخ في العهد القديم.
إقرأ خروج 11 :9؛ 21 – 17 :12؛ تثنية 12 – 3 :1؛ 22 :19؛ مزمور .92 :127
شف وناق ِش .كيف كان شعب هللا الواحد في العهد القديم يُقاد؟
إكت ِ
مالحظات .كان الشيوخ هم رؤساء األسباط في جماعة شعب هللا في العهد القديم وهذه كانت حقيقة وواقع قبل
 1337قبل الميالد (خروج 12 :9؛ 23 :3؛ تثنية 22 :91؛ 1صموئيل 9 :3؛ عزرا 7 :1؛ إرميا  )1 :13أو
رؤساء الجزء األصغر للسبط األساسي (العشائر ،الوجهاء) .وعندما استق َّر شعب هللا في فلسطين ابتدأ أن يكون
لكل مدينة أو بلدة ذات أهمية شيوخا (تثنية 9 :21؛ راعوث 2 :3؛ أمثال .)29 :91
كان الشيوخ يُختارون أصال على أساس مقدرتهم وكفاءاتهم ومخافتهم هلل وأماننتهم وبُغضهم للربح القبيح
(خروج  )21 – 17 :12وقيادتهم (عدد  )17 – 11 :11وحكمتهم وفهمهم ومقامهم (تثنية  .)12 – 3 :1كانت
ُمه ّماتهم أن يكونوا رؤساء ألوف ومئات وخماسين وعشرات من الشعب بحسب طاقتهم وخبرتهم وبخاصة
ليخدموا كقاضاة للشعب في كل وقت.
عي َّن هللا األنبياء ورؤساء الكهنة والكهنة والالويّين ليس ليكونوا زعماء دينيين يتولّون قيادة سلطة كهنوتية في
الشعب ،بل ليخدموا ويقوموا بأعمال دينية مختلفة في إسرائيل .كان األنبياء يُمثِّلون هللا وكالمه عند الشعب
والكهنة يمثلون الشعب أمام هللا .وعندما رغب الشعب لتعيين ملوك أرضيين فإنهم بالحقيقة رفضوا هللا بأن يكون
ملكهم الوحيد (1صموئيل األصحاح .)2
 -2الشيوخ خالل اإلمبراطوريات المادي فارسية واليونانية والرومانية.
الشيوخ خالل اإلمبراطوريات األجنبية السياسية جعلوا النظام قياديّا ُمنظّم في مراتب متسلسلة تسلسال هرميا.
عهد اإلمبراطورية المادي -فارسية ( 771 – 553ق .م).
فقط بعد السبي إلى بابل ( 192ق.م ).خالل عهد اإلمبراطورية المادي -فارسية األجنبية ظهر إلى الوجود جسم
حاكم يمارس السلطة تحت قيادة عزرا ( 312ق.م) وكان يتألّف من الشيوخ المحليّين الذين كانوا أكثر بروزا
وتميُّزا مع بعض الح ّكام والقضاة ال ُمعَّينين (عزرا 21 – 21 :7؛ .)13 :12
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عهد اإلمبراطورية اليونانية السلوقية ( 712ق.م .وإلى األمام).
خالل هذا العهد ،نشأ جسم يُس َّمى "مجلس الشيوخ" (في اليونانية  .)gerousia :وكان يتألّف من الشيوخ
ورئيس الكهنة والكهنة .كان يُ ّمثل األمة (1المكابيون  .)1 :12وهكذا ،كان يوجد مجلس شيوخ واحد يحكم األمة
اليهودية كلها.

عهد اإلمبراطورية الرومانية (القرن األول ق.م .و ب.م).
خالل هذا العهد ،كان لكل منطقة محلية مجلس شيوخها .وهكذا كان يوجد عدة مجالس شيوخ .من ناحية ثانية،
خالل عهد ُمدراء المال أو ح ّكام األقاليم بالوكالة في المقاطعات الرومانية ( 11-1ب.م ).كان السهندريم في
أورشليم هو "مجلس الشيوخ" األشد سطوة ونفوذا .كان يتألف من الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة
(متّى  .)21 :11كان الشيوخ هم األعضاء العلمانيين غير الكهنوتيين بين أعضاء السنهدريم كما كانوا من
العائالت األرستقراطية الغنية المتمتعة بإمتيازات بالغة في أورشليم .أعطى الح ّكام الرومان السنهدريم السلطة
على كل الشؤون الداخلية في البالد (لكن ليس على الضرائب والقيادة السياسية أو العسكرية) .كان السنهدريم
ُمعت ََرف به من قِبل اليهود الذين كانوا في الشتات (أعمال الرسل .)1 :22
 -7الشيوخ في الجماعات اليهودية في العهد الجديد.
إقرأ أعمال الرسل 32 :2؛ أعمال الرسل 3 – 1 :1؛ 1بطرس 1 :1؛ 9يوحنا .1
شف وناق ِش .كيف كانت الجماعة األولى بين اليهود تُقاد؟
إكت ِ
مالحظات  .في فترة العهد الجديد ،بعد يوم الخمسين ،عندما أصبح التالميذ مجتمع هللا الجديد في أورشليم،
كان الشيوخ المسيحيون يُختارون من الطبقة عينها من الناس كما في فترة العهد القديم (رؤساء العائالت
وأصحاب النفوذ والتأثير) .على األرجح كانت تختار جماعة المؤمنين تماما كما كانوا يختارون الشمامسة
(راجع أعمال الرسل  .)7 – 1 :1لوقا (أعمال الرسل  ،)3 :1وبطرس (1بطرس  )1 :1ويوحنا (9يوحنا
ِ
 )1يوضحون أن ُر ُسل يسوع المسيح عملوا بشكل مح َّدد كشيوخ في الجماعات الكنسيَّة القائمة بذاتها .كانت
ُمه ّمات الشيوخ الرئيسية في الجماعات الكنسي َّة هي الصالة وخدمة الكلمة (أعمال الرسل .)3 :1
 -4الشيوخ في الجماعات الغير اليهودية في العهد الجديد.
إقرأ أعمال الرسل 29 :13؛ تيطس .1 :1
شف وناق ِش .كيف كانت الجماعات الكنسيّة الجديدة بين األمم تقاد؟
إكت ِ
(قارن ال ُمر َسلين العصريين أو غارسي الكنائس) جماعات
مالحظات .أ َّسس ال ُرسل ومساعدوهم في العمل
ِ
كنسيّة جديدة وكان الشيوخ يُعيَّنون لقيادة كل مجموعة كما تُعلِّم بوضوح كتابات ال ُر ُسل .لم يكن على
اإلطالق شيخا واحدا فقط في الجماعة الكنسيّة (مثال كاهنا واحدا أو راعيا واحدا) بل كان دائما هناك
مجموعة شيوخ تقود وتتولّى شؤون الجماعة .هذه المجموعة من الشيوخ كانت تُس َّمى جماعة الشيوخ أو
َمجمع الشيوخ (1تيموثاوس .)13 :3
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الخالصةّ .
إن يسوع المسيح نفسه هو مؤ ِّسس الكنيسة وبانيها ومالِكها (متّى 12 :11؛ أعمال الرسل :22
 .)22هو رأس الكنيسة الوحيد ،واألسقف ورئيس رعاة الكنيسة (أفسس 29 – 22 :1؛ 1بطرس 21 :2؛
.)3 :1
هو دعا ُرسله لتأسيس الجماعات المسيحية التاريخية األولى (متّى 13 – 12 :11؛ أفسس 22 :2؛ رؤيا
.)13 :21
إن ُرسُل يسوع المسيح ومساعديهم في العمل ُعيِّنوا شيوخا ليكونوا القادة في المجموعات الكنسيّة األولى
(أعمال الرسل 29 :13؛ تيطس  .)1 :1وهكذا يسوع المسيح هو مازال القائد (الرأس واألسقف ورئيس
االرعاة) للكنيسة بأكملها .كان ُر ُسل يسوع هم األساس التاريخي للكنيسة بأكملها والشيوخ ما زالوا القادة
المقامون والمؤسّسون للجماعات الكنسي َّة القائمة بذاتها اليوم .بينما ال يمكن أن يكون ل ُر ُسل يسوع المسيح
أي ُخلفاء (أعمال الرسل  ،)22 – 21 :1كل جماعة كنسيّة استم ّرت بانتخاب وتعيين الشيوخ القادة
للجماعات الكنسيّة هذه وفقا لتعليمات ُرسل يسوع المسيح المكتوبة في الكتاب المقدس (أعمال الرسل :22
22 ،17؛ 1تيموثاوس 11-13 ،7 – 1 :9؛ 22 – 17 :1؛ تيطس 3 – 1 :1؛ 1بطرس .)3 – 1 :1
ج .مجمع الشيوخ

المقدمة .بحسب العهد الجديد ،كل جماعة كنسيّة يجب أن يقودها مجموعة من الرجال تُدعى مجمع الشيوخ
راجع أعمل الرسل  .)22 ،17 :22اليوم ،بإمكاننا
(في اليونانية1( )presbuterion :تيموثاوس 13 :3؛ ِ
أن نسمي جماعة الشيوخ كهذه مجلس أو هيئة الشيوخ أو مجمع الشيوخ .في العهد الجديد ،تترابط
المصطلحات "الراعي" "والناظر" دائما مع ال ُمصطلح الشيخ ( في اليونانية.)presbuteros :
 -1المصطلحات "شيوخ"" ،رعاة" ،و"نُظار".
إقرأ أعمال الرسل 22 ،17 :22؛ تيطس 7 ،1 :1؛ 1بطرس .3 – 1 :1
شف وناق ِش .ما الفرق بين المصطلحات "شيخ"" ،راعي" ،و"ناظر" في العهد الجديد؟
إكت ِ

مالحظات.

يستخدم العهد الجديد هذه المصطلحات بشكل قابل للتبادل.
 الكلمة اليونانية لكلمة شيخ هي ” .“presbuterosالكلمة اإلنجليزية ”ُ “priestمشتقة من هذه الكلمةاليوناينة ”.“presbuteros
 الكلمة اليونانية لكلمة ش ّماس هي ” .“diakonosالكلمة اإلنجليزية ” “deaconمشتقة من هذه الكلمةاليونانية ”.“diakonos
 الكلمة اليونانية لكلمة راعي هي ” “poimenوالكلمة الالتينية لكلمة راعي هي ” .“pastorالكلمةاإلنجليزية ” “pastorمشتقة من هذه الكلمة الالتينية ”.“pastor
 الكلمة اليونانية لكلمة ناظر هي ” .“episkoposالكلمة اإلنجليزية ” “bishopمشتقة من هذه الكلمةاليونانية ”.“episkopos
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في العهد الجديد ،خالل الفترة  37 – 92ب.م ،.تشير المصطلحات شيخ (في اليونانية ،presbuteros :وفي
اإلنجليزية  ،priest ،elderراعي (في الالتينية واالنجليزية ،(shepherd, pastor :وناظر (في اليونانية:
 ،episkoposواإلنجليزية )overseer bishop, :إلى شخص واحد والشخص عينه بدون أي اختالف أو
تمييز!
 في أعمال الرسل ،كل الشيوخ (أعمال الرسل  )17 :22يعملون كرعاة )(pastors,shepherdsونظّار ( )(bishops, overseersأعمال الرسل !)22 :22
 في تيطس كل الشيوخ (تيطس  )1 :1يُد َعون نُظّار (( )bishops, overseersتيطس .)7 :1 وفي 1بطرس كل الشيوخ (1بطرس  )1 :1يعملون كرعاة (،)pastors, shepherdsونظّار)1( (bishops, overseersبطرس  )2 :1تحت قيادة رئيس الرعاة ،يسوع المسيح.

هذا يُظهر بوضوح أنه فيما يتعلق بالمصطلحات ،يستعمل لوقا وبولس وبطرس الكلمات الثالث شيوخ ورعاة
ّ
ونظار في العهد الجديد بشكل قابل للتبادل .على الرغم مما تعنيه هذه المصطلحات اليوم ،ال يُفِّرق العهد الجديد
بين الكلمات شيوخ ،رعاة ّ ،
ونظار وال يميِّز بينها!
يُعلم العهد الجديد أن كل جماعة كنسية كان لها مجلس شيوخ خاص بها كقادة لها.

لم يكن هناك تسلسال هرميّا للقادة في كنيسة العهد الجديد! كان هناك مجموعة واحدة فقط من القادة تُس َّمى مجمع
الشيوخ أو جماعة الشيوخ (في اليونانية1( )presbuterion :تيموثاوس  )13 :3لكل جماعة كنسي َّة قائمة
بذاتها .وكل الشيوخ في جماعة الشيوخ هذه كانوا يشاركون في مسؤولية قيادة جماعتهم (أعمال الرسل :11
92؛ 29 :13؛ 22 ،2 :11؛ 17 :22؛ 1تيموثاوس 17 :1؛ تيطس 1 :1؛ يعقوب 13 :1؛ 1بطرس .)1 :1
معنى هذه المصطلحات المختلفة.

المصطلحات الثالث ) (presbuterosوالذي يعني الشيوخ (poimen) ،أو ) (pastorوالذي يعني الراعي
و) (episkoposوالذي يعني الناظر ال تصف ثالث دوائر كنسيَّة مختلفة أو مناصب كنسيَّة .كلها تشير إلى
مه ّمة كنسي َّة واحدة وهي الشيخ .إنها تصف المجموعة من قادة الكنيسة في ثالث وجهات نظر مختلفة.
 إن المصطلح "شيوخ" يشير إلى المهمة الموكلة إليهم ويعبِّر عن نضوجهم الروحي وخبرتهم واإلحترامالجديرين به هؤالء القادة.
 المصطلحان "رعاة" و"نظّار" يصفان طبيعة ُمهماتهم.يُعلِّم العهد الجديد أن كل الشيوخ في الجماعة الكنسية الواحدة (الكنيسة المحلية) هم رعاة ونظّار تلك الجماعة.
كلهم يشاركون في األعمال الرسمية الرعوية والتدبيرية والتعليمية في الجماعة الكنسية تلك.
التطور التاريخي القيادي في الكنيسة ليُصبح تسلسالً هرميًا.
ُّ
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أنظر كتاب التدريب  ،3الملحق .3
 -2المؤهالت والصفات الكتابية للشيوخ.
إقرأ 1تيموثاوس 7 – 1 :9؛ تيطس .3 – 1 :1
شف وناق ِش .ما هي المتطلبات الكتابية أو مؤهالت الشيوخ؟
إكت ِ
مالحظات .يمكن للرجال فقط أن يُختاروا ويُعي َّنوا شيوخا عندما تتوفر فيهم المتطلبات الكتابية التالية .يمكن أن
وصفات الشيوخ إلى ثالثة أقسام:
تُقسم مؤهّالت ِ
سلوكه الشخصي.
فيما يتعلق برغباته ومزاجه ،يجب أن يكون ضابطا لنفسه متعففا .بالنسبة للمال ،يجب أن يكون أمينا وال يكون
هدفه تجميع الممتلكات األرضية.
حياته العائلية.
فيما يتعلق بالنساء ،يجب أن يكون مثاال لألمانه والوفاء لزوجته .إذا كان غير متزوج يجب أن يكون مثاال في
الطهارة بالنسبة لجميع النساء .فيما يتعلق بأوالده ،يجب أن يقودهم للثقة بالمسيح وطاعة المسيح والحترام
والديهم.
مواهبه وقدراته في الخدمة.
فيما يتعلق بالنضوج ،يجب أن ال يكون حديثا في اإليمان أو مؤمنا غير ناضج .فيما يتعلق بكلمة الرب ،يجب أن
يتمسك بالتعليم الصحيح ويكون قادرا على استخدام الكتاب المقدس للكرازة والتعليم والقيادة.
ُ -7مهمات الشيوخ.
ُمهمة الشيوخ األولى هي أن يكونوا رعاة لقطيع هللا.
إقرأ أعمال الرسل 91 – 22 :22؛ 1بطرس .2 :1
شف وناق ِش .ماذا يعني أن يكونوا رعاة الجماعة الكنسيَّة؟
إكت ِ
مالحظات .كرعاة ،يُعهد إلى الشيوخ بمهمة رعاية الناس في الجماعة الكنسيّة.
مسؤوليَّات الشيوخ كرعاة:
شرف يسوع،
 عندهم مسؤولية المراقبة واإلشراف على الجماعة الكنسيَّة تماما كما يراقب ويُ ِالراعي الصالح ،على الكنيسة بأكملها في العالم (1بطرس 21 :2؛ مزمور .)29
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 معا ،يُط ِعم ويشجِّ ع الشيوخ الجماعة الكنسيَّة ويقدمون لها الحماية والوقاية من األذى ،كما يقدمونلها العناية واالهتمام واالرشاد والتوجيه ألعضاء الجماعة بقصد نموهم الروحي وخيرهم.
 معا ،على الشيوخ إظهار اإلهتمام والعناية والمحبة لألعضاء المحتاجين حقا في الجماعة كاأليتامواألرامل والمؤمنين ال ُجدد (1تيموثاوس .)11 :1
 يقومون بالزيارات والصالة من أجل المرضى (يعقوب .)11 – 13 :1 معا ،يكون الشيوخ ُمتيقظين وحذرين من المعلمين الكذبة ومن أولئك الذين يقومون بإغراء الناسليُب ِعدوهم عن الجماعة الكنسي َّة (أعمال الرسل .)91-23 :22
 يراقب الشيوخ بعضهم بعضا كما ويراقبون األعضاء في الجماعة الكنسيّة (أعمال الرسل :22 .)22بهذه الطريقة يكون األعضاء والشيوخ كالهما في عالقة مسؤولية نحو شخص آخر.
ب خادم .أيضا ،يجب أن ال يكون راعيا واحدا على
الشيوخ كالرعاة يجب أن يمارسوا ُمهمتهم ليس بتسلط بل بقل ٍ
وجه الضبط لكل جماعة كنسيَّة بل كل واحد من جماعة الشيوخ يجب أن يكون راعيا وعنده مسؤوليات رعوية.
مهمة الشيوخ الثانية هي أن يكونوا وكالء هلل.
إقرأ 1تسالونيكي 11 – 12 :1؛ 1تيموثاوس 1 :9؛ 17 :1؛ تيطس .7 :1
شف وناق ِش .ماذا يعني أن يكونوا وكالء للجماعة؟
إكت ِ
مالحظات :كوكالء ،يُعهد إلى الشيوخ ب ُمهمة قيادة وإدارة أنشطة وممتلكات الجماعة الكنسية (في اليونانية:
.)oikos
مسؤوليَّات الشيوخ كوكالء (قادة وإداريّين):
 الشيوخ (وليس الشمامسة) يجب أن يقودوا ويديروا شؤون الجماعة. في الرسالة إلى مؤمني تسالونيكي والرسالة إلى تيموثاوس ،توصف مهمة الشيوخ بأنها عهدللتوجيه واإلدارة والتدبير ،بمعنى القيادة بأن يسير الشيخ أمام الجماعة أو يوجههم بإعطاء المثل
والقدوة (في اليونانية)pro-histemi :
وصف ُمهمة الشيوخ بأن يكونوا وكالء ،أو المدراء المكلّفين بإدارة
 في الرسالة إلى تيطس ،تُ َوتدبير األسرة أو الجماعة الكنسيَّة (في اليونانية.)oikonomos :
مهما يكن ،فإن األسلوب الذي يتبعه الشيوخ في القيادة ال يمكن أن يكون تسلطيا إذ ال يمكنهم أن أن يتسلطوا على
الرعية التي وضعه ا هللا أمانة بين أيديهم ،لكن يجب أن يقودوا بكونهم قدوة (1بطرس  .)9 – 2 :1فإذا كان
الشيخ ال يُح ِسن تدبير بيته (1تيموثاوس  )1- 3 :9أو تحتاج زوجته أو أوالده انتباها واهتماما أكثر ،عندها يجب
عليه أن يتخلى عن مسؤوليته لكي يعطي عائلته ما تحتاجه .يجب أن تكون حياته متوازنة فيما يتعلق بكل
مسؤولياته.
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يدير الشيوخ عمل الجماعة الكنسيّة في إجتماعاتها.
إنهم يشجّعون ويقودون اإلجتماعات الدورية واإلجتماعات الخاصة.
 اإلجتماعات الدورية النظامية هي على سبيل المثال خدمات العبادة يوم الرب واجتماعات المجموعاتالصغيرة لدراسة الكتاب المقدس والصالة والشركة (أعمال الرسل .)32 :2
 المجموعات الخاصة هي على سبيل المثال المعمودية وعشاء الرب (كسر الخبز) واألعياد كعيدالفصح ،الزواج والمآتم ،الزيارات ،اجتماعات تدبيرية وأيضا إجتماعات الصالة للحرب الروحية ضد
مملكة الظلمة.
يدير الشيوخ عمل الجماعة الكنسيّة في العالم.
إنهم يشجّعون ويقودون النشاطات التالية:
 يشجِّ ع الشيوخ أعضاء الجماعة على الكرازة في عائالتهم وفي الجوار وعلى أن تكون لهم شهادة إيمانيةمسيحية في الثقافة المحلية وفي المعاهد والمؤسسات كالمدارس والجمعيات والمؤسسات الحكومية
وغيرها (متّى 11 – 19 :1؛ 97 – 92 :12؛ أعمال الرسل  .)32 :1كما يُشجعوهم على الصالة من
أجل جميع الناس في العالم (1تيموثاوس .)2 – 1:2
 يدعم الشيوخ العمل اإلرسالي ليمتد إلى المقاطعات واألقاليم واألمم األخرى ،كما يدعمون المؤ َّسساتوالتنظيمات المسيحية التي لها أهداف مميزة .يدعمون أيضا الجماعات المسيحية المحتاجة في أماكن
أخرى (رومية 23 – 29 :11؛ فيلبي 1 :1؛ 11 – 11 :3؛ 9يوحنا 2 – 1؛ 2كورنثوس .)2
يدير الشيوخ عمل البرامج التدريبية في الجماعة الكنسي َّة.
إنهم يشجعون ويقودون النشاطات التالية:
 ينظّم الشيوخ برامج التدريب على التلمذة في جماعتهم الكنسيَّة .يجب على كل أعضاء الجماعة أن ينمواإلى النضوج في المسيح.
-

ينظّم الشيوخ البرامج لتأهيل جميع األعضاء في جهة أعمال الخدمة المختلفة (أفسس .)11 – 11 :3

 ينظّم الشيوخ صفوف المعمودية ،وصفوف تعليم األوالد واألحداث والبالغين والكهول ومجموعاتالعمل للكرازة.
يدير الشيوخ العمل الشخصي ألعضاء الجماعة الكنسيَّة كمسيحيين مؤمنين.
إنهم يشجعون ويشرفون على المساعدة الشخصية.
 يحثّون كل األعضاء على إضرام المحبة في عالقاتهم ويشجعون على األعمال الصالحة في أنشطتهم(عبرانيين .)21 – 23 :12
 يوبّخون وينذرون ويش ِّجعون األعضاء بكل صبر في التعليم (2تيموثاوس 1 – 1 :3؛ تيطس .)11 :2131

 يق ّدمون النصح والمشورة لكل األعضاء الذين عندهم مشاكل وإساءات (1تسالونيكي .)11 – 12 :1 يمارسون التأديب تجاه كل األعضاء الذين رتكبون الخطايا المميتة (متّى .)17 – 11 :12يدير الشيوخ العمل الشخصي ألعضاء الجماعة الكنسيّة في مهماتهم المختلفة.
إنهم يشجِّ عون ويقودون األنشطة التالية:
 يشجعون كل أعضاء الجماعة ليعملوا في مختلف أنواع الخدمة وفقا للمهمات التي عيّنها المسيحوللمواهب الروحية التي أعطاها لكل واحد منهم.
 يساعدونهم على اكتشاف مواهبهم الروحية أو قدراتهم ومهاراتهم ويعطوهم الفُرص ليقوموا بمه ّماتهمويعملوا بهذه المواهب .هذا يتضمن تنشيط وإحياء المواهب وتمييز األرواح وإمتحانها واإلشراف على
النظام في الكنيسة ليتم عمل المواهب الروحية بلياقة وترتيب وفقا لتعليم الكتاب المقدس (1تيموثاوس :3
13؛ 2تيموثاوس 1 :1؛ 1تسالونيكي 21 – 13 :1؛ 1كورنثوس 12 :12؛ 1يوحنا 1 :3؛ 1كورنثوس
.)32 – 21 :13
ُمهمة الشيوخ الثالثة هي أن يكونوا معلمين لكلمة هللا.
إقرأ 1تسالونيكي 12 :1؛ 1تيموثاوس 2 :9؛ 17 :1؛ تيطس .3 :1
شف وناق ِش .ماذا يعني أن يكونوا معلِّمين لكلمة هللا في الجماعة؟
إكت ِ
مالحظات .كمعلمين ،يُعهَد إلى الشيوخ بمه ّمة استخدام الكتاب المقدس للكرازة والتعليم والنُصح والتوبيخ.
مسؤوليات الشيوخ كمعلّمين وواعظين:
 يكرزون بكلمة هللا لغير المؤمنين وللمؤمنين أيضا (1تيموثاوس .)17 :1 يستخدمون الكتاب المقدس في المناقشات عن يسوع المسيح مع غير المؤمنين والمؤمنين أيضا (أعمالالرسل .)11 ،3 – 1 :17
 يع ّلمون أعضاء الجماعة إرادة هللا كما هي ُمعلنة في الكتاب المقدس (أعمال الرسل .)27 ،22 :22 يع ّلمون األعضاء طاعة وصايا يسوع (متّى .)22 :22 يزرعون كلمة هللا في عقول األعضاء وقلوبهم لتكون السمة واألثر المميز الذي ال سبيل إلى محوه أوإزالته .إنهم يشجعون فاقدي العزم ويساندون الضعفاء ويعظون الفوضويين ويعاملون المقاومين
بالوداعة (كولوسي 9 :11؛ 1تسالونيكي 11-12 :1؛ 2تيموثاوس .)21-29 :2
 يناقشون ويق ِّررون القضايا العقائدية (أعمال الرسل 11؛ 2تيموثاوس  )19 :1ويدحضون التعاليمالكاذبة المزيفة.،إلخ.
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ُمهمة الشيوخ الرابعة هي أن يكونوا خدا ًما هلل وللناس.
إقرأ متّى 22 – 21 :22؛ 1بطرس .9 – 2 :1
شف وناق ِش .ما معنى أن يكونوا خداما هلل والناس في الجماعة؟
إكت ِ
مالحظات :كخ ّدام ،يؤتمن الشيوخ على مهمة خدمة هللا والناس طوعيّا وعن طيب خاطر وبشكل متميز برفع
الكلفة مع اآلخرين .كخ َّدام ،يقوم الشيوخ بتنفيذ المه ّمات الموكول بها إليهم لمنفعة اآلخرين وخيرهم.
الخدمة ليست فقط مه ّمة بل هي ميزة يتصف بها الشيوخ ،إنها ِّ
تلخص أسلوب القيادة الذي يطلبه هللا من الشيوخ.
إن أسلوب قيادة كل الشيوخ في الجماعة الكنسيّة يجب أن يكون مختلفا إختالفا أساسيا وجوهريا عن أسلوب
قيادة قادة العالم.
يسوع المسيح والرسول بطرس كالهما يمنعان القادة أن يتسلّطوا على الناس الذين أودعهم إياهم يسوع المسيح.
بدل ذلك ،يجب أن يكونوا قدوة للمؤمنين في الجماعة .فعوضا عن قيادة األعضاء باألمر ،يجب على الشيوخ أن
يقودوا المؤمنين بال َسير أمامهم .عوضا عن طلبهم بأن يُخ َدموا من قِبل األعضاء ،يجب على الشيوخ أن يَخدموا
األعضاء بأنفسهم (مرقس 31 :12؛ لوقا .)27 – 21 :22
 -4تدريب الشيوخ.
ليس بالضرورة أن يكون الشيوخ متدربين في مدرسة الهوت أو أن يعملوا طوال ساعات الدوام المعتادة.
معظم الشيوخ في العهد الجديد لم يكونوا رعاة أو مب ِّشرين يعملون بدوام عمل كامل .لكن يجب على الشيوخ أن
يكونوا معلّمين وأن يلتصقوا بالكلمة الصادقة وأن يفهموا جيِّدا العقائد المسيحيّة (1تيموثاوس 2 :9؛ تيطس :1
!)3
إن كليات الالهوت العصرية ومدارس الكتاب المقدس غير موجودة في الكتاب المقدس على االطالق .ال ي ُعلِّم
الكتاب المقدس أنه فقط الشيوخ الذين حصلوا على التدريب الرسمي في كلية الالهوت أو مدرسة الكتاب المقدس
لهم السلطان أو الكفاءة للكرازة وتعليم الكتاب المقدس .كل المؤمنين مؤهَّلين لكي يعلّموا ويحثوا بعضهم بعضا (
راجع متّى .)13 : 22
كولوسي 11 :9؛ ِ
على الرغم من أن بعض المؤمنين يعتبرون األشخاص أمثال تيموثاوس وتيطس كرعاة عصريين يعملون طوال
ساعات الدوام المعتاد ،لكنهم كانوا أكثر من مج َّرد رعاة لجماعة كنسي َّة .لقد سافروا على نحو واسع جدا مع
سلين! حتى أنهما لم
الرسول بولس وكانوا أكثر بكثير من رعاة بل كانوا زمالء للرسول بولس في العمل أو ُمر َ
يتدربا في كليات الهوت عصرية أو في مدارس للكتاب المقدس ،لكنهما تلقيا تدريبا فوريا من الرسول بولس في
المكان نفسه الذي يتحتم العمل فيه ،تماما كال ُر ُسل الذين كانوا قد تلقوا تدريبا فوريا من يسوع المسيح في المكان
نفسه الذي يتحتم عليهم العمل فيه!
 -5سلطة الشيوخ.
الشيوخ لهم سلطة في مجاالت مهماتهم.
137

ّ
إن سلطة الشيوخ محدودة .فالسلطة لفداء اإلنسان ولدعوته فيما بعد إلتمام مه ّمة معي َّنة هي فقط من حق يسوع
المسيح .ليس للشيوخ سلطة على ممتلكات أو مال أعضاء الكنيسة .كما ّ
أن ليس لهم سلطة على عائالتهم
ووظائفهم ووقتهم .لهذا السبب يأمر يسوع الشيوخ بأن ال يتسلّطوا على حياة الجماعة.
سلطة.
الشيوخ الذين ما يزالون في سن الحداثة لهم ُ
بالرغم من أن موقف الخضوع والطاعة المتبادلة بين المتق ّدمين في السن والشباب في الجماعة هو أمر مهم
(1بطرس  ،)1 :1غير ّ
أن الشيوخ الذين ما يزالون في سن الشباب قد أخذوا المسؤولية والسلطة لتعليم وتوبيخ
كل األعضاء في الجماعة الكنسيّة حتى الكهول (1تيموثاوس 1 – 9 :1؛ 19 – 11 :3؛ 22 :1؛ 2تيموثاوس
 .)21 – 22 :2ومع ذلك ،على جميع الشيوخ أن يتعاملوا باحترام مع بعضهم البعض (1تيموثاوس 2 :9؛ 1 :1
– 2؛ تيطس .)7 :1
5

صالة ( 2دقائق)
صالة متجاوبة مع كلمة هللا

بر ْفع صلوات قصيرة ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.
شاركوا بالتناوب َ
َّ
ُّ
إقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلمتموه اليوم.
أو ِ
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

عط أعضاء المجموعة هذا الواجب البيتيَ .د ْعهم يد ِّونوه).
(قائد المجموعة .أ ِ
 -1التعهُّد .تعهَّ ْد بإعداد تالميذ للرب.
أكرز ،علِّم أو أد ُرس التعليم عن "صفات القائد المسيحي المؤمن" سوي َّة مع شخص آخر أو مع
ِ
مجموعة أشخاص.
 -2الخلوة الروحيَّة مع هللا .تمتَّع بخلوة روحية مستعينا بنصف أصحاح من الجامعة  ،7 ،1 ،1و 2كل يوم.
دون المالحظات.
إستفِ ْد من طريقة الحقيقة المفضَّلةِّ .
 -9درس الكتاب .حضِّ ر في البيت الدرس الكتابي التالي .المغزى من أعمال الرسل  :92-17 :22توصيل
دون
ما تعلمه القادة في الكنيسة إلى اآلخرين .إستفِد من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المق َّدسِّ .
مالحظاتك.
 -3الصالة .صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع مح ّدد هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا
(المزمور .)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
132

الدرس 43
1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

مشاركة ( 22دقيقة)
الجامعة

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (الجامعة  ،7 ،1 ،1و.)2
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
7

حفظ ( 22دقيقة)
مراجعة اآليات عن التلمذة
أ .طريقة مراجعة اآليات الكتابية المحفوظة

إن طريقة مراجعة اآليات الكتابية المحفوظة سابقا تشتمل على ما يلي:
" -1راجع".
هذا يعني أن تُر ِّدد عن ظهر قلب مرة كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها .إن التكرار هو الطريقة
راجع اآليات الخمس األخيرة التي
األفضل لتتذ َّكر اآليات الكتابيّة ولإلستشهاد بها على نحو صحيح ودقيق .إذاِ ،
حفظتها على األقل مرة واحدة كل يوم وذلك لمدة خمسة أسابيع .وهكذا ،فإنك تقوم بمراجعة كل آية كتابيّة جديدة
حوالى  91م ّرة قبل أن تصل إلى المراجعة الثانية.
" -2راجع ثانية".
هذا يعني أن تراجع كل اآليات الكتابية التي سبق وحفظتها مرة كل ثالثة أسابيعّ .
إن المراجعة الثانية هي
الطريقة األفضل لتتذكر كل اآليات الكتابية التي سبق وحفظتها .إذا ،من كل  122آية كتابية سبق لك وحفظتها،
راجع ثانية خمس آيات كل يوم .وهكذا ،فإنك تراجع ثانية كل هذه اآليات الكتابية التي سبق وحفظتها م َّرة كل
ِ
ثالثة أسابيع.
 -7إحمل.
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إح ِمل معك إلى العمل حاملة البطاقات أو الدفتر المد َّون عليه آيات الحفظ .إستفِد من استعمال وقت السفر ووقت
راجع ثانية بعض اآليات
راجع اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.
الفراغ للمراجعة والتأمل والصالة.
ِ
ِ
الكتابية التي حفظتها سابقا .أخيرا ،تأ َّمل وصلِّ بشأن محتويات هذه اآليات.
 -4تحقق.
تحقّق الواحد مع اآلخر لترى إذا كنتَ ما زلت تعرف اآليات الكتابية التي حفظتها بدقة.
خالل اإلجتماع إق ِسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية وليتحقق الواحد مع اآلخر من اآليات التي حفظها أخيرا.
قسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية وتراجع سلسلة واحدة من خمس آيات كتابية سبق
أيضا ،يمكنك أن ت ِ
وحفظتها .ليتحقق الواحد مع اآلخر فيما إذا كان ما زال يعرف موضوع أو عنوان الدرس أو النقاط العامة
أعط العنوان أو الموضوع كتلميح وأحيانا أخرى أع ِط الشاهد الكتابي والكلمات
للموضوع .بعض األحيان
ِ
األولى من اآلية الكتابية.
ب .راجعوا إثنين فاثنين السلسلة "التلمذة".
.1
.2
.9
.3
.1
4

الربوبية :رومية 2 – 1 :12
اإلنكار :لوقا 29 :3
الخدمة :مرقس 31 :12
العطاء2 :كورنثوس 7 – 1 :3
التلمذة :متّى 22 – 12 :22

درس الكتاب ( 72دقيقة)
توصيل ما تعلمه القادة في الكنيسة إلى اآلخرين :أعمال الرسل 73-13 :24

إستفِيدوا من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب وادرسوا أعمال الرسل َ 92-17 :22معا.
الخطوة  :1إقرأ.
إقرأ .لنقرأ أعمال الرسل  92-17 :22معا.
لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله.
إكتشف.
الخطوة :2
ِ
َف ِّكر .ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟
أو :ما هو الح ّ
ق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟
َد ِّون .اكتشف حقّا واحدا أو حقَّين اثنين تفهمهما .فَ ِّكر فيهما ود ِّون أفكارك في دفترك.
شارِك( .بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،شاركوا أفكاركم بالتناوب).
لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واح ٍد ِمنَّا.
(فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه .تذ َّكر أنه في كل مجموعة صغيرة ،سوف يُشارك
أعضاء المجموعة أشياء ُمختلفة ،وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها).
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االكتشاف  .1الح ّ
ي هو أنه دائما يأتي الوقت لتسليم القيادة.
ق ال ُمفضَّل لد َّ
يأتي دائما وقت حين يجب أن يُختار قادة جُدد ويُعي َّنوا ليحلوا مكان قادة آخرين يُغادرون لمهمة جديدة .كان
الرسول بولس قد أ َّسس الجماعة الكنسيَّة في أفسس (أعمال الرسل  )13وكان قد أنشأ الجماعة لمدة سنتين
(أعمال الرسل َّ .)12 :13
ظن بولس أنه سيُقتل سريعا بسبب إضطهاد اليهود له (أعمال الرسل ،13 ،9 :22
29 – 22؛  )19 – 12 :21وإن زيارته إلى أفسس ربما تكون الزيارة األخيرة (أعمال الرسل .)92 ،21 :22
يعلّمنا األصحاح  22من أعمال الرسل مبادئ عديدة مهمة جدا فيما يتعلق بالمؤهِّالت المطلوبة بالقادة المسيحيين
المؤمنين ال ُجدد.
ي هو ّ
االكتشاف  .2الح ّ
أن القادة القدامى يجب أن يكونوا مثاال للقادة الجدد.
ق ال ُمفضَّل لد َّ
فالقادة الجدد يجب أن ال يُختاروا بسرعة وبعشوائيّة ،لكن يجب أن يختاروا بتقوى وبروح الصالة ،وإذا كان من
ق يسوع حوالى سنتين إلى ثالث سنوات ونصف ليختار ويُ ّدرب
ضرورة ،يجب أن يُد َّربوا وأخيرا يُعيَّنوا .استغر َ
ويعيِّن القادة الذين سيُكملون خدمته على األرض .لكن واحدة من أهم الحقائق هي أن القادة القدامى يجب أن
(راجع داود كقائد ،مزمور .)72 :72
ي ّدربوا القادة ال ُجدد بقدوتهم بأخالقهم وتقواهم ومهارتهم في القيادة
ِ
الخطوة  :7اطرح بعض األسئلة.
َف ِّكر :ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟
لنحاول أن نفهم كل الحق ال ُمعلن في أعمال الرسل  92-17 :22وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم نَفهمها
بَعد.
َد ِّون :إحرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة .بعد ذلك ،د َِّون سؤالك في دفترك.
شخص أن
شارِك( :بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،أطلب أ َّوال من كل
ٍ
يُشارك سؤاله).
ناقِش( :بعد ذلك ،إختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سويا في مجموعتك).
(فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة ،وبعض المالحظات المفيدة إلدارة
النقاش حول األسئلة).
السؤال ( .1أعمال الرسل  )13 :24ما هي المؤهالت التي يجب أن يتحلى بها الشيوخ في الجماعة الكنسية؟
مالحظات.
كتب ال ُر ُسل رسائل علَّموا فيها بوضوح عن مؤهِّالت الشيوخ في الجماعة الكنسيَّة .ال يمكن ُمطلقا أن يُختار
الشيخ على أساس مركزه االجتماعي أو موقعه كصاحب نفوذ أو ثروة .يجب أن يُختار دائما على أساس حياته
الشخصية وحياته العائلية وخدمته ليسوع المسيح.
متطلبات متعلقة بحياته الشخصية وبتصرفه وسلوكه.
بعض هذه المتطلبات ُمع َّددة:
 إقرأ 1تيموثاوس  .7-1 :9يجب أن يكون الشيخ بال لوم ،معتدال وغير متطرِّ ف ،ضابطا نفسه ،متعففا،صم ،غير ُمولع بالمال ،غير
جديرا باالحترام ،مضيافا ،غير ُمدمن للخمر وال عنيفا بل لطيفا ،غير مخا ٍ
متكبِّر وله شهادة حسنة من األشخاص خارج الكنيسة.
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 إقرأ تيطس  .3 – 1 :1يجب أن يكون بال لوم ،بريئا من كل تهمة ،غير ُمستبد ،ليس حاد الطباع والُمدمن الخمر ،وال عنيفا وال ساعيا إلى المكسب الخسيس ،بل مضيافا ُمحبا للصالح ،مالكا لطبعه،
مستقيما ،بارا تقيا ومنضبطا.
 إقرأ عبرانيين  .7 :19يجب أن يكون قدوة في سيرته وفي إيمانه.التطوع وال يتسلط على القطيع الذي وضعه هللا أمانة بين
 إقرأ 1بطرس  .1 – 1 :1يجب أن يقود بدافعُّ
يديه .يجب أن يكون قدوة للقطيع كما يجب أن يكون متواضعا.
 فيما يتعلق برغباته و ُخلقه ،يجب أن يكون ضابطا لنفسه ومتعففا.-

فيما يتعلق بالمال ،يجب أن يكون موضع ثقة وليس ط َّماعا لكسب المال.

 فيما يتعلق بعالقاته ،يجب أن يكون متواضعا وغير متسلِّط على اآلخرين. فيما يتعلق بتأثيره على اآلخرين ،يجب أن يضع مثاال لكي يقتدي به اآلخرون.متطلبات ُمتعلقة بعائلته.
المطلوب ليس أنه يجب أن يكون متزوجا ،ولكن يجب أن ال يكون عابثا في الحب .يجب أن يكون مثاال في
الطهارة تجاه جميع النساء .إن كان عنده أوالد يجب أن يربيهم في طريق اإليمان بالمسيح والطاعة للمسيح
ويعلمهم احترام والديهم.
متطلبات متعلقة بقدراته ومواهبه الروحية.
فيما يتعلق بنضوجه ،ال يجوز أن يكون حديثا في اإليمان أو مؤمنا غير ناضج.
فيما يتعلق بالكتاب المقدس ،يجب أن يتم ّسك بثبات بالعقيدة المسيحية الصحيحة وأن يكون قادرا على استخدام
الكتاب المقدس في شتّى أوجه خدمته.
السؤال ( .2أعمال الرسل  )13 – 13 :24ما هي صفات الرسول بولس القيادية؟
مالحظات.
للقائد المسيحي المؤمن قلب يفهم ويحب الضالين وله رؤية للوصول إليهم في المقاطعات والبلدان
األخرى.
لم يكن بولس مج َّرد قائد مسيحي مؤمن أو مج َّرد راعي لجماعة مسيحيّة ،بل كان رسوال ليسوع المسيح .استخ َد َم
ُرسله األحد عشر والرسول بولس ليؤ ِّسس الكنيسة على األرض .كان الرسول بطرس األول في تأسيس
الجماعة المسيحية بين اليهود (أعمال الرسل  ،)2وبين السامريين (أنصاف يهود) (أعمال الرسل  ،)2وبين
الحظ كلمات يسوع لبطرس في متّى  .12 :11لكن الرسول بولس
األمم (غير اليهود) (أعمال الرسل ِ .)12
نشر المجموعات المسيحية في كل أنحاء شرق وغرب اإلمبراطورية الرومانية وأ َّسس أول جماعة كنسية في
آسيا الصغرى (تركيا) وسورية (أعمال الرسل 92 :3؛ غالطية 29 – 21 :1؛ أعمال الرسل ،)13 – 19
وقبرص (أعمال الرسل  ،)19ومقدونية (أعمال الرسل  ،)11واليونان (أعمال الرسل  ،)13 – 17وإليريكون
112

(ألبانيا) (رومية  ،)13 :11وكريت (تيطس  ،)1وإيطاليا (رومية 29 :11؛ أعمال الرسل  ،)21 :13وعلى
األرجح إسبانيا (رومية .)22 ،23 :11
يكون القائد المسيحي المؤمن مثالً يُحتذى بطريق عيشه وخدمته.
يجب أن يكون سلوك القائد المسيحي المؤمن وأعماله أبلغ من تعليمه ووعظه .علَّم يسوع أن على القائد هذا أن
يكون نورا وسط الظلمة وملحا وسط مجتمع عديم الذوق وال طعم له ،وخادما ألولئك الذين يقودهم (متّى 13 :1
– 11؛ متّى .)22 – 21 :22
السؤال ( .7أعمال الرسل  )23 – 24 :24ما هي ُمهمات الرسول بولس القيادية؟
مالحظات.
القائد المسيحي المؤمن يعظ ُمقدما ً إرادة هللا الكاملة كما هي ظاهرة في الكتاب المقدس (أعمال الرسل
.)23 :24
إن الحد األدنى الذي يجب على المؤمنين أن يعرفوه هي إرداة هللا الكاملة .فإنه يجب على حديثي اإليمان ليس أن
يسمعوا فقط اإلنجيل وبعض األقسام المختارة من الكتاب المقدس ،بل أن يتعلموا أيضا جميع مقاصد هللا كما هي
ظاهرة في الكتاب المقدس .إن رسالة الكتاب المقدس هي وحدة منسجمة ومتفقة.
 على القادة المسيحيين المؤمنين أن يعلّموا المؤمنين المواضيع اآلتية في العهد القديم :طبيعة الكتابالمقدس ،الخَ لق ،سقوط اإلنسان في الخطيّة ،خالص هللا للمؤمنين ،سلسلة نسب المسيح في كل مكان من
الكتاب المقدس ،عهد هللا ،إيمان اإلنسان ،الغفران ،الناموس والنعمة ،األسفار التاريخية في الكتاب
المقدس ،حكم هللا في الثيوقراطية ،األسفار الشعرية في الكتاب المقدس ،األسفار النبوية في الكتاب
المقدس ،إسرائيل في الكتاب المقدس ،والممالك في العالم بحسب سفر دانيال.
 على القادة المسيحيين المؤمنين أن يُعلّموا المواضيع التالية في العهد الجديد :حياة المسيح وسيرته،موت المسيح ،قيامة المسيح من الموت ،ربوبية المسيح ،ملكوت هللا ،الجماعة المسيحية أو الكنيسة
(المنتشرة في كل العالم والقائمة بذاتها /المحليّة) ،النمو المسيحي ،إعداد تالميذ للرب ،تدريب العاملين
في حقل الرب ،تأهيل القادة ،العالقات المسيحية بين الرجال والنساء ،الحرب الروحية ،شخص وعمل
الروح القدس ،إستخدام المواهب الروحية ضمن مهمات الجماعة المسيحية ،والمجيء الثاني ليسوع
المسيح.
 على القادة المسيحيين المؤمنين أن يعلِّموا المؤمنين ليس فقط أن يعرفوا وأن يؤمنوا بل أيضا أن يكونواويعملوا .يجب أن يعلموهم أن يطيعوا كلمة هللا في حياتهم العملية ويدربوهم كي يتحلوا باألخالق
المسيحية.
القائد المسيحي المؤمن يكرر ويعظ بكل ما يمكن أن يكون مفيدًا (أعمال الرسل )24 :24
ّ
إن الحد األقصى الذي على المؤمنين المسيحيين أن يعرفوه هو أي شيء يمكن أن يكون مساعدا ومفيدا .يجب أن
ال يكونوا مضطرين لإلصغاء إلى الفلسفات التي هي من صنع اإلنسان وال إلى النظريات والبرامج السياسية.
يجب أن ال يزرعوا البُغض والكراهية والتعاليم الكاذبة لألنبياء الكذبة أو وجهات النظر الشخصية حول األمور
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الروحية والمواضيع الخالفية الروحية .على القادة والمعلمين المسيحيين أن يُع ّدوا أنفسهم جيدا ،ويكونوا
ضليعين في شرح الكتاب المقدس ،باذلين غاية الجهد لتعليم الناس بكل ما هو مفيد وبنّاء (أفسس .)23 :3
القائد المسيحي المؤمن يعلم الناس علنًا ومن بيت إلى بيت (أعمال الرسل )24 :24
يجب أن يكون الشيخ قادرا على تعليم الكتاب المقدس (1تيموثاوس  .)2 :9بعض القادة المسيحيين المؤمنين
يعلّمون الكتاب المقدس علنا في الجماعة الكنسيّة (1تيموثاوس  ،)17 :1بينما البعض اآلخر يعلّمون الكتاب
المقدس لمجموعات أصغر في بيوت المؤمنين (أعمال الرسل 32 :1؛ .)3 – 1 :17
القائد المسيحي المؤمن يُعلن للناس بدون تمييز بأنه يجب عليهم أن يتوبوا ويؤمنوا باهلل (أعمال
الرسل .)21 :24
القادة المسيحيّون المؤمنون ال يُعطون ُمج َّرد محاضرات للناس المهتمين ،بل يطالبونهم باإلستجابة للرسالة.
يقومون بدعوة غير المؤمنين للرجوع إلى هللا الواحد الحقيقي وليفعلوا ذلك بموقف توبة .هذا يعني أن غير
المؤمنين يعترفون بأنهم خطاة وبأنهم بحاجة إلى مخلّص .يقدمون الدعوة للناس لإليمان بالرب يسوع المسيح
الذي مات عوضا عنهم من أجل خطاياهم والذي قام من الموت حتى يحيوا حياة جديدة.
القائد المسيحي المؤمن مستعد أن يتحمل السجن والمصاعب (أعمال الرسل .)27 – 22 : 24
إن هذه بحد ذاتها هي دعوة صعبة للقادة المسيحيّين المؤمنين .لكن المصاعب والمعاناة ألجل المسيح وملكوته
لها أيضا مكافأة عظيمة .إن الرب يسوع المسيح ،الديان العادل والبار ،سوف يكافئهم بإكليل البِر (2تيموثاوس
 )2 :3وسوف يشاركون في مجد الرب يسوع المسيح .إن مجد الرب هنا يشير إلى السماء الجديدة واألرض
الجديدة حيث فقط البِر واألبرار يحيون! الفردوس القديم كان جنة جميلة يمكن للناس الساكنين فيها أن يخطئوا
وفي الواقع أخطأوا (تكوين 17 – 11 :2؛  !)1 :9لكن األرض الجديدة تتفوق بكثير على الفردوس القديم!
سوف تغطي األرض الجديدة بأكملها (رؤيا  ،)2 – 1 :21ووحدهم المؤمنون بيسوع المسيح سيعيشون فيها
راجع يوحنا – 21 :11
(رؤية  ،)27 ،2 :21ولن يخطئ الناس فيما بعد ولن يموتوا أيضا (رؤيا 1-3 :21؛ ِ
!)21
القائد المسيحي المؤمن هو يُت ِّمم ويُنجز األمور (أعمال الرسل .)24 :24
إن القادة المسيحيين المؤمنين ال يستسلمون أبدا بل هم يثابرون كي يكملوا السعي ويبلغوا غايتهم ويتمموا
خدمتهم التي كلفهم بها هللا (كولوسي .)17 :3
السؤال ( :4أعمال الرسل  )71 – 23 :24ما هي وظائف شيوخ الجماعة الكنسية؟
مالحظات.
الروح القدس يجعل رجاال ُمعيَّنين ليكونوا قادة الجماعة الكنسيّة.
إنه يعمل هذا بالطُرق التالية:
 يجب على المرشحين أن يكونوا رجاال مولودين ثانية .إن الوالدة الجديدة هي دائما عمل الروح القدس(يوحنا .)2 – 9 :9
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 يجب على المرشحين أن ال يكونوا حديثي اإليمان ،بل تالميذا للمسيح وهذا يعني يجب أن يكونوامؤمنين ناضجين (1تيموثاوس .)1 :9
 إن الرجال الذين سبق وكانوا من الناشطين في الجماعة وأثبتوا أن يد هللا معهم ومع خدمتهم ،يعني أنالروح القدس يعمل من خاللهم ،هم أفضل المر ّشحين الذين يجب ان يُختاروا كشيوخ (2كورنثوس :12
12؛ أعمال الرسل .)1 ،9 :1
 إن أعضاء الجماعة الذين اختاروا الشيوخ ال ُجدد أيضا يجب أن يكونوا مؤمنين مولودين ثانية (أعمالالرسل 22 – 21 :1؛ .)9 :1
ال يمكن أن يشارك غير المؤمنين في انتخاب وتعيين الشيوخ.
ُمهمات القادة المسيحيين المؤمنين:
يجب أن يقود الجماعة المسيحية مجمع شيوخ (2تيموثاوس  )13 :3والذي يتألف من عدة شيوخ وليس من
مج َّرد شيخ واحد (راعي أو كاهن).
 يجب أن يكون الشيوخ رعاة للمؤمنين ونظارا على جميع أنشطة خدمة المؤمنين .إن الراعي يُطعمويقود ويحمي ِخرافه والناظر يقود بال َمثل والقدوة كما أنه يسهر ويراقب ويعتني بخرافه وبكل ما
يحصل داخل القطيع.
 يجب على الشيوخ أن يالحظوا نفوسهم .إن الشيوخ ليسوا مسؤولين فقط عن حياة القطيع األخالقيةواألدبية والروحية بل أيضا عن حياة الشيوخ األخالقية واألدبية والروحية! لهذا يجب أن يوجد أكثر من
شيخ واحد في الجماعة الكنسيّة! كل شيخ (وكل قائد مسيحي مؤمن آخر) يجب أن يكون مسؤوال
وعرضة للمحاسبة فيما يتعلق بحياته وخدمته أمام الشيوخ اآلخرين (أعمال الرسل !)22 :22
 يجب على الشيوخ أن يحموا المؤمنين من المعلّمين الكذبة الذين قد يحاولون أن يزعجوا ويُفسدوا القطيع(الجماعة الكنسيّة).
 يمكن للشيوخ أن يتبعوا َمثل بولس وينذروا الناس كلما رأوا أن الضرورة تدعو إلى ذلك.السؤال ( .5أعمال الرسل  )75 – 72 :24كيف يجب أن يكون دعم وتأييد القادة المسيحيين المؤمنين؟
مالحظات.
تثق الجماعة أن هللا يعتني بشعبه (أعمال الرسل .)72 :24
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لما كان الرسول بولس سيغادر الناس الذين كان يهتم ويعتني بهم لم يتخ َّل عنهم بل استودعهم إلى هللا وإلى نعمته
التي بالتأكيد ستهتم وتعتني بهم كما اعتنى هللا بهم عندما كان رسوله ،الرسول بولس ،بينهم .إستودعهم إلى كالم
هللا في الكتاب المقدس الذي هو قادر أن يبنيهم ويُعطيهم ميراثا يشتركون فيه مع جميع المؤمنين المقدسين له.
يجب على الجماعة الكنسيَّة في أفسس أن تقف على أرجلها اآلن وأن ال تكون معتمدة على رسول .إن اإلله
الحي معهم ،الذي ال يتركهم أبدا (عبرانيين 1-1 :19؛ متّى  !)22 :22فعندهم الكتاب المقدس ،كلمة هللا ،التي
سوف تبنيهم باستمرار وعندهم مجمع شيوخ يرعاهم ويُشرف عليهم.
حق القائد في أن يُدعَم.
بالرغم من أن الرسول بولس نادرا ما قبل مساعدة من جماعات كنسيّة أخرى (1كورنثوس  ،)1 :3فهو علَّم بأن
الشيوخ الذين يقومون بتدبير شؤون الجماعة حسنا ،هم أهال لإلكرام المضا َعف وذلك يعني اإلكرام واألجرة.
هذا يص ُح بصورة خاصة على أولئك الشيوخ الذين يقومون بالكرازة وتعليم الكتاب المقدس .العامل يستحق
أجرته (1تيموثاوس  .)12 – 17 :1كان الرب يسوع المسيح قد أمر أن الذين يكرزون باالنجيل يجب أن
يعيشوا من اإلنجيل (1كورنثوس  .)13 – 7 :3فبالرغم من أن للقائد المسيحي المؤمن الحق في أن يُد َعم ،فليس
له الحق أبدا بأن يُطالب بأي دعم من أية جماعة كنسيّة!
حرية القائد في أن يخدم دون مساعدة (أعمال الرسل .)74 – 77 :24
خدم الرسول بولس الجماعات الكنسية المسيحية دون أن يسأل أو يأخذ أية مساعدة .في الواقع كان له الفخر أنه
َع ِمل بيديه لكي يُس ِّد د حاجاته الشخصية وحاجات الذين كانوا يعملون معه .إنه من الممكن أن بولس اختار أن
يعمل هذا ألنه كان يوجد أنبياء كذبة منتشرين هنا وهناك .كانوا يخدمون الجماعات لكسب المال .أراد أن يكون
ال َمثل الذي يحتذي به المؤمنونّ ،
أن ما كان يملكه كان قد أخذه مجانا من يسوع المسيح (1كورنثوس  )7 :3وما
أعطاه لآلخرين أعطاه أيضا مجانا (متّى  .)2 :12واضح أنه لم ي ُِرد أن يكون ثقيال على أية جماعة كنسيّة
(2كورنثوس .)3 :11
مسؤولية القائد أن يساعد المحتاجين (أعمال الرسل .)75 :24
إذا كان ال مؤمنين يقبلون ويأخذون الدعم والمساعدة ،أو إذا كانوا يعملون مقابل أجر أو راتب فعليهم مسؤولية
مساعدة المؤمنين المحتاجين وسطهم (يعقوب 17 -13 :2؛ 1يوحنا  .)12 – 11 :9على القادة المسيحيّين
المؤمنين أن يضربوا مثاال يُحتذى في هذا المجال .فالرب يسوع المسيح نفسه قال" ،الغبطة في العطاء أكثر مما
في األخذ".
السؤال ( .4أعمال الرسل  )73 – 74 :24كيف كانت عالقة الرسول بولس والمسيحيون المؤمنون في
أفسس مع بعضهم البعض؟
مالحظات.
رباط الصالة المنظور والواضح كان يربطهم بعضهم ببعض.
عندما غادر الرسول بولس ،ركعوا جميعهم وصلّى بولس ألجلهم.
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رباط المحبة المنظور والواضح كان يربطهم بعضهم ببعض.
ثم بكوا بأسى وحزن وعانقوا بولس وقبَّلوه.
هذه طريقة جيّدة تماما لتسليم قيادة الجماعة الكنسيّة إلى قادة آخرين.
الخطوة  :4طَبِّق.
َف ِّكر :أ ّ
ي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عملي َّة للمؤمنين؟
شارك و َد ِّون :دعونا نُف ِّكر سويّا ونُد ِّون بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من أعمال الرسل – 17 :22
.92
ُ
حوله إلى تطبيق شخصي؟
َف ِّكر :ما هو التطبيق
المقترح الذي يريدك هللا أن ت ِّ
َ
َد ِّون :أكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك .أشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا
على قلبك.
(تذ َّكر َّ
أن األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة ،أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات
المقترحة).
ُمختلفة .فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات
َ
مقترحة من أعمال الرسل .73 – 13 :24
 -1أمثلة على تطبيقات
َ
17 :22
12 :22
13 :22
22 :22
21 :22
29 :22
والسجن.
23 :22

إجمع الشيوخ معا ،مثال م ّرة كل شهر ،للمشاركة والصالة والتدريب في مهماتهم.
مارس ما تكرز وتعظ به (أو ما تُعلِّمه).
كقائد ِ
دائما ُكن متواضعا كقائد.
ال ت ِعظ عن مواضيع ليست للبناء والمساعدة.
أختِم عظتك بأن تق ِّدم الدعوة للسامعين ليتجاوبوا مع كلمة هللا.
إقبل هذه الحقيقة وهي أن القادة المسيحيين المؤمنين هم أول من يواجه اإلضطهاد والصعوبات

(راجع يوحنا 93 :3؛ 3 :17؛
ُكن منجزا للمه ّمة التي أوكلها الرب يسوع المسيح إليك
ِ
1كورنثوس :7
27 –23؛ كولوسي 17 :3؛ 2تيموثاوس 7 :3؛ عبرانيين .)9 – 1 :12
 21 :22تذ ّكر أن إنجيل النعمة (أعمال الرسل  )23 :22هو تماما كإنجيل الملكوت (أعمال الرسل :22
.)91 ،29 :22
21؛ 12 :2؛
ِّ
 27 :22قرِّ ر أن تقدم للناس إرادة هللا الكاملة.
ُ
 22 :22كقائدُ ،كن راعيا ومشرفا على كل األنشطة وكن ساهرا ومراقبا للشيوخ زمالئك.
حرس قطيع الرب يسوع المسيح من الذئاب (المعلّمين الكذبة).
 91 – 23 :22إ ِ
َح ِّذر وان ِذر القطيع تكرارا من المعلمين الكذبة.
91 :22
 92 :22عندما توصل القيادة إلى آخرين ،استودع أولئك القادة إلى هللا وإلى نعمته وإلى كلمته.
 93 – 99 :22إن كان ممكنا اشتغل أحيانا لتساهم في تسديد احتياجاتك وحاجات العاملين في الفريق معك.
 91 :22تذ ّكر أن الغبطة في العطاء هي أكثر مما في األخذ.
 91 :22عندما تصلي ،صلِّ أحيانا على ركبتيك.
 97 :22أحيانا أظ ِهر عاطفتك ومحبتك إلخوتك وأخواتك بطريقة ثقافية الئقة.
 -2أمثلة عن تطبيقات شخصية.
117

أ .أريد أن أحفظ كل كرازتي وتعليمي بين هذين الح َّدين :من ناحية ،أكرز وأعلّم إرادة هللا الكاملة من
الكتاب المقدس وليس مج َّرد مقاطع محببة قليلة .ومن الناحية األخرى ،ال أكرز أو أعلّم على
اإلطالق عن مواضيع ليست نافعة ومساعدة للسامعين.
ُ
ُ
ُ
أكرز وأ ِعظ به .إن حياتي وكل ما أقوله وأفعله يجب أن يكون
ب .أريد أن أمارس وأطبق عمليا ما ِ
مثاال للمؤمنين اآلخرين .إني أدرك بأنني دائما مؤثّر .فإما أن أؤثر سلبيا وذلك بأن أكون مثاال على
نحو سيء رديء أو أن ال أفعل شيئا ،أو أؤثر إيجابيا وذلك بأن أكون مثال يُحتذى به وبأن أفعل تلك
األشياء التي تغير الناس لتُصبح أكثر شبها بيسوع المسيح .أريد أن أكون صانع تغيير .أريد أن
أكون من الذين يُعدون تالميذ للرب.
الخطوة  .5ص ِّل
دعونا نصلّي بالتناوب بحيث يصلّي كل شخص بشأن َح ٍّ
ق واح ٍد علَّمنا هللا إياه في أعمال الرسل .92-17 :22
(تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا .تمرَّنوا على الصلوات القصيرة التي تتألف
من جُملة أو جُملتين .تذ َّكر َّ
أن أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة).
5

صالة ( 2دقائق)
صالة شفاعية

تابعوا الصالة في مجموعات ثُنائيَّة أو ثُالثيَّة .ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضا وألجل الناس في العالم.
4

واجب بيتي (دقيقتان)
للدرس القادم

أعط أعضاء مجموعتك الواجب البيتي التالي مكتوبا ،أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم).
(قائد المجموعةِ .
 -1التعهُّد :تعهَّد بأن تُدرِّب تالميذ للرب يسوع المسيح.
ِعظ أو َعلِّم أو أدرُس درس الكتاب ال ُمتعلِّق بأعمال الرسل  92-17 :22مع شخص آخر أو مع مجموعة من
األشخاص.
 -2الخلوة الروحية مع هللا :تمتَّع بخلوة روحيَّة مستعينا بنصف أصحاح من مرقس  22 :3-1 :1كل يوم.
إستخ ِدم طريقة الحق المفضّل .د َِّون مالحظاتك.
راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.
 -9الحفظ :راجع السلسلة الرابعة "التلمذة  "1-1يومياِ .
لشخص ُمعي َّن أو لموضوع ُمح َّد ٍد في هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا (المزمور
صلِّ
 -3الصالةَ :
ٍ
.)9 :1
 -1د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحي َّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.
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إست ِمر في النمو
 -1وقت الخلوة الروحية.
تابع في تخصيص وقت للخلوة والشركة مع يسوع المسيح .إستفِد من طريقة الحق المفضَّل (أنظُر كتاب
التدريب  ،1الملحق  .)1إستفِد من برنامج قراءة الكتاب المقدس (أنظُر كتاب التدريب  ،1الملحق  .)2إست ِمر في
تدوين مالحظاتك الخاصة بالخلوة الروحية.
 -2الحفظ.
تابع حفظك لآليات من خالل قراءتك الكتاب المقدس أو درسك للكتاب .إحفظ اآليات الكتابية المهمة بانتظام
(أنظُر كتاب التدريب  ،1الملحق  ،)1واست ِمر في مراجعة اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.
 -7درس الكتاب.
السفر .من
تابع درس الكتاب المقدس .إختر ِسفرا من الكتاب المقدس واستفِد من طريقة الخطوات الخمس لدرس ِ
األفضل أن تبدأ بدراسة األسفار األكثر أهمية في العهد الجديد وبعدها تنتقل إلى دراسة بعض األسفار في العهد
القديم .هذا ّ
ألن العهد القديم يفسَّر على ضوء العهد الجديد.
 -4الصالة.
تابع الصالة من أجل شخص معيَّن أو من أجل شي ٍء خاص كل أسبوع وانظُر إلى ما سيفعله هللا (المزمور :1
.)9
 -5الشركة المسيحية.
تابع لقاءاتك مع المؤمنين اآلخرين في الجماعة الكنسيّة (إ ّما في اجتماعات بيتيّة أو في اجتماعات كنسيّة).
ُ -4كن مثم ًرا.
(راجع متّى 92 :12؛ 1بطرس  .)11-11 :9أن ُشر اإلنجيل
تذ ّكر بأن تأتي بثمر يدوم .إشهَد عن يسوع المسيح
ِ
بطرُق متعدِّدة .أترُك وراءك أثرا يجذب الناس لمعرفة يسوع المسيح.
 -3التلمذة.
(راجع متّى .)27-23 :7
إست ِمر في اتباعك يسوع المسيح .تعلَّم منه و ُكن مطيعا لكلمته
ِ
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إبدأ مجموعات جديدة
عندما تنتهي من تدريب مجموعة للمؤمنين ،إفعل شيئين:
 -1د ْع اآلخرين أن يبدأوا مجموعات جديدة.
ضع تحديا أمام مجموعة المؤمنين التي درَّبتها أنت وهو أن يبدأوا هم بتدريب مؤمنين آخرين ومساعدتهم على
َ
النمو الروحي .دعهم يستفيدون من كتاب التدريب الشامل هذا عندما يبدأون بتدريب المجموعات الجديدة.
 -2أنشئ أنت مجموعة جديدة.
بروح الصالة ،ف ِّكر بأن تنشئ مجموعة جديدة تحتاج إلى التلمذة والنمو الروحي .إستفِد من كتاب التدريب
الشامل هذا عندما تبدأ بتدريب المجموعة الجديدة.
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لحق 1
ال ُم َ

العطاء :العشور في العهد القديم

يعني مبدأ العشور تقديم عشرة في المئة من الدخل .رغم أنه من الشرعي أن يق ّدم المسيحيون عشرة في المئة من
دخلهم لخدمة يسوع المسيح ،إال أن الكتاب المقدس ال يع ّلم أنه يجب على المسيحيين أن يق ّدموا عشورهم .فلقد
كان مبدأ العشور في الكتاب المقدس محصورا بالناموس في العهد القديم ،كما الهيكل والكهنوت والذبائح
وأبطل.
الحيوانية والختان الجسدي .وفي العهد الجديد ،أك ِمل الناموس
ِ
أ .العشور في العصور القديمة
 -1لم تكن العشور محصورة بإسرائيل.
كان دفع عشور نتاج األرض ،وأرباح المشاريع التجارية ،وغنيمة الحرب ،وتقديم هذا الجزء إلله معيَّن يش ّكل
عادة قديمة لدى الشعوب السامية واألمم الهندية الجرمانية على حد سواء.
 -2تعدُّد معاني العشور في تاريخ الكتاب المقدس.
دفع العشور كعالمة على احترام شخص مهم.
ابراهيم ( 1332-2117ق.م ).أعطى ملكي صادق ،ملك شاليم وكاهن هللا العلي ،عشر غنيمة الحرب .كانت
هذه عالمة على احترام أحدهم لشخص أهم منه (تكوين .)22-2 :13
دفع العشور للوفاء بنذر هلل.
يق الَّتي
يعقوب ( 1212-2227ق.م ).نذر نذرا هلل في بيت إيل قائال" :إ ْن َكانَ هللاُ َم ِعي َورعاني فِي هَ َذه الطَّ ِر ِ
انَا أ َسير فِيها َووفَّر لي طعاما ِال ُك َل َوثِيَابا ْ
سَ ،وعد ُ
ت ابِي ،عندئ ٍذ ...أدفع ُعشر كل ما ترزقني
اللبِ َ
الم الَى بَ ْي ِ
ت بِ َس ٍ
به" (تكوين .)22-22 :22
دفع العشور لتسديد اإليجار لمالك غير مؤمن.
يوسف (حوالى  1277ق.م ).اتخذ إجراء طارئا فرضه على المصريين ،يقضي بإعطاء خمس نتاج األرض
لفرعون (تكوين  .)21 ،23 :37كانت هذه عشورا دنيوية ،وال بد من تمييزها عن العشور المق َّدسة.
دفع العشور لدعم خدمة العبادة في العهد القديم.
أمر هللا بتقديم العشور المقدسة في الناموس الطقسي الذي أعطاه لموسى بعد الخروج ( 1327-1337ق.م،).
أي تقديم العشور على أنها جزء من خدمة العبادة التي يقوم بها شعبه خالل حقبة العهد القديم.
دفع العشور لتسديد الضريبة للملك (الحكومة).
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النبي صموئيل ( 1292-1212ق.م ).وجّه تحذيرا يذكر فيه أن ملوك إسرائيل سيأخذون أفضل رجالهم
ونسائهم لخدمة طموحاتهم الدنيوية ،وسيستولون على أفضل حقولهم ويعطونها لعبيدهم ،وسيأخذون ُعشر
مزروعاتهم وكرومهم وغنمهم كضريبة مدنية إلدارة ممالكهم األرضية (1صموئيل .)22-11 :2
مالحظة :جميع هذه األمثلة تاريخية باستثناء تقديم العشور وفق الناموس الطقسي في العهد القديم.
ب .العشور وفق ناموس العهد القديم
 -1كانت العشور جز ًءا من الناموس الطقسي أو الشعائري في إسرائيل ( 1443-1443ق.م).
مضمون الناموس الطقسي.
كان الناموس الطقسي ينص على قوانين متعلقة بما يلي:
 أشخاص مق َّدسون (كهنة ،الويون). أماكن مق َّدسة (خيمة االجتماع ،الهيكل). أوقات مق َّدسة (السبت ،األعياد الدينية ،ويوم واحد من الصوم). أعمال مق َّدسة (تقديم الذبائح والقرابين والباكورات واألبكار والعشور؛ الختان ،االغتسال ،وأكل أطعمةطاهرة فحسب).
الهدف من الناموس الطقسي.
كان الناموس الطقسي يتناول عبادة هللا في أرض مق َّدسة .وعلّم شعب العهد القديم كيف أن هللا يريد منهم أن
يقتربوا إليه ويعبدوه.
أمر هللا بني إسرائيل بالقضاء على عبادة األوثان ،وبعدم عبادته مثلما تعبده األمم األخرى (تثنية !)19-3 :12
اختار هللا مكانا حيث أمر جميع بني إسرائيل باإلتيان بجميع الذبائح المخصَّصة للمذبح ،وجميع الذبائح األخرى
غير المخصصة للمذبح؛ أي العشور ،العطايا الخاصة (ربما الباكورة) ،والنذور والنوافل (أي العطايا التي ال
يفرضها الناموس أو النذور) واألبكار (تثنية .)1-1 :12
كانت أبكار الحيوانات تُق َّدم كطعام للكهنة وكانت تُعتبر تقدمات خاصة (عدد  ،)22-11 :12أو كان الشعب
يأكلها خالل ذبائح العيد في أورشليم (تثنية  .)17 ،7 :12ربما كان الكهنة يع ّدون ذبائح أبكار الحيوانات في
العيد ويدعون من ق ّدم هذه الحيوانات.
 -2لم يكن مضمون العشور محددًا بوضوح.
وفق بعض المقاطع في العهد القديم ،كانت العشور تتألف من " َمحاصيلكم التي تغلّها حقولكم كل سنة" ،أي
الحنطة ،والخمر ،والزيت (تثنية 29-22 :13؛ 12 :21؛ عدد 92-27 :12؛ نحميا 97 :12؛ .)12 :19
ار ال َّش َج ِر ،و ُك َّل ُع ْش ِر
ض ِم ْن ال ُحبُو ِ
ب َو ْاث َم ِ
وفق مقاطع أخرى ،كانت العشور تتضمن "كل ُعشور غالّت االرْ ِ
َصا الراعي ،أي كل حيوان حديث الوالدة يمر تحت يدي المحصي سنويا
ْالبَقَ ِر َو ْال َغن َِم" الذي يَ ْعبُ ُر تَحْ تَ ع َ
(الويين 92 ،92 :27؛ 2أخبار األيام 1 :91؛ إرميا .)19 :99
 -7لم تكن وجهة العشور محددة بوضوح.
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ال يتكلم الكتاب المقدس عن عشر مقدس واحد ،بل عن ثالثة عشور مقدسة!
 )1العشر األول هو العشر المخصص لالويين.
إقرأ الويين 99-92 :27؛ عدد .23-22 ،7-1 :12
العشر األول مخصَّص للخدمة الطقسيّة في خيمة االجتماع:
فرز الرب سبط الوي لخدمته في خيمة االجتماع وفي الهيكل بعد ذلك .وكان يحق ألفراد عائلة واحدة من
عائالت الالويين ،أال وهي عائلة هرون ،أن يخدموا ككهنة في خيمة الشهادة ،داخل الحجاب ،وأن يستخدموا كل
األشياء الموجودة على المذبح .أما باقي الالويين ،فكانوا يقومون بأعمال أخرى في خيمة االجتماع .وربما أن
الرب دعا الالويين لخدمته ،فهو اتخذ الترتيبات الالزمة ليؤ ّمن لهم معيشتهم .فأمر الرب بأن تُعطى عشور بني
إسرائيل لكل من يخدم في خيمة االجتماع ،أي لسبط الوي.
العشر األول مخصَّص لالويين.
ّ
كان على بني إسرائيل أن يقدِّموا عشورهم لالويين ،فتشكل هذه نصيبهم من ميراث أرض إسرائيل وأجرهم لقاء
عملهم في خيمة االجتماع.
صص للكهنة.
عشر العشر األول مخ َّ
لكن كان على الالويين أن يقدموا أفضل عشر من عشور الحبوب والخمر هذه للكهنة .وكان عشر العشور هذا
يُعتبر الباكورة التي يقدمها الالويون للرب ،تماما مثلما كان على جميع بني إسرائيل أن يقدموا كل دسم الزيت
والخمر والحبوب ،أي أبكار غلتهم للرب (عدد .)12 :12
ح َّدد الرب ما يلي دخال للكهنة:
 رفائع التقدمات ،التقدمات المقدسة (األقداس) ،الجزء الموضوع جانبا من تقدمة الترديد ،باكورةالحصاد ،كل ما هو مكرَّس للرب ،واألبكار (عدد 13-2 :12؛ تثنية .)1-1 :12
 عشر العشور المعطى لالويين (عدد .)22-21 :12 حصة من غنائم الحرب (عدد  )23-21 :91وتعويض اإلثم ،إن كان صاحب الحق قد مات ولم يكنلديه قريب (عدد.)12-1 :1
 )2العشر الثاني مخصص لالحتفال بفرح أمام الرب.
إقرأ تثنية 13-11 ،7-1 :12؛ .27-22 :13
العشر الثاني مخصص لالحتفال بفرح في أورشليم.
كان يجب أكل عشور إنتاج إسرائيل كله من الحبوب والخمر والزيت في محضر الرب ،في المكان الذي يسكن
فيه اسمه ،أي في هيكل أورشليم .كما كان يتم أكل بكر البقر والغنم في ذلك الوقت ،وهو كان يُعتبر لحم هذه
الذبيحة (تثنية  .)22-13 :11كان األمر يتم كل سنة ،ربما أثناء صعود بني إسرائيل إلى أورشليم لالحتفال بعيد
المظال في فصل الخريف (خروج  .)11 :29في هذه الحالة ،ال تش ّكل العشور دخال لالويين ،وإنما وسيلة
للشركة مع الرب! وإن كان أحد بني إسرائيل يقيم في مكان بعيد جدا ،ما يمنعه من نقل عشوره إلى أورشليم،
كان يُسمح له ببيعها واستعمال المال لشراء ما طاب له من بقر أو غنم أو خمر أو أي مشروب خمري آخر أو
(راجع يوحنا  .)13-19 :2وكان يجتمع مع عائلته بكاملها وغلمانه والالويين في بلدته
أي شيء يريده للعيد
ِ
ليأكلها في محضر الرب .وبالتالي ،كان يتعلّم أن يهاب الرب دائما.
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العشر الثاني.
جعل المعلمون اليهود في القرن األول ب.م .من هذا العشر "العشر الثاني" ،وهو عشر التسعة أعشار المتبقية
بعد فصل العشر األول لالويين .ربما هذا العشر الثاني لم يكن يُقصد به العشر الحرفي ،ألنه ليس من المنطقي
االعتبار أنه كان يتم استهالك هذه الكمية الكبيرة من الطعام مع لحم أبكار الحيوانات خالل وجبة ذبيحة واحدة.
وبالتالي ،ربما كانت كلمة "عشر" تحمل معنى شعبيا أكثر منه تقنيا ،أي أنها كانت تعني "جزء من كل" .غير
أنه ال يوجد أي سبب يمنعنا من قبول المعنى الحرفي واالعتبار أن تلك الوجبات االحتفالية الفاخرة كانت تتم
فعال .في الواقع ،نحن نجهل اليوم ما كان مقصودا تحديدا في تلك األيام.
 )7العشر الثالث مخصص للمحتاجين.
إقرأ تثنية 23-22 :13؛ .11-12 :21
العشر الثالث مخصص للمحتاجين.
في آخر كل ثالث سنين ،كان يتم تخزين كل عشر نتاج تلك السنة في المدن لتأمين طعام لالويين الذين ال قسم
لهم وال نصيب ،وللغرباء واأليتام واألرامل المقيمين في تلك المدن .بشكل عام ،كان هذا العشر مخصَّصا
للمحتاجين .وكان بإمكان هؤالء أن يأتوا ويأكلوا ويشبعوا ،أي أنه كان بإمكانهم الحصول على دعم لكسب
قوتهم .ال يمكن اعتبار هذا العشر وجبة ذبيحة الفرح ،ألن هذه األخيرة كانت تقام في أورشليم .لم يكن هذا
العشر مرتبطا بمسكن الهيكل.
لكن ،وبغية الحفاظ على قدسيَّة هذا العشر ،لزم تطبيق طقس ديني أثناء تقديم هذا العشر .كان على من أتى به أن
يُدلي بإعالن أمام الرب ،ربما خالل زيارته ألورشليم (تثنية  .)11-19 :21كان عليه أن يعلن أنه أتى بالعشر
كامال وأنه لم يدنسه أثناء تخزينه في بيته .يُعرف هذا العشر بـ"المق َّدس" ألنه وعلى الرغم من عدم تقديمه في
الهيكل ،كان ال يزال مكرَّسا للرب (أي لخدمة الرب) .وكان اإلعالن ينتهي بإعالن البركة على السنة الزراعية
الجديدة.
العشر الثالث مخصَّص للفقراء.
ربما كان "عشر السنة الثالثة" هو نفسه العشر المخصص لالحتفال بفرح في محضر الرب ("العشر الثاني"،
:13
تثنية
ّ
 ،)27-22لكن في كل سنة ثالثة ،كان يتم تخصيصه لغرض مختلف ،أي للفقراء .ربما كان حجم العشر يشكل
فعال عشرة في المئة.
وقد أطلق المعلّمون اليهود في القرن األول ب.م .على هذا العشر تسمية "العشر المخصص للفقراء".
خاتمة .إن كان ما جاء في تثنية  22 :13يُعتبر "العشر الثاني من السنة الثالثة" ،إذا كان يُطلب من شعب هللا
خالل فترة العهد القديم أن يق ّدم عشرين على األقل ،ما يساوي خمس إنتاجهم ،للرب وخدمته في إسرائيل .كل
سنة ،كان يتم تخصيص عشر لالويين لدعم خدمة الهيكل .وكل سنة ولمدة سنتين ،كان يتم تقديم العشر الثاني
كطعام لالحتفال في أورشليم .لكن في السنة الثالثة ،كان يتم تخصيص هذا العشر الثاني للفقراء في البلدة.
 )4كانت العشور بمثابة إيجار أرض يدفعه بنو إسرائيل هلل.
كانت العشور تعود إلى هللا .كانت "قدسا للرب" ،ما يعني أنها كانت ُمف َرزة للرب ومكرَّسة لخدمته (الويين :27
 .)92كانت األرض المقدسة ملكا للرب ،لكن كان يحق لبني إسرائيل بأن يأكلوا ثمرها (الويين  .)29 :21إذا،
كانت العشور بمثابة إيجار أرض يدفعه المستأجرون (بنو إسرائيل) للمالك (هللا) .لذا ،كان تقديم العشور يبيّن أن
بني إسرائيل لم يكونوا سوى مستأجرين لألرض المق َّدسة! وهم لم يملكوا األرض أبدا .فلقد كان النتاج الغني
للحقول والقطعان يعلن عن صالح الرب .وبالتالي ،كان بنو إسرائيل يدفعون جزءا من هذا النتاج كجزية للمالك.
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 )5ال يمكن استبدال العشور ،لكن يمكن التعويض عنها.
وفق الكتاب اليهودي ) ،(Bekoroth 12bكان يتم سوق الحيوانات على شكل  ،Vفيخرج حيوان واحد كل
(راجع إرميا  .)19 :99وكان الراعي يالمس كل حيوان عاشر
مرة .فتمر الحيوانات تحت عصا الراعي ليع ّدها
ِ
بعصاه ويضع عليها طالء أحمر بواسطة خشبة .ولم يكن يحق للمالك بأن ينظم العملية بما يجعله يحتفظ بأفضل
الحيوانات لنفسه .وإن تم االكتشاف أنه يب ّدل الغنم ،أي أنه يختار الحيوان الجيِّد ويحتفظ به لنفسه ،فيما يعطي
السيء هلل ،فكان يجب تقديم الحيوانين هلل .غير أن التعويض عن أي عشور بالنوعية نفسها ،أي بخروف
الحيوان
ِّ
معين ،كان مسموحا .وإن أراد المالك االحتفاظ بأي جزء من العشور (ذلك الخروف المعين) لنفسه ،فكان
يستبدل هذا الجزء بالمال ،لكن كان عليه إضافة خمس قيمة العشور وتقديمها للرب (الويين .)99-92 :27
ج .العشور بعد السبي
بعد السبي ،أصبح العشر بمثابة ضريبة للهيكل لدعم خدام الهيكل والمحافظة على الخدمة فيه.
 -1نحميا يستعيد فريضة دفع العشور خالل الحقبة األولى من حكمه ( 477-445ق.م.).
بعد العودة من السبي إلى بابل ( 192ق.م ،).أعاد بنو إسرائيل بناء الهيكل (عزرا  111 -121 ،11 :1ق.م.).
بعد ذلك ،قطع القادة والكهنة والالويون ميثاقا ملزما ،وكتبوه ،ووضعوا أختامهم عليه (نحميا  .)92 :3تعهدوا
بموجبه باتّباع ناموس هللا ال ُمعطى من خالل موسى (نحميا  )23 :12ما يتضمن مسألة عدم الزواج بغرباء،
وحفظ السبت ،والحفاظ على الخدمة في الهيكل عبر دفع نوع من ضريبة للهيكل ،والتبرُّ ع بحطب لنار الذبيحة،
واإلتيان بباكورة المحاصيل وأبكار البقر والغنم ،وأخيرا تقديم عشر محاصيلهم لالويين (نحميا .)93-92 :12

ضر
لكن ،اختلفت كيفية تطبيق األمر في ما يتعلق بشريعة موسى ( 1327 -1337ق.م .).بعد السبي ،لم يُح ِ
الناس العشور إلى الهيكل ،بل كان على الالويين الخروج وجمع عشور الشعب في كل مدينة .وكان ذلك يت ّم

تحت إشراف الكهنة الذين ينالون عشر هذه العشور .وكان يتم حفظ العشور في خزائن في دار الهيكل (الويين
 .)93-97 :12إذا ،في عهد نحميا ،كان الكهنة والالويون ،ومن بينهم ال ُمغنّون والحرّاس ،يتلقون دخلهم من
العشور (نحميا .)37-33 :12
 -2مالخي يحث بني إسرائيل على اإلتيان بالعشور ( 424-472ق.م.).
ت الحق ،وحين كان نحميا غائبا عن أورشليم 392-399( ،ق.م ،).تقاعص الكاهن المسؤول عن خزائن
في وق ٍ
الهيكل عن الدفع لالويين ،ما أرغمهم على العودة إلى الريف لكسب دخلهم بأنفسهم بدال من الخدمة في الهيكل
(نحميا .)12-3 :19
ومن خالل النبي مالخي ،وبّخ هللا بني إسرائيل على سلبهم العشور والتقدمات (مالخي  ،)12-1 :9وبالتالي
سلب عبادته من الهيكل في أورشليم .في الواقع ،ال َم هللا بني إسرائيل على االبتعاد عن أحكامه منذ أيام آبائهم.
ولم يكن بني إسرائيل قد حفظوا الشريعة كما ينبغي ،وال حتى الشريعة المتعلقة بالعشور .ونتيجة ذلك اإلهمال،
أنزل هللا لعنة على أورشليم تمثّلت بتراجع في نسبة الحصاد بسبب الجفاف (را ِجع حجي  ،)11-2 :1وظهور
(راجع يوئيل  .)19 ،3 :1عندئ ٍذ ،حثّهم الرب على إحضار كافة عشور نتاج الحقول إلى الخزينة
الجراد
ِ
كاف لخ ّدام الهيكل فتستمر الخدمة فيه .ووعد هللا بني إسرائيل
الموجودة في الهيكل في أورشليم ،لكي يوجد دعم
ٍ
بأنهم إن فعلوا ذلك ،فسيفتح كوى السماء ويسكب المطر مج َّددا على حقولهم (را ِجع تكوين  ،)12-11 :7ما
يؤدي إلى وفرة في الحصاد ،ويمنع الجراد من التهام محاصيلهم (مالخي .)12-11 :9
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ما جاء في مالخي  12 :9ليس أمرا للمسيحيين في العهد الجديد ،بل حثا لليهود خالل حقبة العهد القديم على
إطاعة الناموس الطقسي (العشور ،الذبائح الحيوانية ،إلخ) ،وبالتالي الحفاظ على خدمة الهيكل والكهنة والالويين
في العهد القديم.
 -7نحميا يستعيد فريضة دفع العشور في الحقبة الثانية من حكمه ( 472ق.م.).
يبدو أن الشعب لم يهتم لوعظ مالخي ،ألنه عندما رجع نحميا إلى أورشليم ،كان عليه أن يستعيد عمله السابق.
فخاص َم الوالة واستدعى الالويين لممارسة عملهم ،وأمر بإحضار العشور إلى خزائن أورشليم وعيّن رجاال
َ
أمناء مسؤولين عن توزيع هذه العطايا لالويين والكهنة (نحميا .)19-11 :19
د .تاريخ العشور
ليس تاريخ العشور واضحا تماما في العهد القديم.
 -1تقديم العشور في بداية سفر الخروج ( 1443ق.م.).
ار ال َّش َج ِر ،و ُك َّل ُع ْش ِر ْالبَقَ ِر
ض ِم ْن ال ُحبُو ِ
ب َو ْاث َم ِ
في بداية خدمة موسى في سيناء ،كان "كل ُعشور غالّت االرْ ِ
َو ْال َغن َِم" قدسا للرب (الويين .)92 ،92 :27
 -2تقديم العشور أثناء الخروج ( 1443 -1444ق.م.).
الحقا ،وحين كان هارون رئيس كهنة ،تمت اإلشارة إلى أن "عشر محصول األرض" فقط كان من نصيب
الالويين (عدد .)92-22 :12
 -7تقديم العشور في نهاية الخروج ( 1443ق.م.).
الحقا ،وقبيل نهاية عهد موسى ،كان يتم إحضار "كل عشر محصول األرض" إلى المقدس في الهيكل ليتم أكله
ضمن وجبة احتفالية ،فيما كان يتم توزيع هذا العشر في كل سنة ثالثة على الالويين المحليين والمحتاجين كنوع
من الدعم (تثنية 13-17 ،12-11 ،7-1 :12؛ .)23-22 :13
 -4تقديم العشور قبل السبي ( 434-317ق.م.).
قبل السبي ،عمل الملك حزقيا على تطهير الهيكل ،واستعاد خدمة العبادة ،وأعاد تعيين الكهنة والالويين لتتميم
َاس ْال ُمقَ َّد َس ِة لِلرَّبِّ ".
واجباتهم ،وأمر الشعب باإلتيان بالحصص المستحقة إلى خدام الهيكل ،أي " ُع ْشر األَ ْقد ِ
وهي تتضمن "عشر محصول األرض" (حنطة ومسطار وزيت وعسل) ،و"عشر البقر والغنم" (2أخبار األيام
.)12-2 :91
 -5تقديم العشور بعد السبي ( 424 -445ق.م.).
بعد السبي ،اتخذ "عشر محصول األرض" طابع الضريبة للهيكل ،ولم يكن الشعب يحضره بل كان الالويون
والكهنة يجمعونه لدعم أنفسهم بصفتهم خدام الهيكل (نحميا 93-97 :12؛ 19-12 :19؛ مالخي .)12-1 :9
 -4تقديم العشور خالل القرن األول ب.م.
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في عهد المؤرخ يوسيفوس (القرن األول ب.م ،).حل المعلمون اليهود المسألة كاآلتي:
 )1كل سنة ،يعطي اليهود عشرهم األول لالويين ،ثم يعطي الالويون عشر هذا العشر للكهنة .وكان ذلك
بمثابة دعم لالويين والكهنة في خدمة الهيكل (الويين 92 ،92 :27؛ عدد .)92-22 :12
 )2كل سنة ،يأتي اليهود بعشرهم الثاني إلى أورشليم .وهو كان بمثابة طعام وجبات الذبائح في الهيكل
:13
(تثنية
.)27-22
 )9كل سنة ثالثة ،يخ ّزن اليهود عشرهم الثالث في مدنهم .وهو كان بمثابة دعم للفقراء في تلك المدينة
:13
(تثنية
23-22؛ .)11-12 :21
شرين كل سنة ،وثالثة عشور في
الخاتمة .خالل القرن األول ب.م .فرض المعلّمون اليهود على اليهود فصل ِع َ
كل سنة ثالثة! لكن كان معلّمو الشريعة اليهود مشهورين ب َسنِّ القوانين وإنما ليس بحفظها (متّى 3-1 :29؛ لوقا
.)31 :11
ه .تقديم العشور في العهد الجديد قبل صلب المسيح
إقرأ متى  . 23-29 :29وضع الفريسيون ومعلمو الشريعة  119قانونا مح َّددا ( 911حظر و 232أمر) ،على
أنها تفسيرهم لشريعة موسى .كانت هذه القوانين تُعرف بـ"تقليد الشيوخ" (مرقس  .)9 :7وقد قال يسوع فيهم
صيَّةَ َّ
اس...
اطال يَ ْعبُ ُدونَنِي َوهُ ْم يُ َعلِّ ُمونَ تَ َعالِي َم ل ْي َست ّإال َو َ
اس .فقد أهملتم َو ِ
"ب َ ِ
هللاِ َوتَ َمسَّكتم بِتَ ْقلِي ِد النَّ ِ
صايَا النَّ ِ
َّ
رفضتم وصيّة هللا لتحافظوا على تقليدكم أنت ُم!" (مرقس  .)19 ،2-7 :7لقد كانوا مرائين ألنهم أفرطوا في
توسيع نطاق متطلبات شريعة العهد القديم لدى شعب هللا في العهد القديم.
فمثال ،هم كانوا يع ِّشرون األعشاب العطرية الصغيرة التي تنمو في بساتينهم وكان يتم استعمالها لتتبيل أطعمتهم.
لكن هذا األمر لم يكن شرطا مطلوبا في شريعة العهد القديم ،إال أنهم فرضوا على أتباعهم (يهود ودخالء) أن
يفعلوا األمر نفسه! لكن ال يأتي ناموس العهد القديم أبدا على ذكر تقديم عشور األعشاب والنعنع والشبث
والكمون .بدال من ذلك ،كان الناموس يفرض أن يقدموا عشور "جميع محصول األرض كل سنة" .كما يبيّن
السياق المباشر للنص أن هللا قصد بذلك "الحبوب والمسطار والزيت من األرض" ،و"ثمر الشجر" ،و"أبكار
البقر والغنم" .لكن الفريسيين ومعلّمي الشريعة عكسوا القِيم الكتابية ،وش َّددوا على المسائل الصغيرة ،وأهملوا
الناموس األهم مثل العدل والرحمة واألمانة.
يقول يسوع إنه كان على الفريسيين أن يمارسوا العدل والرحمة واألمانة من دون إهمال العشور التي يفرضها
ناموس العهد القديم .وحين قال يسوع ذلك لليهود ،هو لم يصادق على تقديم عشور األعشاب العطرية
الصغيرة ،وبالتالي ،مبطال حجّته .بل قال باألحرى إنه كان ال بد من حفظ أوامر هللا المتعلقة بالعشور في العهد
القديم ،من دون إهمال الناموس األهم في العهد القديم.
أيضا ،يجدر الذكر أن يسوع لم يقل ذلك للمسيحيين بل لليهود وأن يسوع قال ذلك قبل صلبه .قبل موت يسوع
المسيح ،كانت شروط العهد القديم لالقتراب إلى هللا وعبادته ال تزال قائمة .فقبل صلب المسيح ،وما دامت أحكام
ناموس هللا الطقسي في العهد القديم لم تُك َّمل أو تُلغى أو تُبطَل ،كانت األحكام المتعلقة بالعشور ال تزال سارية
(راجع لوقا .)12 :12
المفعول
ِ
إليك بعض المبادئ البالغة األهمية للتفسير الصحيح للكتاب المقدس:

الحظ المستمعين .كان يسوع يتحدث إلى الفريسيين اليهود ومع ّلمي الشريعة وليس إلى المسيحيين.
ِ
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أبطل بتتميمه وألغى أحكام الناموس الطقسي
الحظ التوقيت.كان يسوع يتحدث إليهم قبل صلبه ،الذي ِ
ِ
المكتوبة ،بما فيها العشور.
الحظ النوايا :كان يسوع يقصد تعليم الفريسيين اليهود ومعلمي الشريعة أن ال سلطان لهم لتحريف القيم
ِ
أو الحقائق الكتابية (متّى  .)22-1 :11في متّى  23-29 :29لم يكن يسوع ينوي تعليم المسيحيين أنه
يجدر بهم أن يدفعوا عشورهم!
و .العشور في العهد الجديد بعد صلب المسيح
 -1تحمل كلمة "ناموس" معان عدة في الكتاب المقدس.
الناموس على أنه شرط هللا.
ناموس هللا هو شرط هللا المق َّدس والبار بأن يعيش الشعب كله حياة كاملة تماما ،وبضرورة معاقبة كل انتهاك
لناموسه.
الكل "خاضع لناموس هللا" (رومية  .)11-12 :2وناموس هللا يقتضي بِرا كامال .لكن ل ّما لم ينجح أحد في حفظ
ناموس هللا (يعقوب  ،)12 :2وبما أنه ال يقدر أي إنسان طبيعي أن يحفظ ناموس هللا (رومية  ،)2-7 :2لقد ُح ِك َم
على جميع الناس بالهالك (رومية 13 :9؛  ،)1 :2وهم تحت لعنة هللا (غالطية  .)12 :9لن يتبرر أي إنسان
عبر محاولة حفظ ناموس هللا (غالطية 11 :2؛ رومية  .)22 :9ما من إنسان يقدر أن يفي بشروط هللا البارة
والمق َّدسة!
تم التعبير ع ن شروط هللا المقدسة والبارة في ناموس هللا األدبي ،وفي الناموس الطقسي ،وفي الناموس المدني
خالل حقبة العهد القديم.
الناموس على أنه شروط هللا األدبية خالل حقبة العهد القديم.
لم يقصد هللا أبدا أن يكون ناموسه األدبي ،الذي تم تلخيصه بالوصايا العشر (خروج  ،)17-1 :22أو بناموس
المحبة (تثنية 1 :1؛ الويين  ،)12 :13الوسيلة التي يتّبعها الناس لمحاولة بلوغ البِر ،ألن الناس كانوا مخ ّلصين
قبل أن يتس ّلموا الناموس (خروج  !)2-1 :22وكان الناموس األدبي عبارة عن شروط هللا المتعلقة بكيفية عيش
شعبه المخلّص (إسرائيل) كشعب هللا في العالم.
الناموس على أنه شروط هللا الطقسية خالل حقبة العهد القديم.
يش ّكل الناموس الطقس ّي (الشعائري) شروط هللا المتعلقة بالطريقة التي يجب أن يتّبعها شعبه (إسرائيل) لكي
يقترب إلى هللا ويعبده .وكان الناموس الطقسي منقسما إلى قوانين متعلقة بأشخاص مق ّدسين (كهنة ،الويين)،
وبأماكن مقدسة (خيمة االجتماع ،الهيكل) ،وبأوقات مق ّدسة (السبت ،أعياد ،يوم واحد من الصوم) ،وبأعمال
مقدسة (ختان ،تقديم الذبائح ،تقدمات ،باكورة ،أبكار وعشور ،اغتسال ،تناول أطعمة طاهرة فحسب) .تذ ّكر أن
ما يُعرف بـ"العشر األول" كان بمثابة ضريبة دينيّة تهدف إلى دعم خدمة الهيكل الدينيّة في إسرائيل ،وأن ما
يُعرف بـ"العشر الثاني" كان بمثابة احتفال ديني-اجتماعي في إسرائيل.
الناموس على أنه شروط هللا المدنية خالل حقبة العهد القديم.
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لم يشأ هللا أبدا أن تكون إسرائيل دولة سياسية مثل سائر البلدان في العالم .بل شاء أن تكون إسرائيل دولة
راجع يوحنا  !)97-91 :12وكان الناموس المدني
ثيوقراطية على أن يكون هو ملكها ( 1صموئيل 22-7 :2؛ ِ
(االجتماعي) عبارة عن شروط هللا المتعلقة بكيفية عمل شعبه إسرائيل كدولة ثيوقراطية .وكان الناموس المدني
يتناول بشكل خاص النظام القانوني لدولة إسرائيل الثيوقراطية :قوانين متعلقة بالممتلكات ،الزواج ،المرض،
الجرائم ،العبيد ،الحروب ،الملوك .تذ ّكر أن ما يُعرف بـ"العشر الثالث" كان عبارة عن نظام ضريبي اجتماعي
يدعم الفقراء والمحتاجين ضمن دولة إسرائيل الثيوقراطية.
إلى جانب ذلك ،أرغم الملوك شعبهم على دفع عشر رجالهم ،وأراضيهم ،ومحاصيلهم ،وقطافهم وقطعانهم لعبيد
الملوك (1صموئيل .)22-7 :2
 -2إكمال الناموس لدى المجيء األول ليسوع المسيح.
اإليفاء بشروط الناموس األدبي.
أك ِمل ناموس هللا األدبي بطريقتَين .إن يسوع المسيح ولدى مجيئه األول وفَى بشروط ناموس هللا األدبي بالنيابة
عن المؤمنين وأعلن المعنى الحقيقي لناموس هللا األدبي.
وقد ت ّم اإليفاء بشروط هللا البارة بشكل كامل حين مات يسوع المسيح على الصليب وقام من الموت ليثبت أن هللا
اآلب قبِل عمله الخالصي الكامل بالنيابة عنا .لقد وفَى يسوع المسيح بشروط ناموس هللا األدبي كافة ،عبر عيش
حياة خالية تماما من الخطية (عبرانيين  )21 :7وعبر الموت مرة وإلى األبد على الصليب كذبيحة كفّارة كاملة
عن خطايا شعبه كافة (هؤالء األشخاص الذين يؤمنون به) (عبرانيين  .)27 :7هو افتدى شعبه ِم ْن لعنة
ار لَ ْعنَة ألَجْ لِهم على الصليب (غالطية  .)19 :9إذا ،أصبح يسوع المسيح رئيس الكهنة الكامل
ص َ
النَّاموس ،إِ ْذ َ
إلى األبد (عبرانيين .)22 :7
أعلن يسوع المسيح رسالة الخالص (مرقس  )11-13 :1والمعنى الحقيقي لناموس هللا األدبي .كما أعلن كيف
يجدر بشعب هللا أن يحيا كشعب هللا المخلّص (متّى  32-17 :1وكافة األمثال) .إذا ،أصبح يسوع المسيح النبي
الكامل إلى األبد (تثنية 13-12 :12؛ أعمال الرسل .)29-22 :9
وبالتالي ،أُك ِمل الناموس األدبي وأُظ ِهر معناه الكامل في حياة المسيح وتعليمه .أُك ِمل الناموس األدبي لكنه لم
يُبطَل .وال يزال الناموس األدبي يشكل شرط هللا حول الطريق التي يجب أن يعيش بها شعبه المخلّص في هذا
العالم (متّى 32-91 :22؛ رومية !)12-2 :19
اإليفاء بشروط الناموس الطقسي.
لدى المجيء األول ليسوع المسيح ،أصبحت ظالل الناموس الطقسي للعهد القديم وأنماطه وطقوسه وقائع في
راجع النقطتين  3و 1أدناه).
إعالن العهد الجديد (عبرانيين 1 :2؛ 3-1 :12؛ ِ
بطلت ونُقِضت (متّى 17 :1؛ كولوسي 13 :2؛ أفسس .)11-13 :2
إذا ،شروط الناموس الطقسي أُك ِملَت وأُ ِ
اإليفاء بشروط الناموس المدني.
إن يسوع المسيح ،ولدى مجيئه األول ،ثبّت مملكته ،ال في إسرائيل فحسب ،بل في العالم كله! وأصبح الملك
الكامل ،وملك الملوك ورب األرباب (رؤيا  ،)11 :13الذي ُدفع إليه كل سلطان على األرض (متى ،)12 :22
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والذي ستسحق مملكته كل الممالك األخرى وتنفيها (دانيال  .)33 :2وجميع تعاليمه وأمثاله المتعلقة بملكوت هللا
في العهد الجديد تح ّل مكان الناموس المدني لدولة إسرائيل الثيوقراطية في العهد القديم (متى ،)33-32 :21
وتتخطى نواميس األمم كافة في العالم ،وقد أصبحت المبادئ التوجيهية التي يجدر بشعبه أن يتّبعها في كل بلد
في العالم (متّى الفصل  1حتى .)7
إذا ،تم استبدال شروط الناموس المدني ألمة إسرائيل بمبادئ ملكوت هللا.
دور الناموس األدبي في حقبة العهد القديم.
دور ناموس هللا األدبي خالل حقبة العهد الجديد هو نفسه دور ناموسه األدبي خالل حقبة العهد القديم .ولم يكن
الناموس األدبي أبدا وسيلة للتبرُّ ر في عيني هللا ،وهو حتى اآلن ال يش ّكل وسيلة للتبرر في عيني هللا.
من ناحية ،الناموس األدبي يفضح ويدين منتهكي الناموس والمتمردين واألشرار والنجسين والمج ّدفين وكل ما
يقاوم التعليم الصحيح (1تيموثاوس .)11-2 :1
ومن ناحية أخرى ،ال يزال الناموس األدبي يش ّكل مبادئ هللا التوجيهية التي تبين لشعبه كيف يجدر به أن يعيش
كشعب هللا في هذا العالم (متّى 32-97 :22؛ رومية 12-2 :19؛ غالطية  .)13 :1في متّى  32-21 :1يعطي
يسوع المسيح الناموس األدبي بصفته مبادئ هللا التوجيهية لكيفية العيش كشعب هللا في ملكوته معناه الكامل .في
الواقع ،الناموس األدبي لم يُل َغ أبدا ولم يُبطَل!
 -7إبطال الناموس لدى المجي األول ليسوع المسيح.
إقرأ كولوسي .13 :2
الناموس اتهم جميع الناس وأدانهم.
يشير "الص ّ
(راجع كولوسي :2
ك" (القانون المكتوب) بوضوح إلى ناموس العهد القديم بجانبَيه األدبي والطقسي
ِ
ّ
 .)17-11يمكن القول إن بني إسرائيل وقعوا عقدا مكتوبا حين قيّدوا أنفسهم بلعنة ل ّما وعدوا بأن يحفظوا قواعد
ناموس هللا وأحكامه (تثنية  .)21 :27ول ّما لم يتمكن أحد من حفظ الناموس (رومية 12-12 :9؛ يعقوب :2
(غالطية
هللا
لعنة
تحت
الكل
صار
،)12
 .)12 :9كان ناموس هللا بر ّمته عد ّوا لجميع الناس ،متهما إياهم بانتهاك شروط هللا المق ّدسة والبارة ،وحاكما
عليهم بالذنب والعار أمام هللا (رومية  .)22-13 :9أظهر ناموس هللا للناس خطيتهم وبالتالي حاجتهم إلى
الخالص (رومية  .)2-7 :7وظل ناموس هللا خالل حقبة العهد القديم يراقب الناس ويتهمهم ويدينهم حتى
المجيء األول للمسيح (غالطية  .)21-23 :9كان الناموس ضد الناس (كولوسي .)13 :2
يسوع المسيح أبطل (ألغى ،محا) الناموس لدى المؤمنين به.
إن يسوع المسيح ،ولدى تعليقه الناموس على الصليب بموته ،أبعد الناموس الذي يفترض به أن يكون وسيلة
للتبرير في عيني هللا .وبالنسبة إلى المؤمنين بيسوع المسيح ،ماتت شروط الناموس بموت يسوع المسيح .ولم
تعد شروط الناموس تدينهم .لكن أيضا مات المؤمنون بيسوع المسيح عن شروط الناموس حين ماتوا مع
المسيح .ولم يعودوا يحاولون أن يتبرروا عبر حفظ الناموس (رومية  .)1-1 :7كما أن يسوع المسيح بموته
الملزمة لدى المؤمنين .وبالتالي ،يعلّم الكتاب المقدس أن يسوع المسيح
على الصليب ،وضع ح ّدا لقوة الناموس
ِ
أبطل الناموس ،أي أنه ألغى أو محا الناموس لدى المؤمنين .لم يعد بإمكان الناموس أن يشتكي على المؤمنين أو
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أن يدينهم (يُهلك) .لكن غير المؤمنين وغير المسيحيين يظلون خاضعين للناموس وسيدينهم الناموس في يوم
الدينونة األخير (رومية .)11-12 :2
بطل الناموس لدى المجيء األول ليسوع المسيح.
 -4أ ُ ِ
إقرأ أفسس .12-19 :2
الناموس فصل المؤمنين اليهود عن المؤمنين غير اليهود.
بعد السبي ،ح ّول مع ّلمو الشريعة والقادة اليهود التركيز من الناموس األدبي إلى الناموس الطقسي .وأصبح
المظهر الخارجي لحفظ الناموس أهم من الطاعة الداخلية والصادقة لشروط ناموس هللا البارة (متّى -17 :1
 .)32حتى إنهم أبطلوا الناموس الطقسي عبر إضافة  119قوانين وأحكام تقليدية خاصة بهم إلى الناموس (متّى
.)22-1 :11
وبالتالي ،قام معلّمو الشريعة والقادة اليهود ببناء جدار فعلي حول دار الهيكل لحفظ المكان للمؤمنين اليهود ،كما
ت ّم رفع الفتة مكتوبة لمنع المؤمنين غير اليهود من دخول الهيكل.
في أفسس  11 :2يقارن بولس الناموس الطقسي وأحكامه بهذا الجدار الفعلي .فلقد كان معلّمو الشريعة والقادة
اليهود قد ح ّولوا الناموس الطقسي إلى جدار روحي أبعد اليهود عن األمم الذين كانوا قد قبلوا اإليمان اليهودي.
أيضا ،مال المسيحيون اليهود إلى التمسُّك ببعض القوانين الطقسية مثل الختان ،وتناول األطعمة الطاهرة،
وتقديم العشور ،وحفظ السبت ،واألعياد واألصوام اليهودية .وبالتالي ،بنى المسيحيون اليهود أيضا جدارا روحيا
بينهم وبين غيرهم من المسيحيين م ّمن لم يحفظوا تلك القوانين الطقسية .فسبّب هذا االنقسام عداوة بين
المجموعتين من المؤمنين.
يسوع المسيح أبطل الناموس الطقسي ،أي أنه وضع ً
حدا لوجوده لدى جميع المؤمنين.
إن يسوع المسيح ،وعبر موته على الصليب ،هدم "الحائط الفاصل" بين المؤمنين اليهود والمؤمنين غير اليهود.
كما أنه أبطل الناموس الطقسي ،أي أنه وضع ح ّدا لوجود الناموس الطقسي ،وهو فعل ذلك لكي يخلق مجتمعا
راجع يوحنا 11 :12؛
مسيحيا واحدا مؤلفا من المؤمنين اليهود ،والمؤمنين غير اليهود (أفسس 22-13 :2؛ ِ
يكتف بإزالة المفهوم الذي يفيد بأن الناموس األدبي قادر أن يبرِّ ر
أفسس  .)1-9 :9لذا فإن يسوع المسيح لم
ِ
الناس ،بل أزال أيضا الناموس الطقسي الذي كان الوسيلة لالقتراب إلى هللا وعبادته.
 -5تغير الناموس تغيي ًرا دائ ًما لدى المجيء األول ليسوع المسيح.
مع المجيء األول ليسوع المسيح ،حدث أيضا تغيير دائم للناموس (عبرانيين  .)12 :7يبيّن تعليم العهد الجديد
بوضوح كيف أنه تم إبطال األجزاء المختلفة من الناموس الطقسي وكيف أن ظالل حقبة العهد القديم تح ّولت إلى
وقائع في حقبة العهد الجديد (كولوسي .)17 :2
كظل وواقع.
الكهنة ِ
ت ّم استبدال الكهنة على رتبة هرون بكهنوت على رتبة ملكي صادق في العهد الجديد .وت ّم إبطال الكهنة في
إسرائيل واستبدالهم برئيس الكهنة الواحد والوحيد لجميع المؤمنين في العالم ،أال وهو يسوع المسيح (عبرانيين
.)22-11 :7
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كظل وواقع.
الهياكل ِ
ت ّم إبطال خيمة االجتماع في العهد القديم (عبرانيين 1-1 :2؛  )23 ،2-1 :3والهيكل المادي في أورشليم (متّى
11 :27؛ أعمال الرسل 21-23 :17 ،33-32 :7؛ رؤيا  ،)22 :21واستبدالهما بالجماعة المسيحية الروحية
في العهد الجديد (الكنيسة) .ال يقتصر هيكل العهد الجديد على مبنى ديني بل على مجموعة أشخاص يسكنهم
روح هللا (2كورنثوس 13 :1؛ أفسس .)22-13 :2

كظل وواقع.
األعياد اليهودية ِ
ت ّم إبطال األعياد اليهودية في العهد القديم (رومية 1 :13؛ كولوسي 17-11 :2؛ غالطية  )11-2 :3وأنشأ
يسوع احتفالَين مسيحي َّين فقط في العهد الجديد :عشاء الرب (متّى 22-21 :21؛  1كورنثوس ،)21-29 :11
ومعمودية الماء (متّى  .)13 :22أما األعياد المسيحة الحديثة األخرى كافة ،مثل عيد الميالد ،والجمعة
العظيمة ،والفصح ،والصعود ،والعنصرة ،فظهرت في تقليد الحق .هي ليست مطلوبة لكن يمكن االحتفال بها.
كظل وواقع.
السبت ِ
الجانب الطقسي للسبت في العهد القديم ،أي حفظ السبت في اليوم السابع من األسبوع ،ت ّم إبطاله واستبداله
بالراحة واالسترخاء عبر التقابل مع مؤمنين آخرين ،وفعل الخير ،وتبشير النفوس (مرقس 22-29 :2؛ -1 :9
 )1في أي يوم من أيام األسبوع (را ِجع أعمال الرسل 7 :22؛  1كورنثوس .)2 :11
كظل وواقع.
الصلوات الطقسية ِ
ت ّم استبدال صلوات العهد القديم الطقسيّة التي كانت تقام ثالث مرات في اليوم قبالة أورشليم (مزمور 17 :11؛
دانيال  )12 :1بالصالة واالختالء باهلل (متّى  )2-1 :1ورفع صلوات مثل الصالة الربانيّة (متّى .)11-3 :1
كظل وواقع.
األصوام ِ
ت ّم إبطال أصوام العهد القديم مع النوح واستبدالها باالبتهاج بفرح حضور المسيح الدائم في العهد الجديد (متّى
12-11؛
:1
17-13 :3؛ مرقس .)22-12 :2
كظل وواقع.
الذبائح ِ
ت ّم إبطال تقديم الذبائح في العهد القديم ألنها أُك ِملَت في العهد الجديد وت ّم استبدالها بذبيحة يسوع المسيح على
الصليب التي ت َّمت مرة وإلى األبد (يوحنا 23 :1؛ عبرانيين 27 :7؛ 21-21 ،13-3 :3؛  .)12 :12تعني
الكلمة اليونانية ”" “efhapaxمرة واحدة" أو "مرة واحدة وإلى األبد" وهي تشير إلى َحسم الحدث ونهائيته.
كظل وواقع.
العشور ِ
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ت ّم إبطال تقديم العشور في العهد القديم واستبداله بأسلوب العطاء في العهد الجديد (مرقس  ،33-31 :12لوقا :1
راجع 2كورنثوس 13 ،12 ،9 :2؛  .)7-1 :3راجع فصل "العطاء" في كتاب
1 ،92كورنثوس ِ ،2 :11
التدريب  ،3الدرس .33
كظل وواقع.
الختان ِ
ت ّم إبطال الختان الفعلي للجسد واستبداله بالختان الروحي للقلب (رومية 23-22 :2؛ 1كورنثوس 22-17 :7؛
غالطية
.)11 :1
كظل وواقع.
االغتسال (طقوس التطهير) ِ
كان االغتسال في العهد القديم كناية عن طقوس تطهير عبر رش الماء أو سكبه على رأس الشخص المعني
راجع الويين :1 -1 :3
وجسمه .كان االغتسال يرمز إلى غسل الخطية والتدنُّس بالعالم (الويين 3-1 :13؛ ِ
19؛ 11 :11؛ حزقيال 27-21 :91؛ مرقس 3-2 :7؛ لوقا 93-92 :11؛ يوحنا 12-3 ،1 :19؛ عبرانيين
 .)22-13 :12وهو كان بمثابة ِظل يشير إلى الوالدة الجديدة (غسل الخطايا) والتقديس بالروح القدس في العهد
الجديد (أعمال الرسل 32-33 :12؛ 11 :22؛ تيطس 1-1 :9؛ عبرانيين .)22 :12

كظل وواقع.
األطعمة الطاهرة ِ
كانت أحكام العهد القديم المتعلقة باألطعمة الطاهرة بمثابة ِظل للتقديس (تثنية  .)9-1 :13وقد ت ّم إبطال هذه
األحكام في العهد الجديد من خالل كلمة هللا التي تطهّر المؤمنين مرة وإلى األبد (يوحنا 9 :11؛ أفسس .)21 :1
كما أن المسيح ،ومنذ مجيئه األول ،أعلن أن جميع األطعمة "طاهرة" (مرقس 13 :7؛ رومية -19 ،1-2 :13
29؛ كولوسي 11 :2؛ 1تيموثاوس .)1-9 :3
الخاتمة.
ّ
يسوع المسيح ك ّمل مرة وإلى األبد (متى  )17 :1فرائض الناموس الطقسي للعهد القديم .هو أبطلها وألغاها
(كولوسي ( ،)13 :2وت ّم وضع حد لوجودها) (أفسس  .)11 :2وال يمكن لهذا الناموس الطقسي أن يدخل مجددا
إلى الكنيسة المسيحية حول العالم أو إلى أي جماعات مسيحية خاصة مسببا انقسامات مجددا بين المسيحيين.
لذا ،فإن أحكام الناموس الطقسي في العهد الجديد مثل انتخاب الكهنة ،وبناء الهياكل والمذابح ،وحفظ السبت
واألعياد اليهودية األخرى وفترات الصوم ،وتقديم ذبائح حيوانية ،وختان الذكور جسديا ،واالغتسال قبل
ممارسة الطقوس الدينية وتناول أطعمة طاهرة طقسية ال يمكن إعادة إدخالها إلى أي جماعة مسيحية.

أيضا ،فريضة تقديم العشور في العهد القديم ال يمكن إعادة إدخالها إلى أي جماعة مسيحية على أنها فريضة أو
شرط مسيحي! فاهلل ال يطلب من المسيحيين أن يقدموا عشورا أو أي نسبة مئوية من مدخولهم.
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لكن هللا يعلّم أن على المسيحيين أن يعطوا بسخاء وسرور وليس عن حزن وال اضطرار (2كورنثوس -1 :3
 !)7حتى إنه يوصيهم بأن يجعلوا عطاءهم ذبيحة (لوقا 92 :1؛ أعمال الرسل 91-99 :22؛ 2كورنثوس :2
(راجع "العطاء" في كتاب التدريب  ،3ال ّدرس .)33
.)3 ،9
ِ
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لحق 2
ال ُم َ

الخلق المسيحي :الغضب

هذه دراسة عن شخصية المؤمن .كيف تتعامل مع الغضب؟
أ .الغضب وأسبابه
 -1ما هو الغضب؟
الغضب عبارة عن استياء شديد ج ّراء اعتداء أو ظلم وال بد من التعبير عنه .وتجدر اإلشارة إلى أنه ال بد لنا من
التعبير عن غضبنا ،إال أننا ال نملك حرية التعبير عنه بالطريقة التي نريد .فغالبا ما يتم التعبير عن الغضب
بطريقة آثمة (مع االبتعاد عن قصد هللا) .لكن يجب التعبير عن الغضب تعبيرا بارا (مع تتميم قصد هللا).
إقرأ 1صموئيل 99-92 :22؛ أفسس 21 :3؛ لوقا 21 :13؛ يوحنا 17-19 :2؛ رومية .12 :1
ناق ِش .ما هو الغضب األثيم وما هو الغضب البار؟
مالحظات .الغضب األثيم هو شعور باالستياء الشديد ،يميل إلى إيذاء الناس ،وتدمير الممتلكات.
الغضب البار هو موقف بسبب استياء شديد ج ّراء اعتداء ما ،وهو مقرون بالعمل المناسب.
 -2لماذا يغضب الناس؟
ناق ِش .ما هي األسباب المختلفة التي تسبب لك الغضب؟

مالحظات.

الظلم.
حين ترى الظُلم والقمع وتعاني منهما.
المعارضة.
حين يتم منعك من تحقيق رغباتك ،وأهدافك ،وطموحاتك ،وآمالك ،إلخ.
االستفزاز.
السيء ،إلخ.
حين يتم استفزازك من خالل عدم التواصل ،والمطالب غير المعقولة ،والتصرُّ ف
ِّ
األذية.
حين يؤذيك ما يقوله الناس أو يفعلونه بك .حين يعاملك الناس بظلم أو يرفضونك.
الخوف.
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حين تخاف من الفشل أو الرفض.
الخسارة.
حين تخسر أحبّاء ،ممتلكات ،صفقة تجارية ،عالقة جيدة بأحدهم ،إلخ.
العجز.
حين ال تتمكن من التعاون مع أشخاص صعبي المراس ،أو مع أوضاع صعبة .أنت متعب ال تعرف النوم أو ال
يمكنك التعاون.
خيبة األمل.
حين ال يلبّي هللا وأناس آخرون توقعاتك منهم.
ب .ردود الفعل على الغضب ونتائجه
سلم الغضب.
ُ -1
يش ّكل ُس ّلم الغضب رسما بيانيّا إيضاحيا يبيّن كيفية اختالف ردود فعل الناس على الغضب وعاقبة كل رد فعل.
رسم سلم الغضب
سلم الغضب ردود فعل البشر على الغضب وهو يتخذ الترتيب اآلتي :أسوأ ر ّد فعل في أسفل
علم .يوضح ُ
الصفحة وصوال إلى أفضل ر ّد فعل في أعلى الصفحة .ردود الفعل السبعة الممكنة تجاه الغضب هي اآلتية:
7

الغضب المسيطَر عليه هو الطريقة الصائبة الوحيدة للتعبير عن الغضب .اإلنسان الغاضب يعترف
ويق ّر لنفسه وهلل ولإلنسان الذي استف ّزه بأنَّه غاضب ،وال يعبّر عن غضبه إال بطريقة مالئمة .وهو
يحصر غضبه بالمسألة التي أثارت غضبه ويعبّر عن غضبه لإلنسان الذي استف ّزه ،وإنما ليس بطريقة
انفعالية وبغيضة ،بل بكل ضبط نفس وعقالنية .ليس الغضب المسيطَر عليه أثيما (أفسس  .)21 :3بل
هو يهدف إلى المصالحة والسالم الحقيقي.

1

الغضب المحصور هو الغضب المحدود والبغيض .اإلنسان الغاضب ينفّس عن غضبه بطريقة بغيضة
(صوت مرتفع ووجه غاضب) ،لكنه يحصر غضبه باإلنسان الذي يستفزه ،وبالوضع الذي يستفزه.
وهو ال يُقحم األشخاص اآلخرين (المطمئنين) في غضبه ،كما أنه ال يستعيد مشاكل الماضي القديمة
التي ال عالقة لها باألمر.

1

الغضب البغيض هو الغضب الصاخب غير المحدود .اإلنسان الغاضب يُظهر غضبه للجميع عبر
إحداث صخب كبير .الغضب البغيض يعبّر عن نفسه من خالل تصرف صاخب وبغيض ،مثل الصراخ
عال ،ترافقه تعبيرات جسدية تد ّل على الغضب (وجه غاضب ،ضرب قبضة
والبكاء أو التذمر بصوت ٍ
اليد على الطاولة ،أو إحداث نوبة غضب) ،وأشكال أخرى من أشكال الضجيج (إغالق األبواب بعنف،
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ووضع موسيقى عالية) .الغضب البغيض يؤثر في األشخاص المطمئنين (العائلة ،األصدقاء ،الجيران،
والزمالء).
3

الغضب المهين هو غضب شفهي غير مسيطَر عليه .اإلنسان الغاضب يُظهر غضبه للجميع من خالل
الكالم والتعبيرات الجسدية .يعبّر الغضب المهين عن نفسه من خالل دفق جامح من الكلمات التي تؤذي
المشاعر ،وتسيء إلى احترام الذات ،وتد ِّمر السمعة .كما أنه يعبر عن نفسه من خالل كالم الذع مثل
اللعن وتبادل الشتائم والشكاية والته ّكم والنقد الخالي من المحبة ،وغالبا ما يصحبه صخب الغضب
البغيض مثل الصراخ أو البكاء .أيضا ،هو يعبّر عن نفسه من خالل تعابير وجه بشعة وإيماءات قذرة.

9

الغضب العنيف هو غضب مد ِّمر وغير مسيطَر عليه .اإلنسان الغاضب يُظهر غضبه للجميع من خالل
أفعال وكلمات وتعابير وجه .ال يعبّر الغضب العنيف عن نفسه من خالل دفق جامح من الكلمات
فحسب ،مثل اللعن والشتم واإلساءة ،وإنما بشكل خاص من خالل عنف غير مسيطَر عليه مثل العبث
بالممتلكات ورمي األشياء وضرب الناس وإيذائهم ،ما يتسبب بحوادث وحتى بأعمال وحشيّة وقتل .ال
يؤثر الغضب العنيف في اإلنسان الغاضب فحسب بل في اآلخرين أيضا على وجه الخصوص.

2

الغضب المخفي هو الغضب المكبوت أو المدفون .إنه يظهر بطرق مختلفة لدى اإلنسان الغاضب .قد
يتجلى في مشاكل نفسية مثل الشفقة على الذات واإلحباط وأفكار انتحارية (يونان  .)9 :3عادة ،ال
يتخذ األشخاص الغاضبون قرارات عقالنية وغالبا ما ينفّسون عن غضبهم في أنفسهم (أيوب .)3 :12
كما يمكن لهذا الغضب أن يظهر أخيرا في مشاكل في المواقف ،مثل الحقد (على هللا ،على البالد ،على
إنسان ما) ،وروح عدم الغفران ،وأفكار مكر وانتقام ،ومزاج شرير وعنيف .كما أنه قد يظهر في
مشاكل اجتماعية ،وفي سلوك أناني واحتجاجي ،مثل التأخر الدائم ،والحصول على عالمات متدنية في
المدرسة ،والسلوك بمزاج سيء ،واإلدمان على المخدرات ،والحمل بطريقة غير مشروعة ،وارتكاب
الجرائم ،وتفكيك العائالت والجماعات .وقد يظهر في لوم هللا أو اآلخرين على األخطاء الشخصية .أو
يتم التنفيس عنه في أشخاص أقل تهديدا ال يشتبهون بشيء (زوجة ،ولد ،موظف ،كلب).

1

الغصب ال ُمب َعد هو الغضب المكبوت وغير المعترف به أو الغضب ال ُمن َكر .وهو يظهر بطرق مختلفة
لدى اإلنسان الغاضب .قد يظهر من خالل مشاكل نفسية ،مثل الكآبة ،والقلق ،واالنهيار العصبي .كما
أنه قد يتجلى في مشاكل اجتماعية ،مثل الشخصية المنعزلة ،والعالقات القاسية أو الباردة ،والمواقف
السريعة الغضب أو االنتقادية .وقد يظهر في المشاكل الجسدية ،مثل األلم في الرأس ،واإلمساك،
والتقرحات ،وحتى النوبات القلبية .أو قد يظهر في السلوك اله ّدام مثل اإلدمان على الكحول وتناول
المخدرات .الغضب ال ُمب َعد يؤثر بشكل أساسي في اإلنسان الغاصب بح ّد ذاته.
 -2حسنات مختلف ردود الفعل على الغضب وسيئاتها.

ناق ِش .ما الذي يجعل إحدى طرق التعبير عن الغضب أفضل من األخرى؟
مالحظات .إحدى طرق التعبير عن الغضب أفضل من األخرى ألن عواقبها أقل ضررا.
مثال،
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الغضب ال ُمب َعد
الغضب المب َعد هو الغضب األكثر ضررا ،ألن اإلنسان الغاضب يرفض أن يعترف أو أن يق ّر بشعوره
بالغضب .كما أنه يص ّر بكل عناد على أنه ليس غاضبا! وهو ينكر وجود مشكلة وبالتالي ،ال يمكن معالجة هذه
المشكلة .لذا هذا الغضب يؤذي اإلنسان الغاضب تدريجيا من دون أن يدرك هذا األخير أن السبب هو غضبه.
الغضب المخفي
الغضب المخفي هو أيضا نوع مؤ ٍذ جدا من الغضب ،ألن اإلنسان الغاضب يدرك أنه غاضب ،ويطيل التفكير
في المشكلة ،لكنه يخفيها عن اآلخرين .وبما أنه يرفض مواجهة مشكلته مباشرة ،ال يمكنه أن يُشفى من عواقبها.
الغضب العنيف
الغضب العنيف مؤ ٍذ جدا للجميع ،ألنه يهاجم الناس بعنف ويد ِّمر الممتلكات .لكن وبما أنه غضب معبَّر عنه،
يمكن معالجته على األقل ،كما أنه يحمي اإلنسان الغاضب من األضرار الداخلية الناتجة عن الغضب المب َعد
وعن الغضب المخفي.
الغضب المهين
الغضب المهين هو أيضا غضب مؤ ٍذ ،ألنه يؤذي الناس بالكالم .إال أنه أفضل بقليل من الغضب العنيف ألن
اإلنسان الغاضب يضبط نفسه ويتمكن من السيطرة على أعماله العنيفة واله ّدامة!
الغضب البغيض
الغضب البغيض هو حتما تعبير خاطئ عن الغضب .لكنه أفضل بقليل من الغضب المهين ألن اإلنسان الغاضب
يتمكن من السيطرة على كلماته اله ّدامة!
الغضب المحصور

الغضب المحصور أفضل بكثير من شتّى أنواع التعبير عن الغضب المذكورة أعاله .إنه أعلى درجة على سلم
الغضب ،ألن اإلنسان الغاضب اكتسب المزيد من ضبط النفس عبر حصر غضبه بالمسألة ،وبالشخص الذي
ينفس عن غضبه فيه ،وبالطريقة التي ينفس عن غضبه من خاللها!
الغضب المسيطَر عليه
الغضب المسيطر عليه هو نوع الغضب الوحيد الذي يمكن التعبير عنه من دون ارتكاب خطية .فلقد اكتسب
اإلنسان ضبط النفس في ما يتعلق بالطريقة التي ينفس بها عن غضبه .هذه هي الطريقة التي يريد هللا من
المؤمنين أن يعبروا عن غضبهم من خاللها .هذا النوع من الغضب ال يخطئ إلى هللا عبر أذية اآلخرين أو أذية
الذات .بدال من ذلك ،إنه يتمم ما يرجوه هللا.
ج .التعامل مع الغضب
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علم .كيف يجدر بك أو يمكنك التعامل مع الغضب.
 -1فكر في عواقب الغضب األثيم.
شف وناق ِش .ما هي عواقب عدم معالجتك للغضب األثيم؟
إكت ِ
مالحظات .الغضب األثيم يجعل منك إنسانا جاهال (جامعة  .)3 :7الغضب األثيم يقودك إلى الشر فحسب
(مزمور  .)2 :97الغضب األثيم ال يمنحك حياة البِر التي يرجوها هللا (يعقوب  .)22-13 :1الغضب األثيم قد
يؤثِّر في صلواتك (1تيموثاوس  .)2 :2الغضب األثيم يجرّدك من أهلية القيادة (تيطس  .)7 :1الغضب األثيم
يُحزن الروح القدس (أفسس  .)91-92 :3ال بد لإلنسان الذي يغضب غضبا أثيما من أن يواجه دينونة هللا.
سلم الغضب.
 -2تدرب على تسلق ُ
ناق ِش .كيف تتسلّق ُسلّم الغضب؟
مالحظات .ال تخف أن تُظهر غضبك ،لكن تعلّم أن تعبّر عنه بطرق كتابيّة ومقبولة اجتماعيا .تخلّص من السخط
والغضب األثيم (أفسس  .)91 :3وتدرّب على التعبير عن غضبك في المرة المقبلة متسلقا درجة واحدة على
س ّلم الغضب .وليكن كل تحسّن تبديه في طريقة تعبيرك عن غضبك سبب تشجيع لك.
 -7عبر عن غضبك بضبط نفس.
شف وناق ِش .كيف تعبّر عن غضبك بضبط نفس؟
اكت ِ
عبر عن ضبطك لنفسك عبر تحمل مسؤولية أفعالك.
مهما كنت تشعر باأللم ،هللا يح ّملك مسؤولية طريقة تعبيرك عن مشاعرك لآلخرين (متّى  .)22 :1وإن شعرت
بأن مشاعرك ال تزال تريد االنفجار ،عليك أن تكبتها لبعض الوقت .يمكنك مثال ،القيام بنزهة طويلة على
األقدام ،والتأمل بآية من الكتاب المقدس ،مع الصالة وتدوين أفكارك ومشاعرك ،لكن ال تعبّر عن غضبك إال
بعد أن تسيطر على مشاعرك.
عبر عن ضبطك لنفسك عبر السلوك مع الغير بصبر.
حاول أن تفهم اآلخر (أمثال  .)23 :13وبدال من إثارة الفتنة ،إعمل على تسكين الخصومة (أمثال .)12 :11
تغاض عن اإلساءة
وبدال من الفوز في تقديم البراهين ،أضبط أعصابك (أمثال  .)92 :11وبدال من االنتقام،
َ
(أمثال  .)11 :13وبدال من التنفيس عن غضبك ،أضبط نفسك (أمثال .)11 :23
عبر عن ضبطك لنفسك عبر التكلم بروية وإيجابية.
تعلّم أن تكون بطيء الغضب ،أي أال تستاء من كل شيء ،وأال تعتبر كل شيء هجوما يتم شنّه ضدك شخصيا،
فهذه كلّها تد ّل على التركيز على الذات (يعقوب  .)13 :1وال تغضب ألكثر من يوم واحد (أفسس .)21 :3
إبتعد عن األشخاص الذين يغضبون بسهولة ألنك قد تتأثر بهم (أمثال  .)21-23 :22ور ّكز على الصفات
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اإليجابية لدى اإلنسان الذي أثار غضبك من دون كبت غضبك أو إنكاره أو تجاهله (رومية  .)12 :12وال
تحتفظ بسجل باألخطاء التي ارتكبها اآلخر بحقك (1كورنثوس .)1 :19
 -4عبر عن غضبك بطريقة عقالنية.
شف وناق ِش .كيف تعبّر عن غضبك بطريقة عقالنية؟
إكت ِ
قم بالمبادرة.
إقرأ متّى 23-29 :1؛ .11 :12
مالحظات .عبر القيام بمبادرة مصالحة مع اآلخر.
أيا يكن المذنب ،عليك أن تقوم بالمبادرة وأن تعبّر عن رغبتك في ح ّل المشكلة.
إعترف بأنك غاضب.
إقرأ يعقوب 11 :1أ.
مالحظات .إعترف بغضبك لنفسك وهلل ولإلنسان الذي يستفزك .واطلب من هللا أن يعطيك حكمة لتحسن الكالم
مع َمن أثار غضبك (يعقوب .)1 :1
تكلم بطريقة بناءة.
إقرأ أفسس .23 ،11 :3
مالحظات .تكلّم مع اإلنسان الذي أثار غضبك بطريقة بنّاءة.
 )1يجب أن تقول الحق .وال تعمد إلى تعظيم أخطائك لكي ته ّدئ اآلخر .وإنما يجب أن يتعلم كالكما
تح ّمل مسؤولية أفعاله.
 )2يجب أن يكون كالمك ب ّناءا .عبّر عن غضبك البار أو انتقادك أو توبيخك بطريقة لبقة وبنّاءة.
وخطّط مسبقا ماذا ستقول ،ومتى ستقوله ،وكيف ستقوله .ناقشا المسألة المسبِّبة للنزاع من دون
ُصغ واحدكما إلى اآلخر إلى أن ينهي
استرجاع مشاكل قديمة ماضية ال عالقة لها باألمر .ولي ِ
كالمهْ ،
وليحاول أن يفهم وجهة نظره ومشاعره .سارع إلى االعتراف بدورك في المساهمة في
إحداث المشكلة .واستمرّا في البحث عن ح ّل إلى أن تتفقا سويا على الخطوات التي يجدر بكما
اتخاذها.
 )9يجب أن تتكلم بمحبة .المحبة طويلة األناة ،ولطيفة وكريمة ومتواضعة ووديعة ومهذبة وغير أنانية
ومتّسمة بالغفران وصادقة وواقية ومفعمة بالثقة واألمل ومثابِرة (1كورنثوس .)19
 -5عبر عن غضبك بطريقة لطيفة.
علم .أحرص على أال تعبّر كلماتك ونبرة صوتك وجهارته وتعابير وجهك وإيماءاتك عن رفض بل عن قبول
(أمثال .)19 :11
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 -4ال تنتقم بل أسلك بغفران ومحبة.
شف وناق ِش .ما هي األمور التي يجب أن تفعلها للشخص الذي أثار غضبك؟
إكت ِ
أُغفُرْ لمن أساء إليك مرارا وتكرارا من كل قلبك (متّى .)91-21 :12
وأحسن إليه (لوقا .)22-27 :1
أَ ِحبَّه وباركه وصلِّ ألجله
ِ
ال تنتقم أبدا (رومية .)21-13 :12
دع هللا يشفي مشاعرك المجروحة.
ِ -3
شف وناق ِش .ماذا يجب أن تفعل بمشاعرك المجروحة؟
إكت ِ
ص ِّل وكلم هللا عن مشاعرك المجروحة.
إقرأ مزمور 2 :12؛ .12 :93
ُ
أطلُب منه أن يغيِّر مشاعرك وأن يحرِّ رك من مشاعر وأفكار الغضب المستمرة .أطلب منه أن يمنحك نعمة
لتغفر لمن أساء إليك وتحبّه.
إستشر مرشدًا أو ص ِّل مع مجموعة من األصدقاء.
ِ
إقرأ يعقوب .11-19 :1
ُ
ّ
ووجدتَ
صعوبة في أن تغفر وتحب ،تحدث عن مشاعرك مع مرشد ،أو أطلب من مؤمن أو
إن كنت تصارع
اثنين أن يصليا معك ألجل شفائك.
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لحق 7
ال ُم َ

سيادة هللا وسلطانه .اعتقادات خاطئة متعلِّقة
باكتشاف إرادة هللا ومشيئته

غالبا ما يصارع المؤمنون ليعرفوا أو يفهموا مشيئة هللا .لذا ،قد تساعدك المفاهيم الخاطئة اآلتية المتعلقة
باكتشاف مشيئة هللا على معرفة مشيئة هللا وفهمها بشكل أفضل.
 -1عدم التم ُّكن من الثقة باهلل اآلب.
مفهوم خاطئ.
ُ
استسلمت لمشيئة هللا ،فسيكون عل ّي أن أضحي وأتألّم .لذا ،ال يمكنني أن أثق فعال باهلل.
إن
تصحيح.
بما أننا نعيش جميعا في عالم محطّم مليء بأناس محطّمين ،سيختبر ك ّل واحد منّا األلم ،سواء كان مؤمنا أو غير
مؤمن .ولن ينتهي وجع المؤمنين وألمهم إال لدى المجيء الثاني للمسيح (رؤيا  .)1-3 :21وتجدر اإلشارة إلى
أن األشخاص المتحدرين من عائالت محطمة أو ُمسيئة يجدون صعوبة في الثقة باهلل كأب ،ألننا نجد أحيانا أن
آباءهم األرضيين أذوهم أو كانوا دائما غائبين.
لكن في الكتاب المقدس ،هللا اآلب مختلف تماما عن اآلباء األرضيّين .فهو "رحيم ورؤوف ،بطيء الغضب
تراب"
ووافر الرَّحمة ...لم يعاملنا حسب خطايانا ...أبعد عنا معاصينا...ألنه يعرف ضعفنا ويذ ُكر أَنَّنَا جُبلنا من َ
(مزمور " .)13-2 :129ال يحابي وجه أحدَ ،وال يَرتشي .إنه يقضي َح ّ
ق اليتيم واألرملة وي ِحبُّ الغريب"...
استبدل الخوف مما قد يحدث عبر تذ ُّكر
الحظ أن هللا يدافع خصيصا عن قضية اليتيم.
(تثنية ِ .)12-17 :12
ِ
األمور الرائعة التي صنعها لك هللا في الماضي ،وما يعد بأن يحققه لك في المستقبل (فيلبي .)1 :1
 -2طلب عالمة من هللا.
مفهوم خاطئ.
يمكنني اكتشاف مشيئة هللا عبر طلب عالمة.
تصحيح.
في سفر القضاة  ،22-17 :1طلب جدعون عالمة ،فأعطاه مالك هللا عالمة بطريقة فائقة للطبيعة :صعدت نار
من الصخرة وأكلت ذبيحته .وفي سفر القضاة  ،32-91 :1طلب جدعون من هللا مرّتين أن يؤكد على إرشاده
السابق له بعالمة .وكان اختبار ج ّزة الصوف لدى جدعون حدثا فائقا للطبيعة ،وليس مبدأ روحيا متعلقا بقيادة
هللا .إذا ،منذ البداية حتى النهاية ،كان األمر إعالنا إلهيا لجدعون وليس مثاال يقتدي به شعب هللا .هللا أعطى
رسالة عليا من خالل المالك ،وعالمة عليا ،وانتصارا فائقا للطبيعة من خالل حفنة من الرجال.
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هللا قادر أن يقودنا وهو يقودنا فعال من خالل الظروف ،وأحيانا من خالل ظروف مح ّددة نطلب منه أن يجعلها
دليال لنا (تكوين  .)13-12 :23لكن حين نحاول أن نحصر قيادة هللا ضمن حدود تعسفية لعالمة ما ،نحدِّدها
بأنفسنا ،عندئ ٍذ ،تصبح هذه محاولة خفية للتحكم بالحدث لصالحنا .فضال عن ذلك ،نحن نمضي المزيد من الوقت
في الصالة لظروف محددة (عالمات) لتقودنا ،بدال من الغوص في حكمة كلمة هللا (الكتاب المقدس).
 -7انتظار دعوة من هللا.
مفهوم خاطئ.
يجب أن أتلقى أوال دعوة من هللا قبل الذهاب إلى أي اجتماع أو حتى التفرغ لخدمة هللا.
تصحيح.
ال يحتاج األشخاص المتفرغون للخدمة إلى أي دعوة خاصة أكثر من األشخاص الذين يتفرغون للعمل العلماني.
ق َّ
هللاَ َواحفظ وصاياه" (جامعة 3 :11؛  .)19 :12حين نخضع هلل
جاء في سفر الجامعة "اتبع أهواء قَلبك ...اتَّ ِ
ولكلمته ،فإن رغباتنا واحتياجاتنا واختباراتنا وتدربنا ستقودنا أو تدعونا إلى القيام بالعمل المناسب .وال يجدر
برغبة العمل الصالح (1تيموثاوس  ،)1 :9والشروط الكتابية (1تيموثاوس 7-2 :9؛ تيطس  )3-1 :1للمشاركة
في الخدمة المسيحية أو حتى التفرغ للخدمة المسيحية ،أن تنتظر دعوة إضافية واستثنائية مثل دعوة موسى
(خروج  )12-1 :9أو التالميذ (متّى  .)17 :3عليهم اتّباع هذا المسار بحماسة بقدر ما يسمح لهم هللا بذلك .وإن
(قارن أعمال الرسل  31-91 :11بأعمال الرسل -1 :11
كان لدى هللا مخططات أخرى ،فهو سيتممها حتما
ِ
 !)9لذا فاألمر األهم هو أن ندرك أن عالقتنا الشخصية باهلل ،ال دعوتنا ،هي المصدر الحقيقي للهدف وتتميمه
في الحياة .فبمعزل عن طلب وجه هللا ،حتى أنبل دعوة في الحياة تكون باطلة.
 -4الشعور بالسالم في قلبك.
مفهوم خاطئ.
أنا أشعر بالسالم حيال األمر ،لذا أنا أعلم أن هذه مشيئة هللا.
تصحيح.
شعورنا بالسالم هو شعور بالصواب حيال أفعالنا.
مشاعر السالم ليست دائما خير دليل على قيادة هللا .فإن فهمنا السالم على أنه شعور عار ٍ من الخوف أو
الهواجس أو النزاع بعد اتخاذنا قرار ما ،فهذا النوع من السالم ليس دائما دليال على قيادة هللا! وال يمكن إحالة
السالم المعطى من هللا إلى مشاعر طمأنينة أو حتى شعور بالصواب حيال أفعالنا.
السالم في عالقتنا باهلل هو ثقة مطمئنة ناتجة عن فعل الصواب في عيني هللا.
حتى القرارات الصائبة روحيا قادرة أن تسبب قلقا كبيرا نظرا لعواقبها المهمة .فمثال ،التصدي لربّ عمل غير
أمين أو رفض المشاركة في ممارسات تجارية غير مشروعة هو تصرف صائب .لكنه قد يبقينا مستيقظين
طوال الليل نف ّكر في عواقب قرارنا.
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في الكتاب المقدس ،السالم مرتبط دائما بعالقتنا باهلل .فلقد جاء في رومية " 1 :1فبما أننا قَ ْد تَبَرَّرْ نَا على أساس
ْ
يح ".ومشيئة هللا في حياة المؤمن مرتبطة أساسا بعالقته باهلل
اإلي َم ِ
ِ
ان ،صرنا في َسالَم َم َع هللاِ بِ َربِّنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
وبكلمته .وإن فهمنا أن السالم هو ثقة مطمئنة بصالح هللا وسيادته ،وبقدرته على جعل جميع األمور تعمل للخير
للذين يحبون هللا المدعوين حسب قصده ،إذا ،هذا النوع من السالم هو ثمر الروح القدس (غالطية  .)22 :1جاء
ي الثابت سالما ألَنه عليك توكل .ات َّكلُوا َعلَى الرَّبِّ إِلَى األَبَ ِد" .إذا،
في إشعياء " 3-9 :21أنت تَحفظ ذا الرّأ ِ
السالم هو ثقة مطمئنة باهلل وبكلمته وإرشاده من خالل الكلمة ،على الرغم من التر ُّدد أو الجيشان العاطفي الناتج
عن صعوبات ظروفنا أو مقاومة اآلخرين لنا .إذا ،السالم في عالقتي باهلل ،وليس السالم في مشاعري هو خير
دليل على قيادة هللا .جاء في إشعياء " 17 :92فيكون ثمر البِر سالما ،وفعل البِر سكينة وطمأنينة إِلَى األبد".
 -5تلقي آية من الكتاب المقدس.
مفهوم خاطئ.
كلمني هللا بآية من الكتاب المقدس ،لذا أنا أعلم أن هذه مشيئته.
تصحيح.
أحيانا يقودنا هللا عبر طبعه في أذهاننا آية خاصة من الكتاب المقدس تبدو مالئمة تماما لوضعنا .كما أن هللا يؤ ّكد
أحيانا على قيادته التي سبق له أن أعلنها لنا من خالل آية مح ّددة من الكتاب المقدس .لكن يجب أن نميز العنصر
الذاتي في هذا النوع من القيادة.
العنصر الذاتي في قيادة هللا من خالل آية كتابية.
يجب أن نسأل أنفسنا:
هل هللا هو من يقول ذلك ،أم إني أجعل الكتاب المقدس يقول أمورا أريد سماعها؟
هل تؤكد المبادئ األخرى لمعرفة مشيئة هللا على انطباعاتي أم أنها تلقي ظالال من الشك على دقتها؟
هل أنا أحصر بحثي بآيات كتابية تلفت انتباهي وتؤ ّكد على رغباتي أم إني آخذ تعاليم الكتاب المقدس كلّها بعين
االعتبار؟
هل أسيء استعمال الكتاب المقدس ،مثال ،معتبرا إياه خريطة أبراج ،وأسلوبا سهال الكتشاف مشيئة هللا سريعا،
أم إني أفسّر الكتاب المقدس تفسيرا دقيقا ،وأحدِّد ما يريد هللا مني أن أعرف وأصدق وأكون وأفعل؟
أحيانا يجد الناس وعودا في الكتاب المقدس ويفسِّرونها على أنها ضمانات مح َّددة لمستقبلهم .لكن حين ال تسير
األمور كما توقعوا ،سرعان ما يخيب أملهم ،ويبدأون بالشك بموثوقية الكتاب المقدس ،حتى إنهم قد يلومون هللا
على عدم حفظ وعده .وهم ال يدركون أنهم أساءوا تفسير كالم هللا وأنهم أخطأوا حين اعتبروا آية محددة من
الكتاب المقدس وعدا من وعود هللا.
العنصر الموضوعي في قيادة هللا من خالل آية من الكتاب المقدس.
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يجب طرح سؤالَين مفيدَين لتفسير الكتاب المقدس بالشكل الصحيح (النبوات ،الوعود ،التهديدات ،األوامر،
إلخ:).
(راجع
من هو الجمهور الذي يتوجه إليه هللا؟ هل هذا الحق المح َّدد في الكتاب المقدس موجَّه لجميع الناس
ِ
(راجع تكوين -3 :17
مرقس  ،)11 :1لجماعة معيّنة (را ِجع إشعياء 12-2 :1؛ متّى  ،)12-11 :2لعمر معين
ِ
(راجع إرميا 17-1 :12
راجع عبرانيين  12-1 :3و ،)3-1 :12أو حالة معينة
ِ
 13وغالطية 11-12 :1؛ ِ
وحزقيال 22-11 :99؛ را ِجع رؤيا )7 :2؟

(راجع يوحنا )1 :13؟ أم إنه يأمر بالقيام بعمل ما
ما األمر الذي يشدِّد عليه هذا المقطع؟ هل هو يع ّلم عقيدة ما
ِ
(راجع يوحنا )91-93 :19؟ أم إنه يروي تاريخا (را ِجع أعمال الرسل )11 :17؟ وإن كان يعلّمك عقيدة ما،
ِ
عليك أن تؤمن بها ،وإن كان يأمرك بالقيام بعمل ما ،عليك أن تطيع .وإن كان المثل الذي يق ّدمه التاريخ سيئا،
عليك تجنّبه .لكن إن كان هذا المثل جيدا ،فيمكنك أن تقتدي به ،لكن ال يجوز أن تطلب من اآلخرين االقتداء بهذا
المثل ،إال إذا تم تعليم هذا المثل أو التوصية به في مكان آخر في الكتاب المقدس.
 -4رؤية حلم.
مفهوم خاطئ.
ُ
رأيت حلما أو رؤيا ،لذا أنا أعلم أن هذه هي مشيئة هللا.
تصحيح.
ليس أنت ،بل هللا هو من يح ّدد طريقة قيادته لك.
هللا قادر أن يقود بطرق عجائبية أو مذهلة ،وهو يفعل ذلك أحيانا .فهو قاد إسرائيل بواسطة عمود سحاب أو نار
(خروج  .)21 :19كما أنه قاد نبيا عبر حمار يتكلم (عدد  ،)29-21 :22والمجوس عبر النجم (متّى -1 :2
 .)11وقاد مريم عبر زيارة المالك (لوقا  ،)92-21 :1ويوسف بواسطة حلم (متّى 21-22 :1؛ .)13-19 :2
وقاد بطرس وكرنيليوس بواسطة رؤى (أعمال .)11-3 ،1-1 :12
لكن جميع هذه العالمات لم يتم طلبها وإنما ُأعطيت بسيادة بفضل حكمة هللا .ليس لك أن تطلب من هللا أن يقودك
بطريقة عجائبية .وإن كان هللا يعلم بحكمته أنك تحتاج إلى قيادة عجائبية أو مذهلة ،فهو سيمنحك إياها حتما .لكن
إن كنت تطلب باستمرار أن يقودك هللا بطرق عجائبية أو دراماتيكية ،فمن المحتمل أن تفوتك الطرق المعتادة
إلعالن مشيئته ،أي من خالل كلمته في الكتاب المقدس.
عندما تشعر بأنك تُقاد بطريقة مذهلة ،يجب أن تمتحن هذه القيادة.
عندما ترى حلما أو رؤيا ،ستحتاج إلى امتحانها على ضوء أوامر ومحظورات وتعاليم موضوعية واضحة في
الكتاب المقدس .فما يعلنه هللا بواسطة حلم أو رؤيا لن يتعارض أبدا وإعالنه في الكتاب المقدس .وإن تعارض
(راجع إرميا ،22-21 ،12 ،11 :29
مع مضمون الكتاب المقدس ،فهذا يعني أن الرؤيا أو الحلم ليس من هللا
ِ
.)23-21
 -3نيل عقاب.
مفهوم خاطئ.
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بما أن شتّى أنواع األمور السيئة يحدث لي ،ال بد أني اتخذت القرار أو الخيار الخاطئ .إذا ،أنا أستنتج أني ال
أسلك بحسب مشيئة هللا وأن هللا يعاقبني.
تصحيح.
لماذا تحدث أمور سيئة ألناس صالحين؟ وماذا يمكن للناس أن يفعلوا بعد امتناعهم عن السلوك بحسب مشيئة
هللا؟
أحيانا يتألم المؤمنون نتيجة خطاياهم.
حين تتناقض أفعالنا أو مواقفنا مع مشيئة هللا المعلنة في الكتاب المقدس ،فقد نختبر ظروفا بغيضة .لكن
االعتراف بالخطايا المرتكبة عمدا والتوبة عنها ير ّد إلينا الشركة مع هللا (1يوحنا  ،)3 :1غير أن هذا ال يُلغي
(راجع خطية داود مع بتشبع في 2صموئيل  ،11وتوبته وغفران هللا له
عواقب القرارات السيئة أو عدم الطاعة
ِ
في 2صموئيل  ،19-1 :12وعواقب خطيته في 2صموئيل  29-13 :12و2صموئيل .)19
لكن إن كنا ننعم بعالقة حميمة باهلل ،وكنا ملتزمين بطاعة الكتاب المقدس ،فعدم السلوك بحسب مشيئة هللا يكون
أصعب مما نُقاد لتصديقه أحيانا.
غالبا ما تحدث أمور سيئة لألشخاص الصالحين وللمؤمنين.
نحن نعيش في عالم ساقط حيث سيختبر المؤمنون وغير المؤمنين على حد سواء األلم والصعوبات والمعاناة
(تكوين  .)13-11 :9كما أن المؤمنين يمرضون أيضا (2كورنثوس 12-7 :12؛ 2تيموثاوس  ،)22 :3أو
(راجع متّى  ،)97 :29ويختبرون األلم
يفقدون عمال جيدا .كما يشعر المؤمنون بألم رفض أحد أفراد العائلة هلل
ِ
وسط المحن (يعقوب  ،)3-2 :1أو االضطهاد (متّى 12-11 :1؛  2تيموثاوس .)12 :9
يعلّم سفر أيوب أن شعب هللا يتألم .ولقد كان مفهوم أيوب األولي واألخالقي المتعلّق باهلل يقضي بأن "هللا يبارك
خائفيه ويعاقب الفجار" .لكنه أدرك أخيرا أن مفهومه هلل كان خاطئا وأنه ال يقدر أن يفهم تماما طرق هللا
ومقاصده في ما يتعلق باأللم .عندئ ٍذ ،أدرك أيوب أن المفهوم األعظم المتعلق باهلل هو مفهوم "سيادة هللا" .هللا
يصنع ما يريد ألنه هللا بكل بساطة .وسيادته على األلم ،حتى ألم أتباعه المطيعين ،هي كاملة ،سواء استطاعوا
أن يجدوا سببا له أو لم يفعلوا .وقد أعلن أيوب "قَ ْد أدركت أَنَّكَ تستطيع ك َّل َش ْي ٍء َوال ّ
يتعذر علَيكَ أ ْمر" (أيوب
 .)2 :32ولن نكتشف أسباب األمور التي حدثت لنا إال في السماء.
لكن هللا ليس سيدا فحسب .إنه إله قدوس وبار ورحيم ومحبّ أيضا .وهو وعد بأن يح ّول كل األشياء للخير للذين
يتمتعون بعالقة شخصية به (رومية .)22 :2
أيضا ،الفحص الذاتي مهم ،لكن ح ين تسوء الظروف من حولنا ،ال يجدر بنا أن نرتعب معتقدين أننا ال نسلك
بحسب مشيئة هللا .وإنما بدال من ذلك ،يمكننا االلتزام بالثبات في مشيئة هللا قائلين " َولك ْن ال كما أري ُد أنا بَلْ كما
تُري ُد أَ ْنتَ " (متّى  .)93 :21وأيا تكن الظروف ،إن استمرينا في محبة هللا والناس ،نحن نس ّكن قلوبنا قدامه .فاهلل
أعظم من قلوبنا وهو يعرف "سبب" كل وضع و"مدته" (1يوحنا !)22-12 :9
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لحق 4
ال ُم َ

القيادة :التطور التاريخي للقيادة
في الكنيسة المسيحية

التطور؟ في الواقع،
اليوم ،تتضمن الطوائف المسيحية المختلفة أنواعا مختلفة من البنى القيادية .كيف حدث هذا
ُّ
ال تهدف هذه الدراسة إلى تغيير البنية القيادية لطائفتك المسيحية ،بل إلى تقديم مل ّخص وجيز عن التطور
التاريخي لبنى قيادية ع ّدة بعد حقبة العهد الجديد.
 -1تعيين الشيوخ (التعليم الكتابي)( 33-74ب.م.).
أ .يعلم العهد الجديد عن تعيين جماعة من الشيوخ فحسب.
يسوع المسيح من خالل روحه.
ال يعلّم العهد الجديد عن أي نوع من البنية القيادية الهرمية! لم تكن توجد أي منظمة تظلل جماعات المصلّين
(الكنائس) .ويسوع المسيح ،بعد قيامته وصعوده وتتويجه ملكا في السماء ،تابع العمل الذي كان بدأه على
األرض (أعمال الرسل 1:1؛ يوحنا  ،)93-97 :7وسكب روحه على تالميذه (أعمال الرسل  92( )2ب.م.).
كما أن الروح القدس هو روح يسوع المسيح الذي جاء ليكون مع ك ّل مؤمن وفي داخله ،ممثِّال يسوع المسيح
على األرض (يوحنا 12-11 :13؛ 11-19 :11؛ رومية  .)12-3 :2أ َّما جماعات المصلين فكان يقودها
رأسها ،يسوع المسيح (أفسس  ،)22-22 :1من خالل روح يسوع المسيح (أعمال الرسل .)91 :3
الروح من خالل الرسل.
عمل الروح القدس (روح المسيح) من خالل التالميذ األحد عشر (أعمال الرسل  )13 :2لزرع الجماعات
األولى من المصلّين بين اليهود في أورشليم (أعمال الرسل  92( )32-31 :2ب.م ،).وفي اليهودية ،والجليل،
والسامرة (أعمال الرسل 3 ،1 :2؛  32-92( )91 :3ب.م ،).وبين األمم في قيصرية (أعمال الرسل )11-12
( 32ب.م ).وبين األمم في أنطاكية (أعمال الرسل  33( )23-13 :11ب.م.).
وبعد أن آمن بولس بالمسيح (أعمال الرسل ( )92-1 :3حوالى  93ب.م ،).استخدمه الروح القدس لزرع
كنائس في كيليكية في تركيا (غالطية  33-91( )29-21 :1ب.م ،).وفي سورية (أعمال الرسل )21-21 :11
( 31-33ب.م .).وأرسلت كنيسة أنطاكية العطايا لكنيسة أورشليم (أعمال الرسل  .)92 :11والحقا ،فرز
الروح القدس بولس وبرنابا للرحالت التبشيرية (أعمال الرسل .)3-1 :19
وفي أول رحلة إرسالية لهما ( 32-37ب.م ،).زرعا جماعات من المصلين (كنائس) في كل مكان :في قبرس
(أعمال الرسل  ،)1-3 :19وخصوصا في مدن في تركيا (أعمال الرسل  19و ،)13وعيّنا لجنة من الشيوخ
لكل جماعة (أعمال الرسل  .)19-12 :13وخالل مجمع أورشليم (حوالى  12ب.م ).الذي ُعقد بين كنائس
أنطاكية وأورشليم (الشيوخ والرسل الذين ظلوا مقيمين في أورشليم) ،اعترف بطرس ويوحنا ويعقوب بخدمة
هللا من خالل بولس (أعمال الرسل 91-1 :11؛ غالطية .)12-1 :2
وفي الرحلة التبشيرية الثانية ( 12-12ب.م ،).زرع بولس ومساعدوه الكنائس في مدن تركيا ومكدونية
واليونان (أعمال الرسل  91 :11حتى )22 :12
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وفي الرحلة التبشيرية الثالثة ( 17-12ب.م ،).خدما في تركيا واليونان (أعمال الرسل  29 :12حتى :21
 ،)11ولمدة سنة ونصف في كورنثوس (أعمال الرسل  )11 :12ولحوالى ثالث سنوات في أفسس (أعمال
الرسل  .)12-2 :13وفي ميليتس ،علّم بولس قسوس كنيسة أفسس أن الروح القدس أقامهم أساقفة ليكونوا
مشرفين ورعاة للجماعة (أعمال الرسل  17( )22 ،17 :22ب.م.).
وخالل فترة سجنه في روما ( 11-12ب.م ،).كتب بولس رسائله لكنائس أفسس وفيلبي وكولوسي ،وذكر أنهم
أساقفة وشمامسة (فيلبي .)1:1
وفي الرحلة التبشيرية الرابعة ( 13-11ب.م ،).ألهم الروح القدس الرسول بولس (2تيموثاوس  )11 :9بكتابة
رسائله إلى تيموثاوس وتيطس ،وأعطاه تعليمات حول كيفية قيادة كل كنيسة (1تيموثاوس  ،)11-13 :9أي من
خالل جماعة الشيوخ (1تيموثاوس  ،)13 :3وشروطهم األساسية ،ومهامهم وسلطانهم (1تيموثاوس 7-1 :9؛
22-17 :1؛ تيطس .)3-1 :1
أيضا ،أوحى الروح القدس للرسول بطرس ( 11-19ب.م( ).راجع 2بطرس 21-22 :1؛  )11-1 :9بكتابة
رسائله إلى الكنائس في مقاطعات تركيا (1بطرس  ،)1:1وأعطاه تعليمات حول كيفية قيادة كل كنيسة أي من
خالل جماعة الشيوخ وشروطهم األساسية ومهامهم وسلطانهم (1بطرس .)7-1 :1
إذا ،خالل حقبة العهد الجديد ،أسس الرسل ومساعدوهم كنائس جديدة وعيّنوا جماعة من الشيوخ لكل كنيسة
(أعمال الرسل 29 :13؛ تيطس  .)1 :1وكانت جماعة الشيوخ تدعى "المشيخة" (1تيموثاوس  .)13 :3وكان
اإلنسان الذي يشغل هذا المركز يُدعى "الشيخ" (في اليونانية  ،presbuterosوفي اإلنكليزية ( )priestأعمال
الرسل 17 :22؛  1بطرس )1؛ وأحيانا "األسقف" (في اليونانية  ،episkoposوفي اإلنكليزية )bishop
(تيطس  )7 :1أو "الراعي" (في اليونانية  ،pomènوفي الالتينية واإلنكليزية ( )pastorأعمال الرسل :22
22؛ فيلبي 1 :1؛ 1تيموثاوس  .)21 :9كما تم استعمال كلمات أخرى لإلشارة إلى القادة في الكنائس وهي
"قادة أو مرشدون" (في اليونانية ( )hègoumenosعبرانيين " ،)23 ،17 ،7 :19أشخاص يتولون القيادة"
(المدبّرون ،المرشدون ،القيّمون) (رومية 2 :12؛ 1تسالونيكي 12 :1؛ 1تيموثاوس  )17 :1و"وكالء"
(قيّمون) (في اليونانية ( )oikonomosتيطس .)7 :1
وخالل حقبة العهد الجديد ( 37-92ب.م ،).كانت المصطلحات :شيخ (في اليونانية  ،presbuterosوفي
اإلنكليزية  ،)priestأسقف (في اليونانية  ،episkoposوفي اإلنكليزية  ،)bishopراعي (في اليونانية
 pomènوفي الالتينية واإلنكليزية  )pastorواألشخاص الذين يتولون القيادة (في اليونانية
1( )prohistamenous humonتسالونيكي  )12 :1أو مدبرون (في اليونانية prohestotes
1( )presbuteroiتيموثاوس  )17 :1تشير كلها إلى إنسان واحد من دون أي تمييز (أعمال الرسل ،17 :22
22؛  1بطرس  ،)2-1 :1ألن العهد الجديد يأتي على ذكر تعيين الشيوخ فحسب ،وليس أي نوع آخر من القادة!
كانت الكنيسة تُقاد من خالل "جماعة من الشيوخ" (لجنة أو هيئة الشيوخ) (في اليونانية )presbuterion
(1تيموثاوس  .)13 :3وكان جميع الشيوخ متساويين رغم أن البعض منهم كان يضطلع بمهمة الوعظ والتعليم
(1تيموثاوس  .)17 :1لم يتل َّ
ق الشيوخ أي تدريب الهوتي في معهد الالهوت أو في مدرسة الكتاب المقدس .لقد
كانوا بكل بساطة المؤمنين األكثر نضوجا في الجماعة ،وكان يتم اختيارهم للقيادة على أساس المؤهالت والمهام
الكتابية للقيادة.
وكانت كل جماعة فردية مستقلة عن كافة الجماعات األخرى من حيث التنظيم (راجع كتاب التدريب  ،9الملحق
.)1
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ب .ال يذكر العهد الجديد تعيين أي منظمة مظلِّلة (سنودس أو مجمع كنسي).
بعد االضطهاد العظيم للمسيحيين في أورشليم (أعمال الرسل ( )3-1 :2حوالى  99ب.م ،).تشتت المؤمنون في
بلدان مختلفة وكرزوا باإلنجيل .وآمن عدد كبير من الناس بيسوع المسيح في أنطاكية في سورية (قبل العام 33
ب.م .).وأرسلت كنيسة أورشليم برنابا لمساعدتهم  .فأحضر بولس من طرسوس في تركيا لمساعدته (أعمال
الرسل  31-33( )27-21 :11ب.م .).وتأسست الكنيسة في أنطاكية نتيجة هذا العمل اإلرسالي.
في وقت الحق ،سافر عدد من المسيحيين اليهود من أورشليم إلى أنطاكية وحاوال إقناع المسيحيين غير اليهود
بأنه يجدر بهم أن يصبحوا يهودا أوال قبل أن يصبحوا مسيحيين! وعلّموهم أنه يتوجب عليهم أن يختتنوا جسديا
قبل أن ينالوا الخالص (أعمال الرسل  .)1 :11فأرسلت الكنيسة في أنطاكية بولس وبرنابا ليتقابال مع الكنيسة
في أورشليم بهدف حل هذه المشكلة .غير أن اجتماع مسيحيين ينتمون إلى جماعتين مختلفتين لم يكن سينودس
أو مجمعا للكنائس كلها ،ألن الجماعات األخرى (الكنائس المحلية) في المنطقة أو في العالم كله لم تكن ممثَّلة!
فضال عن ذلك ،يخبر سفر أعمال الرسل  11فقط كيف تم ح ّل المشكلة في تاريخ الكنيسة ،لكنه ال يع ّلم طريقة
معينة يجب اتّباعها لح ّل المشاكل .غير أنه يمكن اتّباع هذا المثال الجيد عن التقاء جماعتين مسيحيتين لح ّل
مشكلة ما ،لكن الكتاب المقدس ال يعلّم أن هللا عيّن سينودسا أو مجمعا للترأس على كافة الجماعات الفردية
(الكنائس المحلية) الموجودة في بلد ما أو في العالم.

 -2التطور التاريخي لألساقفة (قيادة هرمية) ( 727-33ب.م.).
أ .الخصائص التاريخية.
تتميز هذه الحقبة من تاريخ الكنيسة بقيام صراعات عديدة داخل الكنيسة المسيحية .يعود ذلك إلى التأثيرات
الداخلية للديانة اليهودية وديانات األمم الوثنية وإلى التأثيرات الخارجية لسياسات األمبراطورية الرومانية
وفلسفاتها الوثنية .في النهاية ،كانت الكنيسة المسيحية "حول العالم" منتصرة .وكلمة "حول العالم" (catholic
المشتقة من الكلمة اليونانية  )katholikosتعني "عام"" ،شامل" وهي مناقضة للجماعة الفردية (كنيسة محلية
واحدة).
ب .تطور المصطلح "شيخ" الكتابي.
خالل هذه الحقبة ،تح ّولت قيادة الناموس الطقسي في العهد القديم ،التي تتألف من رئيس الكهنة والكهنة
والالويين ،إلى بنية هرمية ،وتم فرضها على قيادة الكنيسة في العهد الجديد.
ولم يعد مصطلح أسقف يصف مهمة الشيخ ،بل بدأ يصف مركزا جديدا ومنصبا جديدا فوق الشيوخ في الكنيسة
المسيحية .وبدأ يتم استعمال المصطلح لإلشارة إلى شخص أصبح بمثابة رئيس كهنة في الكنيسة في العهد
الجد يد .وهو كان بمثابة قائد قسم في الكنيسة يشغل أعلى مركز فيها .في هذه المرحلة ،كان الرسل قد ماتوا
وأصبح يتم اعتبار األساقفة "خلفاء للرسل" .وتدريجيا ،أصبح األساقفة وحدهم مخ ّولين لتأدية الخدمات الرسمية
للكنيسة المسيحية (أي المعمودية ،عشاء الرب ،الزواج ،الجنازات ،رسامة الشيوخ).
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أما أساقفة القرنين الثاني والثالث فجعلوا من أنفسهم قادة للكنيسة من دون أي سلطان أو تبرير كتابي! جعلوا
أنفسهم ضروريين للكنيسة!
ولم يعد مصطلح شيخ يصف المركز األصلي والوحيد للقيادة في الكنيسة المسيحية الذي كان يشترك فيه شيوخ
آخرون في لجنة الشيوخ .وبدأ يتم استعمال المصطلح لإلشارة إلى فرد واحد أصبح بمثابة كاهن العهد الجديد
في الجماعة .وهو كان القائد أو الراعي أو القس الوحيد للجماعة (الكنيسة المحلية) (في اليونانية  ،paroikiaفي
اإلنكليزية  parishأي أبرشية) ،بإشراف من األسقف.
ثم بدأ يتم استعمال مصطلح شماس أو خادم لإلشارة إلى شخص أصبح بمثابة الوي العهد الجديد في الكنيسة
المسيحية .وهو كان بمثابة مساعد أو خادم للكاهن (الراعي أو القس) في الجماعة الفردية بإشراف من الكاهن
(الراعي أو القس).
إذا ،بعد حقبة العهد الجديد ،وأثناء القرنين الثاني والثالث بعد المسيح ،عرف مفهوم القيادة تطورا تاريخيا في
الكنيسة المسيحية .ولم يكن لهذا التطور التاريخي أي أساس أو سلطان كتابي! وتجدر اإلشارة إلى أن
"أغناطيوس" ( 112ب.م ).هو األب الرسولي الوحيد الذي أص ّر على وجود حكومة أساقفة ملكية (حكم أسقف
واحد) .لكنه لم يعلن أبدا أن هذا نظام إلهي .أيضا ،أفاد "جيروم" ( 923ب.م ).في تعليقه على تيطس  1 :1بأن
مبدأ سيادة أسقف واحد هو "وليد األعراف وليس ناتجا عن تعيين من الرب" ،كوسيلة لتجنب الشقاقات داخل
الكنيسة المسيحية.
لكن ال يعلّم أ ّ
ي من العهدين القديم والجديد عن أي هرميّة في المراكز داخل الكنيسة المسيحية! كما يعلّمنا تاريخ
الكنيسة أن تعيين األساقفة كمركز في الكنيسة الجديدة لم يمنع حدوث شقاقات! بل إنه أدى إلى مضاعفة
الشقاقات نظرا لمحاربة األساقفة بطريقة دنيوية من أجل النفوذ.
ج .أساقفة وأسقفيات.
في كل مكان في األمبراطورية الرومانية ،وحتى خارجها ،ظهرت جماعات مسيحية جديدة .وعلى الرغم من أن
الكتاب المقدس يعلّم أن لدى المسيحيين "أ ّما" واحدة فقط (أورشليم السماوية) (غالطية  ،)21 :3لم تشأ ما
تسمى "بالكنائس األم" أن تترك ما تسمى "الكنائس الوليدة" التي أسستها .وبالتالي ،تم خلق مركز جديد في
الكنيسة المسيحية عبر تغيير مهمة الشيخ وتحويلها إلى مركز جديد ومنصب جديد فوق الشيوخ ،يُعرف
"باألسقف" (في اليونانية  ،episkoposفي اإلنكليزية  bishopأي أسقف).

في العهد الجديد ،لم تكن كلمة أسقف تصف إال مهمة مركز الشيخ .لكن خالل القرن الثاني ،بدأت كلمة أسقف
تصف مركزًا أو منصبًا جديدا .في العهد الجديد ،كانت لجنة الشيوخ (في اليونانية  presbuterionفي
اإلنكليزية  )presbyteryتضطلع بمهمة أسقفية (في اليونانية  )episkopeoلإلشراف على جماعة مستقلة.
لكن خالل القرن الثاني ،أصبح أسقف واحد مشرفا على كافة الجماعات المستقلة في منطقة معينة!
لم يكن لدى كنيسة العهد الجديد إال بنية قيادية مشيخية ،ما يعني أن كل جماعة مستقلة كانت مقادة بهيئة من
الشيوخ (وكلمة "شيوخ" واردة بصيغة الجمع) .لكن خالل القرنين الثاني والثالث ،طورت الكنيسة بنية قيادية
أسقفية ،أي أن الجماعات المستقلة في منطقة معينة ُج ِعلت جماعات تابعة لقيادة أسقف (وكلمة "أسقف" واردة
بصيغة المفرد) .غير أن التطور التاريخي الدقيق من بنية قيادية مشيخية إلى بنية قيادية أسقفية ليس واضحا.
والجماعات التابعة كلها في منطقة معينة شكلت أسقفية يقودها أسقف.
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في العهد الجديد ،كان يوجد لجنة أو مجلس شيوخ مستقل فحسب (في اليونانية  )presbuterionمنتخب لقيادة
جماعة مستقلة .لكن خالل القرنين الثاني والثالث ،كان يوجد أسقف مستقل (في اليونانية  )episkoposتم تعيينه
ليقود منطقة كاملة من الجماعات التابعة .كانت هذه الخطوة األولى نحو بنية قيادية هرمية في الكنيسة المسيحية.
ال يوجد أي مبرِّ ر كتابي لهذا التطور التاريخي .فالعهد الجديد ال يأمر أو يعلّم أو حتى يذكر بنية قيادية هرمية!
 -7التطور التاريخي للسينودس أو المجامع (بنية هرمية) (بعد العام  135ب.م.).
يبيّن تاريخ الكنيسة كيف أن القادة في الكنيسة المسيحية قاموا بمناورة ليشغلوا مناصب قيادية أعلى!
أ .مجامع الكنائس.
في الفصل الخامس عشر من سفر أعمال الرسل ،اجتمعت كنيستان لمناقشة مسألة الختان ،وإنما لم يحدث ذلك
ضمن إطار اجتماع لممثلي الكنائس في منطقة معينة!
وخالل القرن الثاني ب.م ،.نقرأ للمرة األولى عن تجمعات تمثيلية للكنيسة المسيحية في مقاطعة آسيا (تركيا
اليوم) .وتمت دعوة ممثلي الكنائس المجاورة للمشاركة في تعيين أو إقالة أسقف (!) ،وعزل أعضاء في
الجماعة م ّمن تمسكوا بعقائد خاطئة (المونتانية).
وفي العام  131ب.م .تم أيضا عقد اجتماع مماثل للكنيسة المسيحية في الغال (فرنسا اليوم) حيث كان إيريناوس
أسقفا .وكان الممثلون في تلك االجتماعات شيوخا وشمامسة وأعضاء كنائس.
ب .مجامع األساقفة.
خالل القرنين الثالث والرابع ب.م .استمرت األسقفية األحادية (أسقف واحد يقود جماعات فردية عديدة) في
التطور .خالل هذه الفترة ،تحولت اجتماعات (سينودس أو مجامع) ممثلي الجماعات الفردية إلى سينودس أو
مجامع (تجمعات) لألساقفة وحدهم.
وكان الممثلون في مجمعي روما ( 213ب.م ،).أنطاكية ( 213ب.م 213 ،.ب.م ).وإلفيرا ( 921ب.م).
وفضال عن كونهم أساقفة ،كانوا شيوخا وشمامسة وأعضاء في الجماعات .لكن الممثلين في المجمع الثاني في
اإلسكندرية وقونية ( 291ب.م ).كانوا أساقفة فحسب .وتم اإلعالن في مجمع نيقية ( 921ب.م ).أن األساقفة
وحدهم هم الممثلون الرسميون للجماعات! وعلى الرغم من أن أعضاء الكنائس هم الذين اختاروا األساقفة
أساسا ،بحلول القرن الرابع ب.م .تم استبعاد أعضاء الكنائس من المجامع وأصبح األساقفة يتمتعون باالمتياز
الحصري باتخاذ القرارات!
ج .المجامع اإلقليمية (بقيادة المطارنة).
بحلول القرن الرابع ب.م .أصبح أساقفة المدن الكبيرة (المطارنة) أهم من سائر األساقفة .كما أن المجامع التي
تم عقدها في هذه المدن أصبحت مجامع إقليمية .في البداية ،ترأس أسقف المدينة الكبيرة هذه المجامع اإلقليمية
كامتياز له ،لكن سرعان ما تحول هذه االمتياز إلى حق قانوني! بهذه الطريقة ،أصبح أهم األساقفة المطارنة
رئيسا على جميع األساقفة في البالد.
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ففي الغرب مثال ،أصبح أسقف (مطران) روما رئيسا على جميع األساقفة في إيطاليا؛ وأسقف (مطران)
اإلسكندرية رئيسا على جميع األساقفة في مصر وليبيا والبنتابوليس؛ وأسقف (مطران) قرطاج رئيس جميع
األساقفة في أفريقيا الغربية؛ وأسقف (مطران) ليون ،رئيس جميع األساقفة في الغال (فرنسا) .وبطريقة مماثلة،
في الشرق ،أصبح أسقف (مطران) أورشليم رئيسا على جميع األساقفة في فلسطين؛ وأسقف (مطران) أنطاكية،
رئيسا على جميع األساقفة في سوريا؛ وأسقف (مطران) كورنثوس رئيسا على جميع األساقفة في اليونان .وتم
اإلعالن في مجمع نيقية ( 921ب.م ).عن ضرورة عقد هذه المجامع اإلقليمية الكبيرة مرتين في السنة تحت
قيادة المطران (أسقف المدينة الكبيرة) على أن يتمتع األساقفة وحدهم بحق التصويت!
د .المجامع المسكونية (حول العالم).
نفوذ األساقفة.
نمت المجامع المسكونية بالتوازي مع المجامع اإلقليمية .وحتى اآلن ،تم عقد  29مجمع مسكوني .الثمانية
األولى دعا إليها األمبراطور (السياسي) :نيقية ( 921ب ،).القسطنطينية ( 921ب.م ،).أفسس ( 391ب.م،).
خلقيدونية ( 311ب.م ،).القسطنطينية ( 119ب.م ،).القسطنطينية ( 122ب.م ).نيقية ( 727ب.م).
والقسطنطينية ( 213ب.م.).
النفوذ المتزايد للبابا ،مطران-أسقف روما.
في المجامع الالحقة ،تعاظم نفوذ بابا الكنيسة الغربية أكثر فأكثر إلى أن أصبح االنشقاق بين الكنيستين الشرقية
والغربية نهائيا مع تعرض القسطنطينية للنهب على يد صليبيين غربيين في العام  1223ب.م .أما ما يعرف
بالمجامع اإلصالحية :المجمع السادس عشر في بيزا ( 1327ب.م ،).المجمع السابع عشر في كونستانس
( ،)1312-1313والمجمع الثامن عشر في بازل ( 1339-1391ب.م ،).فحاولت وضع ح ّد لسلطة البابا
وجعلت مجمع األساقفة فوق البابا (أسقف روما) .غير أن مبدأ الهرمية انتصر.
نفوذ البابا المطلق.
بدا اإلصالح الذي أدى إلى نشوء الجماعات البروتستانتية في العام  1117ب.م .مع مارتن لوثر .وكان المجمع
الحادي والعشرين للكنيسة الغربية (الكنيسة الرومانية الكاثوليكية) في ترينت ( 1119-1131ب.م ).مجمعا
مناهضا لإلصالح .وفي  12يوليو  ،1272أعلن المجمع الثاني والعشرين في الفاتيكان في روما (-1213
 1272ب.م ).تحت التأثير العظيم للرهبنية اليسوعية للكنيسة الكاثوليكية عصمة البابا من الخطأ ،وأخضع
القرارات في المجامع كافة لموافقة البابا! يُعرف هذا المجمع بـ "المجمع الفاتيكاني األول".
 -4التطور التاريخي للمطارنة ،والبطاركة ،والباباوات (قمة الهرمية) ( 444-725ب.م.).
تمحور الصراع على النفوذ بين األساقفة داخل المجامع حول هوية األسقف األعلى واألهم .وأصبح الصراع
السياسي على النفوذ بين القياصرة في العالم هو الصراع الروحي على النفوذ بين األساقفة في الكنيسة!
أ .خصائص تاريخية.
خالل القرنين األولين ب .م ،.تعرّض المسيحيون لالضطهاد على يد القياصرة الرومانيين .لكن نظرا لنمو
المسيحية وتراجع الديانات الوثنية ،وعد القيصر قسطنطين بحماية المسيحيين في العام  911ب.م .وأصدر مع
زمالئه القياصرة مرسوم ميالنو في العام  919ب.م .وجعل المسيحية مساوية للديانات األخرى في
األمبراطورية الرومانية .وبعد أن انتصر قسطنطين على زمالئه القياصرة ،منح انتصاره إلله المسيحيين
وأصبح "مسيحيا" في العام  929ب.م .لكنه لم يحضر أبدا اجتماعا في الكنيسة وأظهرت عمالته المسيح وإله
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الشمس الذي ال يُقهَر على الجهتين .ومنذ العام  929ب.م .أصبحت المسيحية ديانة الدولة ودعا قسطنطين نفسه
"أسقف الشؤون الخارجية للكنيسة" .وفي العام  921ب.م .جعل بيزنطية عاصمة أمبراطورية العالم المسيحي
وح ّول اسمها إلى قسطنطينية (إسطنبول الحقا) .وفي العام  992ب.م .نقل العرش السياسي من روما في الغرب
إلى قسطنطينية في الشرق ،ربما بسبب ضغط العائالت الوثنية المقتدرة في روما.
ومع دخول العالم إلى الكنيسة ،برزت رهبنيات بين العلمانيين ورجال الدين خالل القرنين الثالث والرابع .وبينما
كان على المسيحيين العاديين أن يطيعوا قوانين هللا األخالقية ،ألزم الرهبان أنفسهم طوعا بأمور موصى بها مثل
الصوم واالمتناع عن الزواج.
وبحلول العام  312ب.م .كان بإمكان عدد ضئيل من الناس في الغرب أن يقرأوا اليونانية ،وبحلول العام 122
ب.م .كان قلّة في الشرق يتكلمون الالتينية .أما في الميدان السياسي ،فبرزت أمبراطوريتان ضخمتان:
األمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية (حتى العام  1319ب.م ).واألمبراطورية الرومانية
الغربية وعاصمتها روما (حتى العام  371ب.م .).في هذه القرون ،انفصلت الكنيسة الناطقة باليونانية في
الشرق عن الكنيسة الناطقة بالالتينية في الغرب.
وضمن الكنيسة المسيحية حدثت ثالثة تطورات:
 )1تطور العقيدة المسيحية في التعليم.
 )2ظهور الشكل الخارجي للطقوس المسيحية في العبادة.
 )9تطور الهرمية المسيحية في القيادة.
ب .المطارنة.
كان األساقفة في المدن الكبيرة يدعون "مطارنة" .ثم إن المطارنة في الجماعات التي أسَّسها ُر ُسل يسوع المسيح
تلقوا مرتبة أعلى .كان هؤالء المطارنة متواجدين في مدن أورشليم في فلسطين ،وأنطاكية في سوريا ،وأفسس
في تركيا ،وروما في إيطاليا ،واإلسكندرية في مصر.
ج .البطاركة.
وضع مجمع نيقية ( 921ب .م ).مطارنة روما (في الغرب) ،واإلسكندرية (في الجنوب) ،وأنطاكية (في
الشرق) فوق سائر المطارنة وأطلق عليهم لقب "بطاركة".
وأضاف مجمع القسطنطينية ( 921ب.م ).مطران القسطنطينية ،كما أضاف مجمع أفسس ( 391ب.م ).مطران
أورشليم إلى قائمة البطاركة ،المراكز الخمسة األعلى في الكنيسة.
د .الباباوات.
تدريجيا ،كان اثنان من البطاركة يتنافسان على التفوق :بطريرك روما في الغرب وبطريرك القسطنطينية في
يكتف أساقفة روما بلقب
الشرق .وبعد سقوط األمبراطورية الرومانية الغربية في العام  371ب.م ،.لم
ِ
"بطريرك" .فأجروا مناقصة على المركز األسمى واألهم في الكنيسة المسيحية عبر االحتكام إلى البراهين
الثالثة اآلتية:
 )1احتكموا إلى م ّتى  ،13-12 :11مفسرين ذلك على أن يسوع أعطى بطرس المركز األعلى بين ال ُرسل.
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 )2احتكموا إلى الواقع التاريخي بما أن الرسولين بطرس وبولس أقاما في روما وعمال فيها.
 )9واحتكموا إلى التقليد أي أن الرسول بطرس كان أول أسقف في روما.
في القسطنطينية ،كان البطاركة مجرد دمية وألعوبة بين يدي القياصرة الرومانيين .كانوا مجرد وسيلة بين يدي
ق المركز الفخري فحسب
القادة السياسيين .لذا فإن روما وبصفتها تضم أحد المقاعد البطريركية الخمسة ،لم تتل َ
(في الالتينية  )primates honorisبين البطاركة ،بل أيضا المركز األسمى المطلق (في الالتينية primates
 )ordinisبين البطاركة بموجب ما يعرف بالحق اإللهي ،ألنهم احتكموا إلى متّى .13-12 :11
بعد ذلك ،البابا إينوسنت األول ( 317-321ب.م ).وبصفته أسقف روما ،نسب إلى نفسه سلطانا أعلى من
سلطان سائر األساقفة في العالم .عندئ ٍذ ،أصبحت الكنيسة الكاثوليكية أسقفية ملكية –"قيادة أحادية الرأس لمجمع
األساقفة" ،حيث يتمتع أسقف (مطران) روما بالسلطة األعلى في الكنيسة .وأطلق أساقفة روما على أنفسهم لقب
"بابا" ومعناه "أب" (را ِجع متّى  .)3 :29في البداية ،كان جميع األساقفة يُدعون "بابا" ،أما اآلن فيُن َسب هذا
اللقب إلى أسقف روما وحده.
يُدعى البابا غريغوريوس األول ( 111-132ب.م ).مؤسس السلطة العلمانية للبابوية .ولم يكن البابا يُعتبر
السلطة األعلى في المسائل الروحية فحسب ،بل أيضا السلطة األعلى في المسائل الدنيوية!

ومنذ المجمع الفاتيكاني األول ( 1272ب.م ).للكنيسة الكاثوليكية ،يُعتبر أسقف روما أيضا "األسقف العالمي
للكنيسة المسيحية كلها" .كان هذا إعالنا مناهضا لكيان كنائس اإلصالح! أيضا يُعتبر البابا "راعي الكنيسة
المسيحية كلها" وهو بالتالي حل مكان يسوع المسيح (1بطرس 21 :2؛  !)3 :1كما يُعتبر البابا "ممثل المسيح
على األرض" وهو بذلك حل مكان الروح القدس(يوحنا 21 ،17-11 :13؛  !)11-7 :11لهذه األسباب تعلّم
الكنيسة الكاثوليكية أنه ال يوجد خالص خارج الكنيسة الكاثوليكية ،وبذلك حلت الكنيسة الكاثوليكية مكان يسوع
المسيح (أعمال الرسل  !)12 :3لذا ،ال يمكن للكنيسة الكاثوليكية أن تعترف رسميا بالكنائس المسيحية األخرى
في العالم!

يعط بطرس أبدا المركز األعلى .كما أن تفسير ما جاء في متّى  13-12 :11على أنه المركز
لكن يسوع لم ِ

األعلى يش ّكل انتهاكا لتعليم يسوع في متّى  !22-21 :22فلقد استخدم يسوع بطرس وسائر ال ُر ُسل لتأسيس
الجماعة التاريخية األولى بين اليهود (أعمال الرسل  ،)32-13 :2الجماعة التاريخية األولى بين أنصاف اليهود
(السامريون ،أعمال الرسل  )17-3 :2والجماعة التاريخية األولى بين غير اليهود (األمم ،أعمال الرسل :12
 ،)32-3مت ِّمما بذلك ما قاله في متّى 13-12 :11؛ و 12 :12وأعمال الرسل  .2 :1كان ال ُر ُسل القادة
التأسيسيين للكنيسة المسيحية التاريخية ،لكن لم يكن يوجد أي خلفاء لمركزهم ،ألن ما من أحد أهل لذلك وفق
الكتاب المقدس (أعمال الرسل 22-21 :1؛ أفسس 22 :2؛ رؤيا !)13 :21
تعترف الجماعات المسيحية الحقيقية كافة بيسوع المسيح راعيا أو قسا (في اليونانية  )poimènوأسقفا (في
اليونانية  )episkoposللكنيسة المسيحية كلها على األرض (يوحنا 11 :12؛ عبرانيين 22 :19؛ 1بطرس :2
21؛  ،)3 :1كما أنها تعترف بالروح القدس ممثال (في اليونانية  )paraklètosليسوع المسيح على األرض
(يوحنا 21 ،17-11 :13؛ !)11-7 :11
 -5التطور التاريخي للطوائف (الشقاق بين الكنائس األرثوذكسية الشرقية والكنائس الرومانية الكاثوليكية
الغربية) ( 1513-444ب.م).
أ .ابتعاد بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية.
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دامت العصور الوسطى من العام  1117- 122ب.م .خالل القرون األولى من هذه الحقبة ،تطور االبتعاد بين
الكنيسة الالتينية الغربية والكنيسة اليونانية الشرقية .في النهاية ،أ ّدى هذا االبتعاد إلى شقاق دائم في العام 1223
ب.م.
أبرشية رسولية في الشرق والغرب.
تش ّكل األبرشية وحدة أسقفية يشرف عليها األسقف أو المطران .خالل القرن األول ،كان ُر ُسل المسيح قد أسّسوا
جماعات مستقلة عديدة .لكن ما بين القرنين الثاني والرابع ،تطور النظام الهرمي للقيادة بين األساقفة ومجامع
األساقفة .وفي األمبراطورية الرومانية الشرقية ساد حس قوي بالمساواة بين جميع األساقفة .لكن ،لم تكن هذه
الحال في األمبراطورية الرومانية الغربية .فروما بشكل خاص ،ا ّدعت أنها األساس الرسولي وتم اعتبارها
األبرشية الرسولية في الغرب .وفي حين أن الكنيسة الغربية قبلت قرارات المجامع المسكونية ،هي لم تلعب
دورا فعاال جدا في المجامع بحد ذاتها .وقلما كان يتم اعتبار الكنيسة الغربية مجمعا (هيئة منظمة من القادة) بل
كانت باألحرى ملكية ،ملكية البابا.
ملكية األمبراطور في الشرق.
كان يتم اعتبار ملكية األمبراطور الروماني في بيزنطة (القسطنطينية أو إسطنبول) على األرض بمثابة صورة
أو أيقونة (الكلمة اليونانية للتعبير عن "الصورة") لملكية هللا في السماء .وفي الشرق ،كان يتم اعتبار
األمبراطور ممثل هللا على األرض .وفي الكنيسة الشرقية كان الناس يسجدون أمام أيقونة المسيح ،أما في البالط
الملكي ،فكانوا يسجدون أمام األيقونة الحية-األمبراطور الروماني .في الشرق ،لم يكن يوجد خط متين فاصل
بين الكنيسة الشرقية والدولة الرومانية .بل كان يتم اعتبارهما هيئة واحدة .وكانت الكنيسة الشرقية (من خالل
أساقفتها ومطارنتها) تهتم بنفوس الناس ،أما األمبراطور الروماني (وبصفته ممثل هللا على األرض) فكان
يعتني بأجساد الناس .وكان األمبراطور يدعو إلى عقد مجامع ،فيحدد األساقفة ماهية اإليمان الحقيقي ،فيما يطبّق
األمبراطور الروماني مراسيم المج َمع.
مهام البابا األتوقراطية في الغرب.
أدى الغزو البربري في الغرب إلى انهيار األمبراطورية الرومانية الغربية ،ما عمل على تعزيز البنية
األتوقراطية للكنيسة الغربية .فتولّى البابا (بصفته األسقف األعلى) السلطة بنفسه في العالم الديني وأصدر
أحكاما في المسائل الدينية والعلمانية على حد سواء.
خالل العصور الوسطى ،انض ّمت قبائل جرمانية عديدة إلى الكنيسة الغربية .ومن ناحية ،كان الشعب يريد
كنيسة دولة -أي كنيسة واحدة ضمن دولة واحدة .ومن ناحية أخرى ،كان الباباوات يريدون دولة كنيسة -أي
دولة واحدة في عالم تحكمه كنيسة واحدة هي كنيسة روما الواحدة .أراد الباباوات أن يحكموا الكنيسة والدولة
(لكن في الغرب لم يكن البابا يُعتبر بعد ممثل هللا على األرض)! إذا ،كان يوجد صراع دائم بين العائالت الملكية
في الدول السياسية من ناحية ،وباباوات الكنيسة الغربية من ناحية أخرى.
رجال الدين والعلمانيون في الغرب.

كان عدد كبير من المسيحيين العلمانيين في الشرق أناسا مث ّقفين والهوتيين علمانيين على حد سواء .كانوا
يقرأون الالهوت ويكتبونه ويعلّمونه .لكن الغزو البربري في الغرب جعل معظم العلمانيين في الغرب غير
مث ّقفين .فلم يكن بإمكانهم أن يقرأوا ،ناهيك عن فهم المسائل الالهوتية .فأصبح ال ِعلم والالهوت في الغرب حكرا
على الكهنة وحدهم في الكنيسة الغربية .وحدث انقسام كبير بين رجال الدين والعلمانيين في الكنيسة الغربية.
التطور الالهوتي في الشرق والغرب.
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أصبحت الكنيسة اليونانية الشرقية أكثر تأمال ،فيما صارت الكنيسة الالتينية الغربية أكثر عملية .في الواقع،
فهمت الكنيسة الي ونانية الشرقية الالهوت بلغة العبادة والطقوس الدينية ،فيما تأثرت الكنيسة الالتينية الغربية
بأفكار قانونية ،وبمفاهيم القانون الروماني .وفي ما يتعلق بالالهوت ،بدأت الكنيسة اليونانية الشرقية مع ثالثية
الكائن اإللهي أو الطبيعة اإللهية (في اليونانية  ،)hupostasisفيما بدأت الكنيسة الرومانية الغربية مع وحدة
الالهوت .وفي إطار التأمل بالصلب ،فكرت الكنيسة اليونانية الشرقية في المسيح أوال على أنه المنتصر (القائم
من الموت) ،فيما فكرت الكنيسة الرومانية الغربية في المسيح على أنه الضحية (المصلوب) .وتكلمت الكنيسة
اليونانية الشرقية أكثر عن التأليه (المسيح بصفته هللا القدير) ،فيما تكلمت الكنيسة الرومانية الغربية أكثر عن
الفداء (المسيح بصفته المخلِّص).
البابا الغربي أعلن أنه يتمتع بالسلطة العالمية.
في البداية ،أدت البنية المركزية والملكية للكنيسة الغربية إلى ا ّدعاء البابا أنه يتمتع بالسلطة المطلقة في الغرب
فحسب .لكن حين بدأ البابا يعتقد أن سلطانه القضائي المباشر امت ّد إلى الشرق كما إلى الغرب ،كان ال بد أن تنشأ
المشاكل.
البابا الغربي أعلن أنه معصوم من الخطأ.
اعتبر بابا الكنيسة الغربية العصمة من الخطأ حقا مقصورا له .لكن بطاركة الكنيسة الشرقية اعتبروا أنه في ما
يتعلق بمسائل اإليمان (العقيدة المسيحية والحياة المسيحية) ،ال يعود القرار النهائي إلى البابا وحده ،بل أيضا إلى
مجمع يمثّل أساقفة الكنيسة المسيحية كافة.
ب .بعض ادعاءات الباباوات الغربيين.
البابا إينوسينتيس األول ( )317-321ا ّدعى أنه يتمتع بسلطة أعلى من سلطة سائر األساقفة في العالم ونسب
لقب "بابا" له وحده.
البابا غريغوريوس األول ( )111-132أعلن أن السلطة الدنيوية كلها تعود إلى البابا.
البابا نقوال األول ( )217-212رفع سلطة بطريرك روما فوق سلطة سائر المطارنة داخل الكنيسة في العالم
كله ،وفوق سلطة كافة القياصرة خارج الكنيسة.
البابا نقوال الثاني ( )1213ف ّوض "الكرادلة" بانتخاب بابا جديد ،ويش ّكل الكرادلة مجمعا مؤلفا من ستة أساقفة،
و 12كاهنا و 13شماسا ،يقيمون جميعا في مدينة روما!
البابا غريغوريوس السابع ( )1221-1279فرض فصل الكنيسة عن العالم؛ وفرض ُمثُل الرهبنة على الكنيسة،
كما فرض االمتناع عن الزواج على األساقفة والمراكز األعلى وكافة المراكز األخرى في الكنيسة ،ما أ ّدى إلى
طرد الكهنة المتزوجين .ولم يعد بإمكان الكهنة أن يبدوا كأناس علمانيين .وحاول أن يؤسس حكومة دينية في
جميع أنحاء العالم من خالل الكنيسة-الدولة ،حيث أخذ البابا (الشمس) مكان المسيح على األرض وساد على
الملوك (األقمار).
البابا إينوسينتوس الرابع ( )1213-1239وضع الكرادلة (الرومانيين) فوق جميع األساقفة في العالم وارتدوا
جبّة حمراء كرمز لإلجالل.
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البابا بونيفاسيوس الثامن ( )1929-1233أصدر األمر البابوي المعروف بال .)1922( unam sanctamوقد
جاء فيه أن السيف الدنيوي خاضع للسيف الروحي وأن السلطة الدنيوية خاضعة للسلطة الروحية .كما أنه أعلن
أن اإليمان بالسلطة البابوية المطلقة ضروري للخالص!
المجمع الفاتيكاني المنعقد في  12يوليو  1272تحت تأثير الرهبنة اليسوعية للكنيسة الكاثوليكية منح النظام
البابوي مرتكزه حين جعل من عصمة البابا من الخطأ عقيدة يتوجب على جميع أعضاء الكنيسة الكاثوليكية أن
يؤمنوا بها.
ج .مسألة اإلبن.
ينص قانون اإليمان النيقي القسطنطيني ( 921و )921أساسا على اآلتي "أؤمن ...بالروح القدس ،الرب ،واهب
ُسجد له ويُمجَّد ".يبدو أن هذا نشأ في إسبانيا كوقاية من
الحياة ،المنبثق من اآلب ،الذي هو مع اآلب واإلبن ،ي َ
(راجع رومية 12-3 :2؛ 1بطرس .)11 :1
اآلرية (التي هاجمت طبيعة المسيح اإللهية)
ِ
لكن الكنيسة الالتينية الغربية وأثناء مجمع توليدو في إسبانيا ( )123أضافت الكلمات اآلتية "ومن اإلبن" (في
األسبانية  )filioqueإلى قانون اإليمان وأصبح مفاده اآلن "المنبثق من اآلب ومن اإلبن" .وامتدت هذه اإلضافة
إلى فرنسا وألمانيا ،ورحّب بها شارلمان وتبناها مجمع فرانكفورت شبه الثائر ( .)733غير أن الكتّاب في بالط
شارلمان جعلوا من مسألة البن ّوة مسألة جدل متَّهمين الكنيسة اليونانية الشرقية بالهرطقة.
وفي العام  ، 1213وضع الكاردينال الغربي هامبرت أمر بالحرم الكنسي على مذبح آيا صوفيا في
القسطنطينية ،لكن تم رفضه .فكانت هذه بداية الشقاق بين الكنيسة اليونانية الشرقية والكنيسة الالتينية
(الرومانية) الغربية.
وفي العام  ،1123قام البطريرك الشرقي سيرجيوس القسطنطيني بحذف إسم البابا الغربي سيرجيوس الرابع
من اللوح المزدوج ،وهما قائمتان يحتفظ بهما كل بطريرك ،تتضمنان أسماء كافة البطاركة األحياء والراحلين
المعترف بأرثوذكسيتهم .عمليا ،كانت كنيسة روما الغربية وكنيسة القسطنطينية الشرقية تفتقران إلى التواصل
بينهما.
د .الحروب الصليبية.
جاءت الحروب الصليبية ( )1272-1231وهي "حروب مقدسة" في إطار الرد على سياسة القمع واالضطهاد
ضد المسيحيين والحجاج في فلسطين على يد الفاطميين والسالجقة من ناحية ،والرد على على دعوة البابا
أوربانوس الثاني لدى االجتماع في بياتشينزا وكليرمون ( )1231إلى تحرير أورشليم من ناحية أخرى .لكن
يجب أن يتذكر المسيحيون أن الحروب المقدسة مناهضة تماما لتعاليم يسوع المسيح وللكتاب المقدس (متّى :1
!)32-92
قام الصليبيون من الكنيسة الالتينية الغربية بسبي أنطاكية من يد األتراك في العام  ،1322وأورشليم في العام
 ،1233وأقاموا بطاركة التينيون غربيون .وبحلول العام  ،1127كان يوجد بطريرك التيني غربي في عكا،
وبطريرك يوناني شرقي في أورشليم .ا ّدعى األسقفان المتنافسان أنهما يعتليان العرش نفسه ،فظهرت روح من
الحقد والمرارة بين الجماعتين المتنافستين .وقام السكان البيزنطيون الشرقيون بذبح عدد كبير من السكان
الالتينيين الغربيين في القسطنطينية في العام  .1122فر ّد الصليبيون الغربيون ونهبوا القسطنطينية في العام
 ،1223ما سبب انقساما أو شقاقا بين الكنيسة األرثوذكسية في الشرق والكنيسة الرومانية في الغرب.
ه .خاتمة.
أ ّدى التنافس بين بطاركة روما والقسطنطينية إلى أول شقاق كبير في الكنيسة المسيحية حول العالم (في اليونانية
 .) Katholikosوكانت الكنيسة المسيحية في الشرق تضم كنائس أرثوذكسية مستقلة عديدة (طوائف) ،لكل منها
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بطريركها .أما الكنيسة المسيحية في الغرب فكانت تدعى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وكان بابا روما رأسها.
الحقا ،أصبح يوجد عدد كبير من األساقفة في الشرق فظهرت طبقة جديدة من القادة بين األساقفة والبابا ،وهي
المطارنة .والمطران يرأس جميع األساقفة في بالده .وأنظمة القيادة الهرمية في الغرب والشرق بلغت أخيرا
شكلها الحالي.
تذكر :كان هذا تاريخا آثما في الكنيسة خلقه قادة بشريّون غير روحيين وليس له أي مبرِّ ر أو أساس كتابي!
والمسيحيون الذين "ال يتجاوزون ما جاء" في الكتاب المقدس (1كورنثوس  )1 :3يرفضون هذا التطور
التاريخي للقيادة في الكنائس الغربية والشرقية.
 -4التطور المستمر للطوائف (اإلصالح البروتستانتي) ( 1513ب.م.).
أ .الشقاق الكبير الثاني في الكنيسة المسيحية.
خالل القرن السادس عشر ،كان فساد عدد كبير من القادة داخل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية كبيرا جدا حتى
أسس الكثير من األشخاص حركة إصالحية داخل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية .أراد أشخاص مثل لوثر (91
أوكتوبر  ،)1117زوينغلي ( ،)1122كالفين ( ،)1191نوكس وغيرهم أن يصلحوا الكنيسة الكاثوليكية من
الداخل ،لكن قيادة الكنيسة الكاثوليكية آنذاك ،قاومت اإلصالح وتمسكت بسلطتها .فحرم البابا المصلحون من
الكنيسة .ما أدى إلى شقاق كبير ثان بين الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة اإلصالح في العام  .1117في الواقع،
أرادت كنيسة اإلصالح العودة إلى كنيسة العهد الجديد في القرن األول ب.م .وفيما وجدت الكنيسة الكاثوليكية
قوتها في األمور الخارجية ،دعت كنيسة اإلصالح الناس إلى التركيز على األمور الداخلية .أيضا ،ركزت
الكنيسة الكاثوليكية على قوة مراكز الكنيسة (كاهن ،أسقف ،مطران ،بابا) ،واألسرار المقدسة ،واألعمال ،فيما
ركزت كنيسة اإلصالح على كلمة هللا المدونة في الكتاب المقدس ،والتبرير باإليمان والحياة المتغيرة.
ب .الشقاق المستمر في الكنيسة المسيحية.
في القرن السادس عشر ،بدأت حركات إنجيلية عديدة في أوروبا وإنكلترا وأميركا .كما أدى التزايد الكبير في
الفردية إلى تأسيس طوائف كنسيّة عديدة .وانشق بعض هذه الطوائف مجددا وانقسم إلى طوائف كنسيّة أخرى.
وك ّونت كل طائفة شكال قياديا خاصا بها.
تذكر :كان هذا تاريخا آثما في الكنيسة خلقه قادة بشريون غير روحيين وليس له أي مبرر أو أساس كتابي!
والمسيحيون الذين "ال يتجاوزون ما جاء" في الكتاب المقدس (1كورنثوس  )1 :3يرفضون هذا التطور
التاريخي للقيادة في الكنائس الغربية والشرقية.
 -3الطوائف الرئيسية (الحقبة الحديثة).
أ .الكنائس األسقفية.
تؤمن الكنائس األسقفية بشكل عام بوجود كنيسة واحدة فقط أال وهي الكنيسة الكاثوليكية (المنتشرة في جميع
أنحاء العالم) .وال تتمتع الجماعات المحلية الفردية بأي استقاللية .يجب أن تبقى الكنيسة متحدة بشكل مرئي في
العالم .تشكل الكنيسة المتحدة المرئية انعكاسا لألمبراطورية الرومانية القديمة.
يتم التشديد على مركز األسقف الذي يشمل جميع المراكز الكنيسة األخرى.
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ويتم االعتبار أن المسيح يحكم الكنيسة حول العالم من خالل مجمع األساقفة (أو في حالة الكنيسة الكاثوليكية،
من خالل أسقف روما -البابا) ،وأنه يحكم الجماعات المحلية الفردية من خالل األسقف.
ب .الكنائس الجماعية المستقلة.
تؤمن الكنائس الجماعية المستقلة عموما بأن كل جماعة محلية فردية هي كنيسة بكل معنى الكلمة وهي مستقلة
تماما .وتشكل الجماعات المستقلة انعكاسا لألشخاص المستقلين في عصر التنوير والفردية.
حيثما تتم الكرازة باإلنجيل ،يُقبل الناس إلى اإليمان .يتج ّمع المؤمنون ضمن جماعة (كنيسة محلية فردية) حيث
يكون المسيح حاضرا (متّى  )22 :12ويلتزمون بملء إرادتهم بتتميم الدعوة الكتابية .ويتم الحرص على جعل
الجماعات صغيرة بهدف التشديد على مركز المؤمن .تنشق الجماعات المستقلة الجديدة عن الجماعات المستقلة
الكبيرة .وغالبا ما تش ّكل كنائس مستقلة عديدة اتحاد كنائس حرَّة حيث تبقى كل جماعة مستقلة تماما.
يتم التشديد على مركز المؤمن الذي هو كاهن ونبي وملك بين معارفه ،وعلى الجماعة كلها كونها مسؤولة عن
قيادة الجماعة.
يُعتبر المسيح قائدا لكل جماعة مستقلة من المؤمنين مباشرة من خالل الروح القدس ،والكتاب المقدس
واجتماعات الكنيسة كلها ،حيث يتخذ المؤمنون القرارات المهمة كافة وفق مبادئ ديمقراطية .وتحت تأثير
الفردية الحديثة والديمقراطية ،تلتقي الجماعة المستقلة كاملة النتخاب لجنة الكنيسة التي تضطلع بمهمة تنفيذ
القرارات التي يتم اتخاذها أثناء اجتماعات الجماعة كلها.
ج .الكنائس المجمعية.
تؤمن الكنائس المجمعية عموما بأن كل جماعة محلية فردية هي كنيسة للمسيح بكل ما في الكلمة من معنى،
لكنها ليست مستقلة تماما عن الجماعات المحلية األخرى ،ويجب تنظيمها تحت هيئة مظلِّلة ضمن األمة أو
الدولة .تُدعى الهيئة المظللة المجمع (ما يعني االجتماع معا) .المجمع هو تجمع شيوخ تم اختيارهم كممثلين
للجماعات المستقلة ضمن األمة أو الدولة .تشكل الكنائس المجمعية انعكاسا لألمة أو الدولة القومية.
يتم التشديد على مركز الشيوخ المعيّن كتابيا والذين يتم تمثيلهم في المجمع على صعيد قومي.
يُعتبر المسيح قائدا للكنيسة القومية أو لكنيسة الدولة فرديا (محليا) ،من خالل المراكز الكنسية المعينة مثل
مراكز الرعاة والشيوخ والشمامسة ،وقوميا من خالل المجامع اإلقليمية ومجمع قومي واحد.
د .الكنائس المشيخية.
تؤمن الكنائس المشيخية بأن كل جماعة فردية محلية هي إعالن كامل وتام ومنظور لجسد المسيح حول العالم
(1كورنثوس  ،)27 :12في هيئة مستقلة تماما عن الجماعات األخرى ،وإنما في تعاون مترابط بكل إخالص.
يتم التشديد على مركز الشيوخ المعي َّن كتابيا (في اليونانية  .)presbuterosويقود الجماعة الفردية المحلية
مجلس أو هيئة الشيوخ (في اليونانية  .)presbuterionكما يتم التشديد على مركز كل مؤمن كونه كاهنا ونبيا
وملكا ضمن دائرة معارفه الخاصة.
يُعتبر المسيح القائد الوحيد واألعلى في الكنيسة (أفسس  )29-22 :1يقود كل جماعة محلية فردية من خالل
روحه القدوس (يوحنا  ،)11-1 :11والكتاب المقدس (أفسس  ،)17 :1ومجموعة الشيوخ (1تيموثاوس -1 :9
 .) 11-13 ،7تختار كل جماعة فردية مجموعة الشيوخ الخاصة بها على أساس تعليم الكتاب المقدس وأثناء
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اجتماع الكنيسة كلها .وبالتالي ،يعمل أعضاء مجموعة الشيوخ والكنيسة كلها على ضبط أحدهم اآلخر تالفيا
لألخطاء .ففوق كل شيء ،تمثّل مجموعة الشيوخ المسيح وتعاليم الكتاب المقدس ،وتأتي أهداف اجتماعات
الكنيسة كلها في المرتبة الثانية .أيضا تتعاون مجموعة الشيوخ مع مجموعة شيوخ أخرى بكل إخالص ضمن
جسد المسيح الواحد حول العالم.
ه .الكنائس المستقلة.
تؤمن الكنائس المستقلة عموما بأن كنيستها هي الكنيسة الصائبة الوحيدة ويجب أن تكون مستقلة تماما عن
الكنائس األخرى .تش ّكل الكنائس المستقلة انعكاسا لروح عدم النضوج والتحزب واالستقاللية الدنيوي
(1كورنثوس  )3-1 :9وهي خاضعة لقائد كاريزماتي أو استبدادي وهو غالبا ما يكون مؤسس الكنيسة المستقلة.
يتم التشديد على القائد الكاريزماتي أو المستبد الذي هو الكاهن والنبي والملك ضمن طائفته المستقلة.
يُعتبر المسيح قائدا للكنيسة المستقلة من خالل القائد الكاريزماتي أو االستبدادي .وإن كان لديه مجموعة من
الشيوخ التنظيميين ،فهم غالبا ما يصادقون على قراراته.
 -3تعليم العهد الجديد.
أ .مجموعة الشيوخ.
يعّلم العهد الجديد أن كل جماعة محلية فردية تتضمن مجموعة خاصة بها من الشيوخ (1تيموثاوس )13 :3
الذي يش ّكلون قادتها.
جميع الشيوخ (أعمال الرسل  )17 :22يُدعون أساقفة (مشرفون) وقسوسا (رعاة) (أعمال الرسل !)22 :22
جميع الشيوخ (تيطس  )1 :1يُدعون أساقفة (مشرفون) (تيطس .)7 :1
جميع الشيوخ (1بطرس  )1 :1يُدعون قسوسا (رعاة) وأساقفة (مشرفون) (1بطرس  )2 :1خاضعين للقس
الرئيسي وهو يسوع المسيح.

هذا يبين بوضوح أنه في ما يتعلق بالمصطلح ،يستخدم لوقا وبولس وبطرس الكلمات الثالث شيوخ ،وأساقفة،
ورعاة بالتبادل في العهد الجديد! بغض النظر عما تعنيه هذه المصطلحات في تاريخ الكنيسة وما قد تعنيه اليوم
في الطوائف المختلفة ،ال يميز العهد الجديد بين الشيوخ واألساقفة والرعاة! ال يوجد تسلسل هرمي للقادة في
العهد القديم أو في كنيسة العهد الجديد! لم يكن يوجد أبدا شيخ واحد مسؤول عن الجماعة ،بل يوجد دائما
مجموعة من القادة المقامين في الكنيسة تُعرف بمجموعة الشيوخ (في اليونانية 1( )presbuterionتيموثاوس
 )13 :3لكل جماعة فردية (أعمال الرسل 29 :13؛ تيطس  )1 :1وكان جميع الشيوخ في مجموعة الشيوخ
هذه يتقاسمون مسؤولية قيادة جماعتهم المستقلة.

ب .معنى هذه المصطلحات المختلفة.
ال تصف المصطلحات الثالثة ،شيوخ ،رعاة ،أساقفة ثالثة مراكز مختلفة في الكنيسة كما أنها ال تصف ثالثة
مناصب مختلفة في الكنيسة .بل تشير كلها إلى مركز واحد في الكنيسة أال وهو مركز الشيخ .إنها تصف
مجموعة واحدة من قادة الكنيسة من ثالث وجهات نظر.
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المصطلح شيوخ (في اليونانية  ،presbuterosفي اإلنكليزية  )priestيعبّر عن النضوج الروحي والخبرة،
واالحترام األعظم التي يتطلبها هؤالء القادة.
المصطلحان رعاة (في اليونانية  ،poimènفي الالتينية واإلنكليزية  )pastorوأساقفة (في اليونانية
 ،episkoposفي اإلنكليزية  )bishopتصف طبيعة مهام الشيوخ .يقود الشيوخ الناس كما يفعل الرعاة
ويديرون النشاطات كما يفعل األساقفة .كما أن المصطلحات قادة أو مرشدون (في اليونانية )hègoumenos
(عبرانيين  ،)23 ،17 ،7 :19أشخاص يتولون الرئاسة (مدبرون ،قيمون) (رومية 2 :12؛ 1تسالونيكي :1
12؛ 1تيموثاوس  )17 :1ووكالء (قيمون) (في اليونانية ( )oikonomosتيطس  )7 :1تصف أيضا طبيعة
مهامهم.
يعلّم العهد الجديد أن جميع الشيوخ في الجماعة الفردية هم رعاة وأساقفة في تلك الجماعة .ويتشارك جميع
الشيوخ في الجماعة الفردية المهام الرعوية والتعليمية واإلدارية الرسمية في تلك الجماعة.
ج .خاتمة.
عرفت القيادة في الكنيسة مرحلة طويلة ومضطربة من التطور.
هذا الملخص التاريخي ال يهدف إلى تغيير بنية القيادة في كنيستك!
لكن قد تساعدك هذه الدراسة وجماعتك على أن تصبحوا أكثر كتابية في قيادتكم ،وعلى أن تتبنوا المواقف
الكتابية للقادة الكتابيين أيَ " ،م ْن أَ َرا َد أَ ْن يصير َع ِظيما بينكم ،فلي ُك ْن لَ ُك ْم خادما" (متّى .)22-21 :22
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لحق 5
ال ُم َ

القيادة :الشمامسة في العهد الجديد

في هذه الدراسة نترجم دائما الكلمة اليونانية ( diakonosمفرد) و( diakonoiجمع) بالكلمتين "شماس" أو
"شمامشة" .من هم الشمامشة؟
في العهد الجديد ،نقرأ عن ثالث جماعات فقط كانت تتضمن شمامسة .وفي السياقات الثالثة ،كانوا مرتبطين
بالشيوخ .لكنهم كانوا مختارين ومعيّنين ،ال ليقودوا الجماعة الفردية (الكنيسة المحلية) ،بل ليؤدوا بعض المهام
المحددة ضمن الجماعة فحسب.
 -1حدود الشمامسة.
أ .كان الشمامسة محدودين من حيث تعيينهم.
التعليم الكتابي .يضع العهد الجديد حدودا عديدة في ما يتعلق بالشمامسة .يعلّم الكتاب المقدس أن على الجماعة
أن تعيِّن شيوخا ،لكنه ال يعلّم أنه يجدر بها أن تعيّن شمامسة.
التاريخ الكتابي .إلى جانب كنيسة أورشليم (أعمال الرسل  ،)7-1 :1يذكر الكتاب المقدس أن جماعتين أخريين
فقط في الكتاب المقدس كانتا تضمان شمامسة ،وهما كنيسة فيلبي (فيلبي  ،)1:1وكنيسة أفسس (1تيموثاوس :9
 .)19-2إذا ،بحسب العهد الجديد ،لم تكن كل جماعة تحتاج إلى شمامسة .تم تعيين الشمامسة في كنيسة أورشليم
لمهمة محددة وأيضا لفترة زمنية محدودة .فمثال ،كان فيلبس شماسا لفترة زمنية محدودة (أعمال الرسل 1 :1؛
.)1-3 :2
ب .كان الشمامسة محدودين من حيث قيادتهم.
ال يمكن للشمامسة أن يحلوا مكان الشيوخ .فمهام الشمامسة مختلفة عن مهام الشيوخ .ومركز الشماس ليس أبدا
مركزا قياديا على الجماعة كلها! أيضا ال يمكن للجنة الشمامسة أن تحل مكان لجنة الشيوخ (في اليونانية
1 ،presuterionتيموثاوس )13 :3في قيادة الجماعة .من األفضل أال توجد لجنة شمامسة إطالقا .وليعمل
الشمامسة تحت إشراف الشيوخ .تقضي مهمة الشمامسة بالخدمة وليس إدارة شؤون الجماعة.
يمكن للشيوخ تفويض قيادة بعض الخدمات أو األنشطة الخاصة للشمامشة .ومتى ف ّوض الشيوخ الشمامسة بتأدية
بعض األنشطة ،يبقى الشيوخ القادة المسؤولين عن الجماعة وكافة الخدمات واألنشطة داخل هذه الجماعة.
ج .كان الشمامسة محدودين من حيث مهامهم.
مهام الشمامسة مختلفة أيضا عن مهام األعضاء العاديين في الجماعة .كلمة شماس تعني خادم .ووفق أعمال
الرسل  ،7-1 :1تم اختيار الشمامسة لتأدية مهمة محددة جدا داخل الجماعة .لكن ،وفق 1بطرس 11-12 :3
يجب على أعضاء الجماعة كافة أن يشاركوا في الخدمة الفاعلة داخل الجماعة عبر استخدام قدراتهم ومواهبهم
الروحية .وبالتالي ،ال يمكن للشمامسة استبدال خدمة األعضاء اآلخرين في الجماعة.
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 -2المؤهالت الكتابية للشمامسة.
إقرأ أعمال الرسل 9 :1؛ 1تيموثاوس .19-2 :9
شف وناق ِش .ما هي المتطلبات أو المؤهالت الكتابية للشمامسة؟
إكت ِ
مالحظات .ال يمكن أبدا اختيار الشمامسة على ضوء منصبهم أو سلطتهم أو غناهم في المجتمع ،لكن يجب
اختيارهم على أساس سلوكهم الشخصي ،وحياتهم العائلية ،وكفاءتهم في الخدمة.
 -7مهام الشمامسة.
إقرأ أعمال الرسل 2-1 :1؛ يعقوب 27 :1؛ 17-11 :2؛ 1يوحنا 12-11 :9؛ 2كورنثوس الفصالن .3-2
شف وناق ِش .ما هي مهام الشمامسة الخاصة؟
إكت ِ

مالحظات.
أ .مهام الشمامسة مختلفة عن مهام الشيوخ.
ال يمكن للشمامسة أن يحلوا مكان األساقفة .وال يمكن للجنة الشمامسة أن تحل مكان جماعة الشيوخ .فمهمة
الشمامسة تقضي بالخدمة وليس إدارة (قيادة) شؤون الجماعة.
ضا عن مهام األعضاء العاديين في الجماعة.
ب .مهام الشمامسة مختلفة أي ً
ال يمكن للشمامسة أن يحلّوا مكان المؤمنين العاديين وأن يضطلعوا بكافة المهام التي يجب تأديتها في الجماعة.
ج .تقضي مهمة الشمامسة المحددة باالعتناء باألوضاع الجديدة الناتجة عن الوعظ بالكلمة ونمو
الجماعة.
إقرأ أعمال الرسل .7-1 :1
مالحظات .في الكنيسة التاريخية األولى في أورشليم ،تم اختيار الشمامسة لسبب مح َّدد .حين ازداد عدد التالميذ
ليبلغ ال ،1222برزت مشكلة أو احتياج محدد -تم إهمال بعض األشخاص أثناء التوزيع اليومي للطعام .فقام
ال ُر ُسل إلى جانب بعض أعضاء الجماعة باختيار بعض الرجال من بينهم للقيام بهذه الخدمة المحددة .فتم اختيار
الشمامسة ألنه لم يكن لدى الشيوخ الوقت أو الطاقة لالعتناء بكافة األعضاء المحتاجين ،فضال عن تأدية
مهامهم الخاصة.
لذا ،يجب أن يقتصر عمل الشمامسة على خدمات خاصة ،تستلزم مهارات مميزة أو ما زالت مهملة لدى
المؤمنين .إذا ،غالبا ما يلعب الشمامسة دور قادة مهام محددة تعيّنها جماعة الشيوخ .يمكن للشمامسة أن يكونوا
قادة أو معلّمي جماعات محددة ضمن الكنيسة :قادة شبيبة ،منسقو مشاريع كرازية وخيرية ،مدراء للشؤون
المالية ،إلخ .وفيما يش ّكل الشيوخ قادة في تنفيذ المهام القيادية ،يشكل الشمامسة قادة في تنفيذ المهام الخدماتية.
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د .مهمة الشمامسة التقليدية هي االعتناء بأعضاء الجماعة المحتاجين.
إقرأ أعمال الرسل 2-1 :1؛ 1كورنثوس 9-2 :11؛ يعقوب 27 :1؛ 17-11 :2؛ 1يوحنا .12-11 :9
مالحظات .تم اختيار الشمامسة في العهد الجديد نظرا الفتقار الشيوخ إلى القدرة والوقت والطاقة لالعتناء
بالمحتاجين ،إلى جانب تتميم مهامهم الخاصة .يضطلع الشمامسة بمهمة واحدة خاصة أال وهي جمع العطايا
التي يقدمها المؤمنون هلل ،ومن ثم توزيع هذه العطايا بعدل وفرح على األشخاص المحتاجين ضمن الجماعة.
وفق 2كورنثوس والفصلين 22 ،3 :2( 3-2؛  ،)19 ،12 ،1 :3إنهم مسؤولون أيضا عن العطايا المراد بها
مساعدة الجماعات األخرى المحتاجة.
خالصة.
إن تم اختيار الشمامسة ،فلم يقع االختيار عليهم لقيادة الجماعة وإنما لتأدية المهام الخاصة فحسب فيها .ال يمكنهم
تأدية خدمات سائر أعضاء الجماعة لكنهم يؤدون مهاما تستلزم مهارات خاصة أو يهملها أعضاء الجماعة.
يح ّدد الكتاب المقدس مؤهالتهم ومهامهم .كما أنهم يستمرون في الخدمة حتى تتميم مهمتهم الخاصة.
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