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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

 عبرانيين
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع    (. 3-1عبرانيين الكتابية الُمعيّنة )الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 33-33: 33يوحنا 

 

 . 35-33: 13راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 55) تعليم 3

 النصيحة أخذ القرارات وتقديم
 

: يتعلّق التعليم الُمقّدم في هذا الدرس بمبادئ وممارسة أخذ القرارات وتقديم النصيحة. يسأل الناس ُمقّدمة

أسئلةً، ويسعون للحصول على إجاباٍت، ويحتاجون ألخِذ قرارات. سنتعلّم في هذا الدرس عن تقديم النُّْصح 

كما سنتعلّم عن الكيفية التي ينبغي لقادة الكنيسة  وكيفية مساعدة الناس في أخذ القرارات ووضع الخطط.

المسيحية )سواء أكانت كنائس أو مجموعات شركة بيتية( أن يأخذوا القرارات ويضعوا الخطط ضمن هيئة 

 .3، الُملَحق 7" في الدليل اإلرشادي الجيِّدة انظر أيًضا "وضع الخططالشيوخ )لجنة أو مجلس الكنيسة(. 

 

 النصيحة في ما يتعلَّق بقراراتك واختياراتك وخططكتعلم أن تطلب  . أ

 

قبل أن يقّدم المسيحّي المؤمن النُّْصح لآلخرين، عليه أن يتعلم طلب النصيحة وقبولها من اآلخرين.  :ُمقّدمة

فر األمثال على الكثير من الحقائق والتعليم عن الحكمة. وفي ما يلي ثالثة من حقائق الحكمة تلك يحتوي سِ 

 بشأن التأثير العظيم الذي يمكن أن يكون لطلب النصيحة الجيدة وقبولها. 
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 يطلب المسيحي المؤمن النصيحة من أجل أن يُحِسن في أخذ قراره ووضع خطته.   .3

 . 00: 15أمثال  .إقرأ

 : لماذا ينبغي للمسيحي المؤمن أن يتعلّم طلب النصيحة؟ شوناقِ  فاكتشِ 

 .مالحظات

يحتاج المسيحي المؤمن أن يتعلّم طلب النصيحة ليكون قادًرا على أخذ القرارات الصحيحة واتباع الخيارات 

 المناسبة ووضع الخطط المدروسة. 

 ." بكثرة المشيرينتخفق المقاصد من غير مشورة، وتفلح : "00: 15نقرأ في أمثال 

كل الناس يأخذون قرارات ويختارون بين عدة خيارات وبدائل ويخطّطون، ولكن ليس الجميع يأخذون 

، ألنَّهم يأخذون تلك القرارات ويضعون تلك جيدةويضعون خططًا  مناسبةويتبعون خياراٍت  جيدةقرارات 

أنهم يعرفون كلَّ شيء وأنهم ال يحتاجون  الخطط من دون طلب النُّصح والمشورة من اآلخرين. إنّهم يظنّون

اآلخرين في الحياة. ولكن هللا يحّذر من كون خطط مثل هؤالء الناس ستفشل بكلِّ يقين! ولذا فإن أسئلة 

ومشورة اآلخرين ستساعدك في التفكير بشأن النواحي المختلفة في قرارك أو خياراتك وبدائلك أو خطّتك. 

! قد تكون هذه النتائج جيدةً أو سيئة أو أمًرا مختلفًا عما نتائجذ أو خطة تُوَضع لكل سؤال يُطَرح أو خيار يُؤخَ 

توقّعته تماًما! التفكير بالنتائج الممكنة لقراٍر ُمعيّن أو اختيار ُمعيّن أو خطّة ُمعيّنة مع شخٍص آخر سيعطيك 

 فرصة ألن تكون أكثر واقعيةً ووعيًا في قرارك أو اختيارك أو خطّتك. 

 ي المسائل والقضايا الروحية واألخالقية ينبغي أن يكون َمن تستشيرهم مسيحيين مؤمنين. أ. ف 

أنَت، كمسيحيٍّ مؤمن، جزٌء من جسد المسيح وتحتاج ألعضاء الكنيسة اآلخرين لتعمل في أفضل مستوى 

أخذه أو  (. تحتاج ألسئلتهم ومشورتهم لمساعدتك في التفكير بقرارك الذي تنوي01: 10كورنثوس 1ممكن )

 في ما يختّص بالمسائل والقضايا الروحية واألخالقيةبخيارك أو خطّتك، وبعواقب ذلك القرار أو تلك الخطّة. 

ينبغي أن يكون مشيروك وناصحوك مسيحيّيين مولودين ثانيةً وناضجين روحيًا وأتقياء، ألّن غير المؤمنين ال 

غير الناضجين ال يستطيعون التمييز بين الخير  (، والمؤمنون11-10: 0كورنثوس 1يملكون فكر المسيح )

 (.  10: 3بطرس 1(، وهللا ال يستمع لفاعلي الشر )13: 5والشّر )عبرانيين 
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 ب. في المسائل والقضايا األخرى يمكن لمشيريك وناصحيك أن يكون خبراء غير مؤمنين. 

في كل لتعمل بأفضل حال. أنت، كمسيحيٍّ مؤمن، جزٌء من مجتمعك، وتحتاج ألفراد مجتمعك اآلخرين 

يمكن لمشيريك أو ناصحيك أن يكونوا غير مؤمنين، ألنّهم  الشؤون غير المتعلقة باألمور الروحية واألخالقية

 كثيًرا ما يكون لديهم الخبرة التي تحتاج إليها. 

للتفكير عليك أن تطلب نصيحة الكثيرين، ألنك تحتاج للحقائق ألخذ القرار ووضع الخطة. كما أنّك تحتاج 

معهم بنتائج وعواقب القرارات التي تنوي أخذها أو الخطط التي تنوي وضعها. كلما زادت معرفة الُمشيرين 

 (. 03: 07لك ولوضعك كانت نصيحتهم لك أفضل وأكثر نضًجا )أمثال 

يطلب المسيحي المؤمن النصيحة من أجل أن يُحسِّن عالقته باهلل وباآلخرين وكيفية تعامله مع  .2

 الظروف واألوضاع المختلفة.  

: بحسب اآليات الكتابية التالية، لماذا ينبغي للمسيحّي المؤمن أن يتعلّم طلب النّصيحة شف وناقِ اكتشِ 

 والمشورة؟

 نمية عالقتك باهلل. أنَت تطلب النصيحة والمشورة لتحسين وت . أ

دين الذين ينصاعون لمشورة لم تصدر عني، للبنين المتمرِّ  ويلٌ : "الرب ، حيث يقول0-1: 32إشعياء  اقرأ

." ينبّهك هللا إلى ضرورة أن تأخذ من غير أن يلجأوا إلى مشورتي...  ويبرمون عهدا ليس من روحي

قراراتك وتضع خططك في اتّكاٍل على هللا. يريد هللا لشعبه أن يستشيره، وأن ال يدخلوا في عالقاٍت مع 

اآلخرين إال بروحه، وبأن ينفّذوا خططه هو! طلب مشورة هللا وقبولها سيجعلك تعرف إرادة هللا ومقاصده، 

 وسيقودك إلى عالقة أفضل مع هللا. 

 أنت تطلب النصيحة والمشورة لتحسين وتنمية عالقتك باآلخرين. . ب

استمع إلى المشورة، واقبل التأديب، فتكتسب : "01-02: 11. نقرأ في أمثال 00: 13؛ 01-02: 11أمثال  اقرأ

" الشخص الذي ال يطلب .كثيرة هي نوايا قلب اإلنسان، إنما مشورة الرب هي التي تسود .حكمة بقية حياتك

النصيحة أو يرفض قبول المشورة هو أحمق في عيني هللا. على المسيحي المؤمن أن يستمع للنصيحة ويقبل 

." طلب اوصدقً  ا فيالقون رحمةً أال يضل مخترعو الشر؟ أما العاملون خيرً : "00: 13التعليم. نقرأ في أمثال 
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، وهذا يقودك إلى امتالك عالقة المشورة الصالحة وقبولها من اآلخرين سيجعلك أكثر حكمة وأمانة ومحبة

 أفضل مع الناس. 

أنت تطلب النصيحة والمشورة لتحسين وتنمية عالقتك باألوضاع والظروف الصعبة وكيفية التعامل  . ج

 معها. 

." ةي قلبه فيسقط في البليَّ ا، أما من يقسِّ طوبى لإلنسان الذي يتقي الرب دائمً ، حيث يقول: "13: 05أمثال  اقرأ

طلب النصيحة وقبولها يحتاج للتواضع. الذي يقّسي قلبه تجاه النصيحة والمشورة سقوطه في المشاكل أمٌر 

(، والكبرياء تأتي قبل الّسقوط. ينبغي أن تبقي قلبك مرنًا، وأن 5: 5بطرس 1يقيني. يقاوم هللا الُمستكبرين )

يحة، التي يعطيك إياها مسيحيّون مؤمنون آخرون، تكون قاباًل للتعلُّم، وتبقى خائفًا الرب. حين تستمع للنّص

فإنّك ستكون قادًرا على أخذ قرارات ووضع خطط منسجمة مع إرادة هللا ومقاصده كما هي ُمعلَنة في الكتاب 

الُمقدَّس. وحين تطلب النصيحة وتقبلها، فإنّك تحّصن نفسك من الضيق والمشاكل، وستكون أكثر قدرة على 

 األوضاع والظروف الصعبة.  التأقلم والتعامل مع

 

  . عن قراراته واختياراته وخططهيبقى المسيحي المؤمن مسؤوًلا ومساءًلا أمام هللا .3

 . 12: 5كورنثوس 0 اقرأ

 : لماذا ينبغي للمسيحّي المؤمن أن يكون مسؤواًل عن قراراته واختياراته وخططه؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

واختياراتك أو تضع خططك باتّباع نُصح اآلخرين ومشورتهم فقط. فينبغي أال تلوم ينبغي أال تأخذ قراراتك 

ن على ما تفشل فيه نتيجة نصيحتهم ومشورتهم، فأنت تبقى دائًما المسؤول عن أخذ قراراتك ياآلخر

 واختياراتك ووضع خططك! أنت مسؤول ومساءل أمام هللا عن قراراتك واختياراتك وخططك وعواقبها. 

 

م النصيحة والمشورةتعلم  . ب  أن تجمع الحقائق قبل أن تقدِّ
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قبل أن يقّدم المسيحي المؤمن المشورة لآلخرين، عليه أن يتعلّم أن يراقب ويستمع ويطرح األسئلة. وبعد أن 

يحصل على ما يكفي من الحقائق سيكون قادًرا على تقديم نصائح جيّدة ويساعد اآلخرين على أخذ قراراٍت 

 . 0دي السابع، الُملحق جيدة. انظر "جمع الحقائق من أجل تقديم النصيحة"، في الدليل اإلرشا

 

ر بشأن اختياراتك وتضع خططك الشخصية . ج  تعلم أن تأخذ قراراتك وتقرِّ

 

أخذ القرارات يشمل التقرير بين الخيارات والبدائل المختلفة ووضع الخطط. ينبغي لبعض القرارات  :ُمقّدمة

أن تكون مبنية على التعاليم الواضحة في الكتاب الُمقدَّس. فمثاًل، قرارا عدم السرقة أو عدم الكذب هما قراران 

ة على حكمة هللا في الكتاب الُمقدَّس يَّ مبنيان على الوصايا العشرة. وثمة قرارات أخرى ينبغي أن تكون مبن

وتتطلَّب جهًدا أكبر في أخذها. فمثاًل، قرار الرجل بشأن من يتزّوج، والقرار المتعلِّق بالوظيفة التي عليه 

العمل بها هي أمور التقرير بشأنها أكثر صعوبة، ألّن هذه أموٌر غير ُمعلَنة في الكتاب الُمقدَّس. وأخيًرا، ثّمة 

ي أن تُؤَخذ بناًءا على الظروف التي رتّبها هللا بسيادته لكّل فرد. تتعلَّق هذه القرارات عموًما قرارات ينبغ

 بمواقفنا وردود أفعالنا تجاه ظروفنا، ال بحريتنا على اختيار ظروفنا. 

   .يعطي هللا المسيحيّين المؤمنين إعالنه في الكتاب الُمقدَّس ليأخذوا قراراتهم بحسب مقاصده .3

: كلُّ ما يعتبره هللا ضروريًا ألن يعرفه المؤمن أو يؤمن به أو يعمله أعلنَه في الكتاب الُمقدَّس. وهكذا، ُمقّدمة

من أجل أخذ قرارات أو التقرير بشأن الخيارات المختلفة أو وضع خطة ترضي هللا، على المسيحي المؤمن 

ر بشأن خياراته ووضع خطّته على أساس إرادة أن يتعلَّم االعتماد على الكتاب الُمقدس في أخذ قراراته والتقري

هللا الُمعلَنة. يتألَّف إعالن هللا من تعاليمه الُمحدَّدة وتعاليمه العاّمة. وتشكِّل هذه التعاليم اإلطار الُمحدَّد الذي 

 يمكن للمسيحي المؤمن أن يأخذ قراراته ضمنه. 

 

 التعاليم الُمحدَّدة أو إرادة هللا األخالقية. . أ

عاليم هللا الُمحدَّدة تتألَّف من كلِّ الوصايا والنواهي والتعاليم الُمحّددة في الكتاب الُمقدس، وهي تُدعى : تعّلم

أيًضا إرادة هللا األخالقية. تعلّم هذه التعاليم المسيحيّين المؤمنين عّما هو صالح وما هو رديء، وعّما هو 
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يعوا هذه الوصايا والنواهي والتعاليم بغض النظر عن صائب وخاطئ في عيني هللا. يأمر هللا كل الناس بأن يط

بيئتهم الثقافية، وما يفّضلونه، وما يشعرون به. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يختاروا ما بين إطاعة هللا أو 

عصيانه. في بعض األحيان، يرغب المسيحي المؤمن بأن يطيع هللا، ولكنه ال يكون متأّكًدا من كون وصية 

 وّجهةً إلى كل المسيحيّين المؤمنين أم أنها موّجهة إلى شخٍص ُمعيَّن أو مجموعة ُمعيّنة من الناس. ُمعيّنة م

"ال تسرق"  ،"ال يكن لك آلهة أخرى سواي. "أمثلة على تعاليم ُمحدَّدة موّجهة إلى كل المسيحيين المؤمنين

 ،"المسيح يسوع الرب، ففيه اسلكوافمثلما قبلتم "(. 15: 1(. "توبوا وآمنوا باإلنجيل" )مرقس 02)خروج 

" فإن غفرتم للناس زالتهم، يغفر لكم أبوكم السماوي زالتكم(. "7-1: 0" )كولوسي متأصلون ومبنيون فيه"

باركوا العنيكم؛ صلوا ألجل الذين يسيئون . أحبوا أعداءكم؛ أحسنوا معاملة الذين يبغضونكم" (. "13: 1)متّى 

 (. 13: 1كورنثوس 0زوج من شريك حياة غير مؤمن )(. ال تت05-07: 1" )لوقاإليكم

 تُدعى هذه التعاليم الُمحدَّدة أيًضا بإرادة هللا األخالقية. 

هة إلى أشخاٍص ُمعيّنين أو مجموعات ُمعيّنة أو ظروٍف ُمعيّنة . الوصايا المتعلّقة أمثلة على تعاليم ُمحدَّدة ُموجَّ

(. 10-1: 3؛ 13-1، 1: 1بالذبائح والعشور ُموّجهة فقط إلى إسرائيل، شعب هللا في العهد القديم )مالخي 

هة لحاكٍم شاّب غنّي التقاه يسوع )مرقس  (. 01: 12ووصية بيع كل األمالك وإعطاء ثمنها للفقراء وصية مُوجَّ

؛ 3-3: 5؛ غالطية 13-1: 17في فترة العهد القديم فقط )تكوين كان الختان الجسدي وصية موّجهة لشعب هللا 

(. ووعد بناء األمة أو تهديدها بالدمار أمران ُموّجهان فقط لتلك األمم التي تتّمم الشروط الواجبة 10-15: 1

 (. 7: 0 يوحنا رؤياأنظر ؛ 12-1: 15لتحقيق ذلك الوعد أو التهديد )إرميا 

م تفسير الكتاب الُمقدَّس بشكٍل صحيح. ينبغي دائًما أن تشرك مؤمنين حكماء ينبغي للمسيحي المؤمن أن يتعلّ 

وناضجين إن كنَت تريد تفسير الكتاب الُمقدَّس. في بعض األحيان يكون المسيحي المؤمن غير متأكِّد من كيف 

أمٍر ما يتعلّق ينبغي تطبيق تعليم ُمعيّن في حياته الشخصية. حينما يكون المسيحي المؤمن غير متأّكد بشأن 

بتعاليم هللا الُمحدَّدة، فعليه أن يسعى لطلب النُّْصح والمشورة من مسيحيّين مؤمنين آخرين ويستمّر في طلب 

 (. 12-5: 133إرشاد هللا بالصالة. وهللا سيقود ذهنه وقلبه وأعماله بروحه القّدوس )مزمور 

 التعاليم العامة أو حكمة هللا. . ب

 .5-5: 1؛ يعقوب 17: 35ياء ؛ إشع12-5: 30مزمور  اقرأ
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: تتألَّف التعاليم العامة من كلِّ الوصايا والنواهي والتعاليم العامة في الكتاب الُمقدَّس، والتي تُدعى أيًضا عّلم

"حكمة هللا". تعلّم هذه الوصايا والنواهي المسيحي المؤمن بشأن ما هو حكمة وما هو حماقة في عيني هللا. 

المؤمنين بأن يتبعوا حكمته في أخذ قرارات جيدة وفي التقرير بشأن الخيارات والبدائل يأمر هللا المسيحيّين 

 وفي وضع الخطط. 

في بعض األحيان، يواجه المسيحي المؤمن قراًرا مهًما، دون أن يستطيع اكتشاف أي تعليم واضح في الكتاب 

طريقين عليه سلوك أحدهما. في مثل هذا الُمقدَّس بشأن ذلك القرار، ومع هذا، فهو ُملَزم بأن يختار ما بين 

أعلمك وعد هللا: " 12-5: 30الوضع، وعد هللا المسيحي المؤمن بأنه يرشده في طريقه. فنقرأ في مزمور 

أنا هو الرب إلهك ": قائاًل  17: 35." ويعد في إشعياء وأرشدك الطريق التي تسلكها. أنصحك. عيني ترعاك

يحّث الكتاب  5-5: 1." وفي يعقوب في النهج الذي عليك أن تسلكه الذي يعلمك ما فيه نفع لك، ويهديك

 الُمقدَّس المسيحيين المؤمنين على أن يصلّوا إلى هللا طالبين حكمته. 

: ثّمة قضايا كثيرة في حياتنا لم يعِط هللا بشأنها وصيةً ُمحّددة ومباشرة أمثلة على قضايا ومسائل تتطلب قراًرا

ص الدراسي الذي  أو تعليًما ُمحّدًدا ومباشًرا. فمثاًل، كيف يمكننا اكتشاف إرادة هللا في مسائل مثل: "ما التخصُّ

أم ال؟" "ما نمط الحياة  عليَّ دراسته في الجامعة؟" "بَمن ينبغي أن أتزّوج؟" "هل ينبغي أن أشتري هذا الشيء

 الذي علّي اختياره؟" 

: ومع هذا، فاهلل أعطى وصايا ونواهي وتعاليم عامة، أو مبادئ، في الكتاب الُمقدَّس، أمثلة على تعاليم عاّمة

وهي تعبّر عن حكمته، وذلك لمساعدتنا على أن نفهم إرادته ونأخذ القرارات الصائبة. ومن األمثلة على هذه 

 المبادئ: 

 (. 12: 5" )أفسس هكذا تختبرون األمور التي ترضي الرب"

 (. 15: 5" )أفسس ال سلوك الجهالء بل سلوك العقالء، ا إذن كيف تسلكون بتدقيقفانتبهوا تمامً "

 (. 11: 5" )أفسس مستغلين الوقت أحسن استغالل، ألن األيام شريرة"

 (. 11: 13" )رومية اعضنا بعضً فلنسع إذن وراء ما يؤدي إلى السالم وما يؤدي إلى بنيان ب"
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في حياتنا، ال نعرف فوًرا ما يرضي الربَّ حقًّا، وما يُعتبَر عملُهُ حكمةً ضمن هذه الظروف،  ةفي حاالت كثير

وما هو حقًا فرصةً، أو ما هو العمل الذي سيقود إلى السالم والبناء المتبادل. يأمر هللا جميع الناس بأن يكون 

يم العاّمة. وحين يكون المسيحي المؤمن لديهم حّس بالمسؤولية في أخذهم قرارات حكيمة مبنية على هذه التعال

غير متأّكد بشأن كيفية تطبيق تعاليم هللا الُمحدَّدة على وضعه وحياته، فإنّه يحتاج ألن يبني قراراته على تعاليم 

 هللا العاّمة أو يلجأ لمشورة اآلخرين. 

 . 33انظر "ربوبية هللا: اكتشاف إرادة هللا" في الدليل اإلرشادي الرابع، الدرس 

 .المصادر التي يمكننا استقاء حكمة هللا منها . ج

 : المصادر التي يمكن استقاء حكمة هللا منها هي: عّلم

 ( 122-17: 111الكتاب الُمقدَّس )مزمور 

 ( 5: 1الصالة )يعقوب 

 ( 13: 11المشيرون )أمثال 

 (0بحث والتحقُّق )نحميا ال

 .أسئلة حكيمة . د

: يطلب هللا من المؤمنين، الذين يحبّونه بأن يأخذوا قراراتهم بحكمة. فاهلل يريد للمسيحيّين المؤمنين أن عّلم

 ( في فحص األدلّة. ومن األمثلة على هذا: 32: 10 مرقسيستخدموا عقولهم )

 كلمة هللابأنَّ كلَّ ما هو ليس ممنوًعا أو منهيًّا عنه في  المقدَّس ، حيث يعلّم الكتاب03: 12كورنثوس 1 اقرأ

مسموح به، ولكنّه ليس بالضرورة بانيًا. ولذا، ينبغي للمسيحي المؤمن أن يعرف ويحّدد أي من هذه األمور 

 نافعة وبانية حقًّا.  االمسموح به

ال ينهى الكتاب الُمقدَّس أو يمنعها أن كل األشياء التي  المقدَّس ، حيث يعلّم الكتاب1، 1: 7كورنثوس 1 اقرأ

يمكن أن تكون جيدة، ولكنّها قد ال تكون األفضل. ولذا، على المسيحي المؤمن أن يقّرر ما هي األمور األفضل 

 من غيرها!
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أن على المسيحي المؤمن أن يقّرر ما يسبّب المشاكل المقدَّس  ، حيث يعلّم الكتاب32، 05: 7كورنثوس 1 اقرأ

سعادة والرضا! في بعض األحيان، ما قد يسبّب السعادة لشخٍص ما يمكن أن يكون سبب ضيق وما يأتي بال

 ومشاكل لشخٍص آخر. 

ر ما  المقدَّس ، حيث يعلّم الكتاب5: 1كورنثوس 0و 3: 11كورنثوس 1 اقرأ أّن على المسيحي المؤمن أن يقرِّ

 يُنَصح بعمله وما هو ضروري فعاًل!

أّن هللا وضع أولويات ُمعيّنة لكلِّ مسيحيٍّ مؤمن. ولذا، على  المقدَّس الكتاب ، حيث يعلّم33: 1متّى  اقرأ

 المسيحي أن يحدِّد في حياته األولويات التي ترضي هللا. 

. تعلّم هذه اآليات أّن على المسيحي المؤمن أن يعتمد على 0، وراعوث 33، 05، 1، 7، 3-1: 11أمثال  اقرأ

لة والتقرير بشأن أفضل الخيارات. غالبًا ما تحصر الحكمة الصالحة حكمة هللا في أخذ قراراٍت مسؤو

الخيارات في خيار واحد. وحين يحصل هذا، فإن هذا الخيار الواحد هو الخيار المرضي هلل. وحين يكون 

هناك أكثر من خيار حكيم بشكٍل متساٍو، فإن كال الخياَرين يكونان مقبولَين أمام هللا، وسيادة هللا ستحّدد 

 ألفضل، فلن يسمح هللا ألوالده بأن يسيروا في طريق خاطئ. ا

 

   .لمسؤوليّة ألخذ قراراٍت ُمعيَّنةيعطي هللا المسيحيّين المؤمنين الحّريّة وا .2

 .عّلم

 أ. حرية اًلختيار تتطلّب المسؤولية والمساءلة. 

(. وعالوةً على ذلك، لم يعلِن هللا لإلنسان 07: 1لم يخلق هللا اإلنسان إنسانًا آليًا، بل خلقه على صورته )تكوين 

كلَّ عمٍل عليه عمله، بل أعطى اإلنسان وصية أن يحّب هللا بكل عقله وقلبه وأعماله. أعطى المسيحيّين 

ويريدون التقرير بشأن الخيارات والبدائل  المؤمنين عقاًل الستخدامه حين يرغبون بأخذ قرارات حكيمة

المختلفة التي أمامهم في كل النواحي التي لم يعِط بشأنها أي إعالٍن ُمحدَّد. أعطى المسيحيّين المؤمنين قلبًا 

(. كما أعطى 31-32: 10يمكنه أن يختار، وينبغي أن يختار، أن يطيع هللا بكلِّ القلب والوجدان )مرقس 

( به يمكنه وعليه أن يدرك إن كان قراره 15: 0؛ رومية 11: 03 الرسل ميًرا )أعمالالمسيحّي المؤمن ض
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( به يمكنه وعليه أن يعمل 11، 13: 1سليًما ومرضيًا أمام هللا أم ال. وأعطى المسيحي المؤمن جسًدا )رومية 

 إرادة هللا. 

ولذا، لم يعِط هللا المسيحيّين المؤمنين القدرة والحريّة فقط على أخذ قراراٍت ُمعيَّنة، ولكنّه أيًضا يحاسبهم 

ويسائلهم بشأن قراراتهم وعواقب قراراتهم. ال يجوز للمسيحي المؤمن أن يلوم اآلخرين على عواقب قراراته. 

حريّة اإلنسان . وكذلك، من وجهة نظر هللا، مساءلة مع هللا، ال توجد حريّة من دون مسؤولية أو محاَسبية أو

. ليس َمن يملك الحرية ليقّرر ما يشاء، وال أحّد يملك حرية ال حدود لها في ما يتعلّق بأخذ أي دائًما محدودة

قرار يرغب بأخذه. تعاليم هللا الُمحدَّدة في الكتاب الُمقدَّس وسيطرة سيادة هللا على الظروف تشكّل السياق 

حدود التي يمكن للمسيحّي المؤمن أن يأخذ قراره ضمنه. وهكذا، على المسيحي المؤمن أن يأخذ قراًرا بناًء الم

 إّما على تعاليم هللا الُمحدَّدة أو على مبادئ هللا الحكيمة في الكتاب الُمقدَّس. 

ا من حّريّة اًلختيار.  ا كبيرا  ب. أعطى هللا اإلنسان مقدارا

التي علينا أخذها في حياتنا اليومية على  في معظم القراراتي الكتاب الُمقدس هي أنّه إحدى الحقائق المهمة ف

. فقد أعطى هللا لم يُعبِّر هللا عن تفضيله أمًرا دون اآلخر أو خياًرا محّدًدا على خيارات أخرىاألرض، 

ن سعي المؤمن للحصول على المسيحيّين المؤمنين مقداًرا كبيًرا من الحرية في أخذ قراراتهم. ظاهريًا، يبدو أ

إرشاد هللا قبل عمله أيِّ شيء أمًرا أكثَر روحانيةً. ولكن، باستثناء األمور التي علّمها هللا أو أمر بها أو نهى 

عنها بشكٍل واضح في الكتاب الُمقدس، إرادة هللا هي أن يكون المسيحيّون أحراًرا في ممارستهم لعقولهم 

رهم. فمثاًل، يقود الراعي قطيع غنمه إلى المرعى، ولكنه لن يرغب في أن وقدراتهم الفكرية وتحكيم ضمائ

يقّرر أية باقة من األعشاب على كل خروف أن يأكلها في كل لحظٍة في كل يوم! ومثال آخر: أعطاك هللا 

 ساعةً لتنظر إليها، فهل تكرمه أكثر حين تسأله عن الوقت في تلك اللحظة، أم بنظرك للساعة؟ وهكذا أعطاك

 هللا عقاًل وضميًرا وإرادة لتستخدمهم وتسير بمشورتهم! 

 

 في بعض األحيان تكون عدة خيارات مختلفة مرضيةا هلل.  . ج

قد ال يكون الخيار الذي يرضي هللا خياًرا واحًدا ُمحدًدا، بل أي خيار من ضمن مجموعٍة ممكنة من الخيارات. 

 ، سيكون خياًرا مناسبًا وصحيًحا. فأي واحٍد من هذه الخيارات الممكنة، التي ترضي هللا
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المسيحي المؤمن الذي ال يسلّم حياته اليومية للمسيح يمكن أن يخطئ وسيخطئ في تقريره بشأن الخيارات 

المختلفة. ولكن المسيحي المؤمن الذي سلّم حياته اليومية للمسيح يمكنه أن يثق بأن المسيح سيرشده فال يقّرر 

 لصالح خياٍر خاطئ! 

 واحي التي يعطي هللا فيها المسيحيّين المؤمنين حريةا في اًلختيار. بعض الن . د

. للمسيحي المؤمن حّريّة أن يختار الطعام الذي يريد أكله، ولكْن ينبغي أال يسبّب خياره 5-1: 13رومية  اقرأ

عثرةً لشخٍص آخر. كما أنه حّر ليختار األيام التي يريد أن يحتفل فيها، ولكْن ينبغي أال تكون تلك األيّام 

 احتفاالت وثنية. 

 يّة االختيار إن كان يريد أن يتزّوج أو يبقى عازبًا. . للمسيحي المؤمن حرّ 1-5: 7كورنثوس 1 اقرأ

 . للمسيحي المؤمن حّريّة اختيار َمن يريد الزواج منه، طالما كان مسيحيًا مؤمنًا. 31: 7كورنثوس 1 اقرأ

. للمسيحي المؤمن حّريّة أن يختار مقدار المال الذي يريد أن يعطيه لعمل هللا في 7-1: 1كورنثوس 0 اقرأ

 لمحلية أو اإلرساليات العالمية. الكنيسة ا

. المسيحي المؤمن الذي يثبت في المسيح ال يحتاج ألن يخشى أن 12-1: 11 الرسل ؛ أعمال13: 0فيلبّي  اقرأ

هللا أن  12-1: 11 الرسل وأعمال 13: 0يخطئ في اختياره بحيث يكون ضد إرادة هللا السيادية. تعلّم فيلبي 

، يرينا 03. وفي تكوين مؤمن وظروفه بحسب إرادته السيادية وقصده الصالحسيقود ويوّجه إرادة المسيحي ال

 الكتاب الُمقدَّس كيف أرشد هللا الناس في الوقت نفسه إلى القرار الصائب. 

 يعطي هللا المسيحيّين المؤمنين الكثير من النعمة ألخذ القرارات.   .3

رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير اإلحسان أنا الرب. الرب إله : "7-1: 33: نقرأ في خروج ُمقّدمة

 " ...أدخر اإلحسان وأغفر اإلثم والمعصية والخطيئة. ولكني ال أعفي المذنب من العقاب  .والوفاء

 هللا صبور وبطيء الغضب على شرور المسيحيّين المؤمنين. 

 هم غير السليمة. هللا رحيم تجاه المسيحيّين المؤمنين الذين يتوبون عن قراراتهم الخاطئة واختيارات

 هللا يقود بسيادته ظروف المسيحيّين المؤمنين من أجل إنجاز قصده اإللهي في حياتهم. 
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  .القرارات الخاطئة غير المقصودة . أ

 ماذا ينبغي للمسيحي المؤمن أن يعمل حين يأخذ قراراٍت خاطئة لكن بغير قصد؟ 

قصد، وخاّصةً حين يؤدي القرار الخاطئ إلى الكثير حين يكتشف المسيحي المؤمن أنّه أخذ قراًرا خاطئًا بغير 

من المشاكل، فإّن هذا المسيحي المؤمن يبدأ بالّشّك أو القلق. وفي مثل هذه األوقات والظروف، ينبغي له أن 

(! حين يدرك المسيحي المؤمن إرادة هللا ويعمل باإليمان بناًء عليها، 7: 5بطرس 1يثق بسيادة هللا وعنايته )

شف الحقًا أنه ارتكب خطًا، فإن عليه أن يثق أن هللا فوق هذا الظرف، وهو سيهتم بأمر العواقب في ولكن يكت

حياته وحياة اآلخرين. على المسيحي المؤمن أن يدرك أنّه ليَس كاماًل أو ُمقّدًسا بالكامل بعُد، وأنه سيخطئ في 

، ولذا فهو يعمل في كلِّ شيٍء من أجل خير حياته. ولكن عليه أيًضا أن يؤمن أن هللا صاحب السلطان والسيادة

(. قد ال يعرف المسيحي المؤمن دائًما إرادة هللا، ولكن عليه دائًما أن يعمل ويعيش 05: 5الذين يحبّونه )رومية 

 (. 1: 11" )عبرانيين فمن المستحيل إرضاء هللا بدون إيمانويسلك باإليمان: "

 .القرارات الخاطئة المقصودة . ب

 مسيحي المؤمن التائب أن يتوقّع حدوثه نتيجة قرار خاطئ أخذه عن قصد؟ ماذا يمكن لل

(. كان النبي يونان خائفًا من 0: 1أمَر الرّب يوناَن بأن يكرز بكلمته في مدينة كبيرة جًدا تُدعى نينوى )يونان 

ليه فيه. ولكّن عمل إرادة هللا، وقد اختار عن قصد أن يهرب إلى مكاٍن ظّن أن الرب لن يتمّكن من الوصول إ

الرب استخدم حوتًا إلعادة يونان إلى التوبة! وحين تاب يونان، أمره الّرب ثانيةً بأن يذهب إلى نينوى ليكرز 

 (. 0-1: 3لشعبها )يونان

وهكذا، يمكن أن يستخدم الّرّب ظروفًا ُمعيّنةً في حياتك ليعيدك إليه. هذا يُظِهر أّن هللا ليس فقط لديه خطة 

حين يتوب لديه خطة ثانية أيًضا، وهي أفضل خطة عند هللا في الظروف الجديدة! مسيحي، ولكن واحدة لكلِّ 

(، ويعطيه برحمته 1: 1يوحنا 1المسيحي المؤمن عن عصيانه لخطة هللا األولى، فسيشفق هللا عليه ويغفر له )

 خطته الثانية الصالحة بقدر صالح الخطة األولى! 

دون إليه يعطيهم هللا خطة ثالثة ورابعة وخامسة، وكلُّها خطط صالحة، ألن هللا أوالد هللا الذين يتوبون ويعو

ر هللا أن ال يقف شيٌء أو شخٌص في طريق إنجازه لمقاصده مع 11: 03كامل في غفرانه ومحبّته )أمثال  (. قرَّ

 (! 07، 03: 13أوالده ولهم )إشعياء 
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 .ة عن السيطرةالظروف الخارج . ج

 كيف ينبغي للمسيحيين المؤمنين أن ينظروا إلى إرادة هللا غير المعلنة في ما يتعلَّق بظروفهم الشخصية؟ 

(. هللا هو هللا، وأفكاره وطرقه أعمق وأسمى من 01: 01هللا هو الوحيد الذي يعرف إرادته غير الُمعلَنة )تثنية 

لَنة في الكتاب الُمقدس هي إرادة سيادية وهللا سيحقّق (. إرادة هللا الُمع11-5: 55أفكار وطرق اإلنسان )إشعياء 

قصده. ولكن إرادته غير الُمعلَنة هي أيًضا إرادة سيادية، وفي هذه الناحية أيًضا سيحقّق هللا قصَده! فمثاًل، لم 

مكان الُمحدَّد في ُولِدنا في عائلتنا التي ُولِدنا فيها، وفي ذلك الوقت الُمحدَّد في التاريخ وال لماذايعلِن هللا لنا 

(. ولم يعلِن لنا 10-12: 12من السنين سنعيش )مزمور  كم(. لم يعلِن هللا لنا 11: 17الرسل العالم )أعمال

(. ولكن هللا أعلن لنا أنّه يعمل من خالل كل 3-3: 5يسمح بأن نتعرَّض لبعض الظروف الصعبة )رومية  لماذا

ألوالده!  كاملة(. إرادة هللا غير الُمعلَنة 05: 5صده )رومية األشياء لخير الذين يحبونه، المدعّوون حسب ق

بأن هللا ينفّذ ويتّمم أفضل الخطط في حياته في كل هذه  يثقو يقّرر أن يسلّم هللولذا، على المسيحي المؤمن أن 

 (!7: 5بطرس 1الظروف )

 .القرارات المشتركة أو قرارات المنظّمات .3

: في كثيٍر من األحيان تكون هناك قرارات ينبغي أخذها ضمن مجموعة. هذه القرارات أيًضا خاضعة مقدِّمة

لإلطار المحدود نفسه، الذي هو تعاليم وحكمة هللا الُمعلَنة في الكتاب الُمقدَّس. لم يعِط هللا أي قائٍد مسيحي في 

وانينه بشأن كيفية أخذ القرارات. وسط الكنيسة أو قائد غير مسيحي في العالم السلطة ليقّرر قواعده وق

المسيحيّين المؤمنين، ينبغي لمجلس الشيوخ )مجلس الكنيسة/ لجنة الكنيسة( والكنيسة ككّل عادةً أن تأخذ 

 القرارات. يعلّم هللا في الكتاب الُمقدَّس أن المسؤوليات التالية منوطة بالكنائس والمنظّمات والهيئات المسيحية: 

 ما هي مسؤوليات الكنائس والمنظّمات المسيحية في ما يختّص بالقرارات الخاّصة بالُمنظَّمة؟  :شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 .القرارات المتعلِّقة بالعقيدة التي يتّم تعليمها في الكنيسة المسيحية . أ

. أعطى هللا الكتاب الُمقدَّس للمسيحيّين المؤمنين كمصدر السلطة الُمطلَق لفكر البشر 1: 1تيطس  اقرأ

لطة األسمى  وسلوكهم. قد يحلُّ اعتراف اإليمان الذي تضعه كنيسة ُمعيَّنة مكان الكتاب الُمقدَّس كصاحب السُّ
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و امتحان اعتراف اإليمان الخاّص بكنيسته للعقيدة والحياة المسيحيّين! أمام كلِّ قائد مسيحي واجب مستمّر ه

 (. 1: 1من خالل دراسة الكتاب الُمقدَّس بكلِّ نشاٍط وجّدية )تيطس 

 .القرارات المتعلقة بقيادة الكنيسة أو الُمنظَّمة المسيحية . ب

؛ 11-1يوحنا 3؛ 02: 5تيموثاوس 1؛ 01: 5 الرسل ؛ أعمال3: 5بطرس 1؛ 17: 13عبرانيين  اقرأ

 . 13-10: 5كورنثوس 1

: ينبغي للكنيسة أن تعيّن أو تنتخب لها شيوًخا على أساس المؤهاّلت المؤهِّالت المطلوبة للقادة المسيحيّين

  وقّررها.المطلوبة في الكتاب الُمقدَّس. ال يجوز للكنيسة أن تحّدد مؤهِّالت تتجاوز تلك الذي وضعها هللا 

: ينبغي للكنيسة أن تحصر مهّمات هؤالء القادة بالمهّمات التي يعلّمها المهّمات المطلوبة من القادة المسيحيّين

الكتاب الُمقدَّس: أن يكونوا رعاةً للناس، وأن يكونوا وكالء على أنشطة وأمالك الكنيسة، وأن يكونوا ُمعلِّمين 

 ة التي يقودون بها. للكلمة، وأن يكونوا خّداًما في الطريق

: ينبغي للكنيسة أيًضا أن تحصر سلطة القادة في المهمات المطلوبة التي السلطة الُمحدودة للقادة المسيحيّين

يعلّمها الكتاب الُمقدَّس. ينبغي للمسيحيّين أن يحترموا شيوخهم ويطيعوهم من كلِّ قلوبهم في النواحي المتعلِّقة 

في المهمات التي يصفها الكتاب  سلطة الشيوخ محدودة(. وعلى كّل حال، فإن 17: 13بمسؤولياتهم )عبرانيين 

الُمقدَّس. يُمنَع الشيوخ من ممارسة التسيّد على المسيحيّين المؤمنين اآلخرين الموضوعين في عنايتهم وتحَت 

ذين يأخذون (. ليس المسيحيّون المؤمنون ملَزمين بإطاعة القادة ال3: 5بطرس 1؛ 05-05: 02رعايتهم )متّى

(. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين 01: 5؛ 11: 3 الرسل القرارات التي تتجاوز مبادئ الكتاب الُمقدَّس )أعمال

أيًضا أن ال يسمحوا لقادتهم بأخذ القرارات المتعلِّقة بحياتهم الشخصية، التي هي من حّق هللا أو ربما عليهم هم 

يحّل محّل الروح القدس أو الكتاب الُمقدَّس في حياة أيِّ مسيحيٍّ أخذها. ال يحّق ألي قائد أو شيٍخ مسيحي أن 

 مؤمن آخر! 

: ينبغي للمسيحيين المؤمنين أن يوبّخوا القادة الذين يعصون هللا توبيخ القادة المسيحيّين وإعفاؤهم من مهماتهم

-1يوحنا 3ولياتهم )(، وعليهم إعفاء الذين يستمّرون في عصيان هللا من مهّماتهم ومسؤ02: 5تيموثاوس 1)

 (. 13-10: 5كورنثوس 1؛ 11

 .وعملية أخذ القرارات بالنظام الداخلي للكنيسةالقرارات المتعلقة  . ج
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في الكتاب فيما يتعلق بالتعاليم الواضحة كنيسة في ال النظام الداخلي: ينبغي للكنيسة أن تحصر النظام الداخلي

الُمقدَّس. ال يجوز للقادة والشيوخ أن يسلبوا الحّريّة والمسؤولية المسيحيّتَين من المسيحيّين المؤمنين، ألّن هذا 

ويبقي المسيحيّين المؤمنين العاديين  سلطويّين. كما أن هذا يجعل القادة المسيحيين ناموسيينيجعل المسيحيّين 

-05: 02( والسلطوية التسيُّدية )متّى 3: 5دين هللا الناموسية )غالطية الروحي. ي عدم النُّضجفي حالٍة من 

 (! ينبغي للقادة المسيحيّين أن يأخذوا كل القرارات المهمة مًعا مع أعضاء الكنيسة. 05

: ينبغي أن تُدار كلُّ كنيسة محلّيّة من هيئة شيوخ وليس من قائد واحد، مهما كان ما يُدعى عملية أخذ القرارات

(. ال يجوز لشيوخ كنيسة ما أو قادة منظمة مسيحية ما أن يتسيّدوا على 13: 3تيموثاوس 1القائد به ) هذا

(. لكون كل المسيحيّين المؤمنين العاديّين كانوا مشتركين 3: 5بطرس 1أَمنون عليهم )تالمسيحيّين الذين هم مس

( واختيار 01-15: 1 الرسل ل جديد )أعمالمًعا في أخذ معظم القرارات الُمهّمة في الكنيسة، مثل اختيار رسو

(، فعليهم دائًما أن يعملوا مًعا في اختيار شيوخ كنيستهم وفي كل القرارات 7-1: 1 الرسل الشمامسة )أعمال

 المهّمة األخرى. 

ثمة قرارات ُمهّمة أخرى ينبغي أخذها في اجتماٍع سنويٍّ لشعب الكنيسة. ومن األمثلة على هذه القرارات: 

رات المتعلِّقة باعتراف إيمان الكنيسة، والقرارات المتعلقة بالمعايير األخالقية والمواقف تجاه القضايا القرا

األخالقية في الكنيسة، والقرارات المتعلِّقة بالُخطَط واألنشطة السنوية في الكنيسة، والقرارات المتعلِّقة 

عقارات للكنيسة أو بيعها، والقرارات المتعلّقة بتأديب  بالموازنة الّسنوية للكنيسة، والقرارات المتعلّقة بتملُّك

 أّي قائد يقترف خطيةً. 

القرارات في الكنائس المسيحيّة الكتابيّة ال يتم أخذها بأسلوب التصويت الديمقراطي والسير برأي األغلبية، بل 

التّفاق العام وسط كل أعضاء بالمنهجية الكتابية المتمثّلة باالتّفاق الكامل مع الكتاب الُمقدس من ناحية، وا

الكنيسة من ناحية أخرى. حين ال يستطيع الشيوخ وأعضاء الكنيسة على االتّفاق حول قضية مهّمة، فإنّه ينبغي 

تأجيل أخذ القرار. وحينها ينبغي لكلِّ شعب الكنيسة أن يدرسوا الكتاب الُمقدَّس أكثر، ويناقشوا القضية أكثر 

لوصول إلى اتّفاق. ينبغي أن تكون كل القرارات في اتّفاق كامل مع الكتاب الُمقدَّس. ويصلّوا أكثر إلى أن يتّم ا

 ومهّمة الشيوخ هي أن يحرصوا على حصول ذلك. 

 

 تعلَّم أن تساعد اآلخرين في أخذ قراراتهم . د
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هو مهّمة طالب النصيحة  تقديم النَّصيحة هو مسؤولية المشير الناصح، ولكن أخذ القرار .3

   .والمشورة

ًضا لتجربة أن يخبِر الناس بعمل عليهم عمله بداًل من أن يساعدهم في أخذ  :علِّم كثيًرا ما يكون اإلنسان ُمعرَّ

قراراتهم بأنفسهم. ال يجوز للمشير أن يأخذ القرارات عن طالب النصيحة أو يقّرر بشأن أي من الخيارات 

لفرق بين االستماع لنصيحة الناصح من ناحية وأخذ الموضوعة أمامه! ولذا، علّم المسيحيّين المؤمنين الُجُدد ا

 قراراتهم بأنفسهم من ناحية أخرى. 

في اكتشاف أهم العوامل قد ال تكون النّصيحة الُمقدَّمة من الناصح المشير أكثر من مساعدة طالب النصيحة 

 .التي لها دور في قراره وفي التفكير بعواقب قراره

من يأخذ القرار دائًما. ينبغي أن يبقى هو المسؤول عن قراراته وعواقبها! ينبغي أن يكون طالب النصيحة هو 

فإن أخبر الُمشير بما على طالب المشورة أن يعمله، فقد يلوم طالب المشورة مشيره الحقًا على القرار الخاطئ 

كورنثوس 0وعواقبه! ال يجوز للُمشير المسيحّي أن يقف بين هللا وطالب النصيحة. يقول الرسول بولس في 

وهذا ال يعني أننا نتسلط على إيمانكم، بل إننا معاونون لكم نعمل ألجل فرحكم. فباإليمان أنتم : "03: 1

 ." ثابتون

   .اتّباع ذلك المثال مسؤولة الطالبتقديم مثاٍل هو مسؤولية الناصح المشير، ولكن  .2

قد يتعّزى طالب النصيحة حين يسمع ما قّرره الناصح المشير أو اختار عمله أو عمله فعاًل في ظرف  :علِّم

صعب شبيه في حياته. ولكن غالبًا ما يكون األفضل للناصح أن ال يقول لطالب النصيحة ما قّرره أو اختاره أو 

لناصح المشير هو األسلوب الوحيد عمله في ظروف شبيهة في حياته، ألّن طالب النّصيحة قد يفهم أن مثال ا

يحفّز طالب الممكن الذي يمكنه اتّباعه، أو قد يظّن أن اتّباع نهج المشير هو إرادة هللا له! ينبغي للمشير أن 

. ينبغي للمشير أن يحفّز طالب المشورة على أن يكون المشورة والنصيحة بالمبادئ الكتابية ال بمثاله الشخصي

وعلى أن يأخذ قراراته بنفسه. ينبغي للمشير أن يفهم أّن طالب النصيحة هو المسؤول  له تطبيقه الخاّص للحق

والمساءل بشأن القرار الذي يأخذه أو تقرير أي من الخيارات عليه السير به، أو العمل الذي يقوم به، وهو 

 المسؤول عن عواقب قراره وما يعمله والخيارات التي يسير بها. 
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   .ليست مسؤولية المشير آخر أو قرار طالب المشورة والنّصيحة الحكم على نصيحة مشير .3

ينبغي للمشير أن يحرص على عدم انتقاد نصيحة مشير أو ناصح آخر، إال إن كانت نصيحته ضد تعاليم  :علِّم

كلمة هللا الواضحة في الكتاب الُمقدَّس. كما أّن عليه أن يحرص على عدم إدانة قرار طالب النّصيحة النهائية 

ان يخالف إرادة هللا الُمعلَنة بوضوح في أو الخيار الذي سار به أو االتّجاه الذي اتّخذه في العمل، إال إن ك

الكتاب الُمقدَّس. فطالب النّصيحة أو المشورة هو المسؤول والمساَءل أمام هللا. ال تتّهم طالب نصيحٍة بنقص 

اإليمان أو ضعفه، فاهلل ال يعطي نوع اإليمان نفسه لكل إنساٍن في الكنيسة. كما ينبغي تشجيع المسيحيّين الذين 

 (! 13: 5تسالونيكي 1ّضعف والّشعور بِصَغر النفس )يتّصفون بال

: مهّمة النّاصح المشير هي مساعدة طالب النصيحة على أن يأخذ قراره بنفسه أو يقّرر بين الخيارات استنتاج

التي أمامه، وأن يعمل بناًء على قراره، وأْن يتحّمل كامل المسؤولية عن عواقب قراره أو الخيار الذي يسير 

 به. 

 دقائق( 5) الةص  3

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

" مع شخص آخر أو ضمن تضاعف المؤمنين والكنائسالمتعلِّق بـ" ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

 مجموعة. 

 .7-3عبرانيين  ِمن يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الروحية: الخلوة .3

ن مالحظاتك استخدم ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفضَّ

. راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية 1: 13تأّمل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .3

  .حفظتَها
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. استفد من منهجية 15 حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا الُمقدَّس:درس الكتاب  .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .1

ن مالحظاتك .7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


