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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:  . بالكرازة والمناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  إرميا

 

ة بكل واحٍد شاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (منكممن دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (. 02، 51، 51، 51 إرميا)خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

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

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 1) حفظ 3

 5: 1يعقوب : حكمة هللا

 

 .1: 5 حكمة هللا: يعقوب في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  11) درس كتاب 0

 21-1: 12رومية 

 

يمتلئ بتعليم العقيدة المسيحيّة والممارسات والحياة المسيحيّة، فإّن  روميةفر رسالة مع أّن كامل س  : ُمقّدمة

 . الممارسات والحياةترّكز على  51-50، بينما الفصول العقيدةمن الّرسالة ترّكز على  55-5الفصول 

. علّم الفصل الّسادس من الرسالة عن كون أساس التّبرير قديسالتّ من الّرسالة هو  50موضوع الفصل  

: 5 كورنثوس5؛ انظر 1-0: 1 روميةفي موته وقيامته ) االتّحاد الّروحّي مع يسوع المسيحقديس هو والتّ 

تقديسنا الّشخصّي! ال يمكن لنا أن ننمو في  ر القانونيّة وحالة القداسة األخالقيّةيحالة التّبر(. من دون 22

االتّحاد الّروحّي مع المسيح بموته ومن دون التّقديس ال يمكننا أن نكون على يقين بشأن تبريرنا! ولكون 

-52: 1 روميةقديس عملية مستمّرة وديناميكيّة حيّة في المسيحّي )، فإّن النّمّو في التّ اوثابت   ادائم   اوقيامته اتّحاد  
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(. االتّحاد الّروحّي مع يسوع المسيح يعني أّن اإلنسان دعا يسوع المسيح ألن يحيا في قلبه وحياته. إنّه 55

المسيح، روح الّرّب  روحالّروح القدس يحيا في جسد المسيحّي الحقيقّي. ليس الّروح القدس سوى  يعني أنّ 

الذي قام من الموت وصعد إلى أعلى الّسموات وتمّجد على عرش العروش، الذي يحكم اآلن في الّسماء 

صلب متين هو الفداء التي  (. حياة المسيحّي الحقيقّي العمليّة واألخالقيّة مبنيّة على أساس52-9: 1 رومية)

أنجزه وأكمله يسوع المسيح. والنّمّو في التّقديس يحصل لكون المسيحّي ينتمي ليسوع المسيح، والمسيح يدعم 

 ويعّزز الحياة الجديدة في المسيحّي من خالل عمل الّروح القدس. 

 كلمة هللا  .                                                        اقرأ: 1الخطوة 

  . 05-5: 50رومية لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. ذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في ه َفكِّ

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقّ ا واحد 

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شارِك.

نَّا.لنتناو  ب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد م 

 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 1: 12 رومية

 .تجاه جسده المؤمن واجب المسيحي: 1االكتشاف 

لمراحم  اأتوسَّل إليكم أيُّها اإلخوة، نظر  . نقرأ في اآلية األولى: "لذلك قديسالجسد المسيحّي جزٌء مهمٌّ في التّ 

هللا، أن تقدِّموا له أجسادكم ذبيحة ُمقدَّسة  مقبولة عنده، وهي عبادتكم بعقل." ثّمة أديان كثيرة في العالم تحقِّر 

ر من الجسد وتأثيراته المهينة والمحقِّرة. لكن االجسد وتعتبره شّر   . وأسمى مثالياتهم األخالقية هي التحرُّ

 اأساسيّ   ااإليمان المسيحّي أهّميّة وقيمة عظيمتَين للجسد. منُذ الخلق وجسد اإلنسان يمثِّل جزء  يُعطي المقابل، ب

. ولكّن هذا الخطية(. وفي نهاية حياة اإلنسان يموت الجسد بسبب 02-05، 1: 0)تكوين اإلنسان  من كيان

(. وألّن جسد 05-02: 2 ؛ فيلبّي0: 50األجساد )دانيال  غير طبيعّي ألّن قصد هللا هو أن يقيم كلَّ  ايُعتبَر أمر  
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س كلَّ أعضاء جسده هلل أدواٍت للبّر  المؤمنالمسيحّي  (. 59، 52: 1 رومية)هيكل للّروح القدس، فإنّه يكرِّ

س جسده  -" )ترجمة فاندايك ةحيّ يقّدم المسيحّي جسده ذبيحة  "  بشكٍل دائم ومستمرّ البستاني( هلل، أي أنّه يكرِّ

م جسده ذبيحة  لخدمة هللا.  التي تجّددتأداة  بيد طبيعته  س جسده  ُمقدَّسةإنّه يقدِّ من  بدال   للقداسةهلل، أي أنّه يكرِّ

د والّشهوات الحّسيّة الّرديئة. إنّه  يفصل جسده عن كّل ما ال يرضي هللا، ويكّرس حياته لكّل ما يرضي هللا يُبع 

. ال يكون لديه دافع سوى أن يرضي ويمّجد هللا، أي أنّه مقبولةذبيحة  ويجلب له الّسرور. وهو يقّدم جسده 

س جسده بوعٍي وقصٍد وتفكير وتكريس حقيقّي لعبادة بعقلتُدعى هذه الّذبيحة " يسوع "، أي أّن المسيحّي يكرِّ

  ة.طقوس خارجيّة آليّ  هاة واألُمميّة التي كانت تتّصف بكونمسيح، بمقابل طرق العبادة اليهوديّ ال

 

 2: 12 رومية

 . تجاه عقله المؤمنواجب المسيحّي  :2االكتشاف 

: "وال تتكيَّفوا مع هذا العالم، بل تغيَّروا بتجديد الّذهن، 0. فنقرأ في اآلية العقل المسيحّي هو مفتاح التّغيير

الحياة المسيحيّة  المؤمنلتميّزوا ما هي إرادة هللا الّصالحة المقبولة الكاملة." فمن أجل أن يعيش المسيحّي 

أال يكون مقياسه العالم الخاطئ األثيم، وينبغي كذلك أال  ، ينبغي أن يكون لديه مقياس. ينبغي أّوال  اة حق  العمليّ 

أو أّي ديٍن في هذا العالم! ينبغي أن يكون مقياسه هللا نفسه، هللا الذي أعلَن نفسه في حياة  يكون أّي قائٍد دينيّ 

 0(، وإرادة هللا الكاملة. تتضّمن اآلية 0-5: 1ت المحبّة الكاملة الُمطلَقة )انظر أفسس يسوع المسيح التي جّسد

 . اووعد   اوأمر   انهي  

 

 .أ. النّهي 

وتجنُّب  الخارجيّة في األمور الّشكليّة تجنُّب مشابهة األشرار"وال تتكيَّفوا!" يتكلّم الّرسول بولس هنا عن 

 تأثيراتهم. "ال تسمحوا ألنفسهم بأن تتشّكلوا على شاكلة هذا الجيل الّشّرير." 

، يعلِّم الكتاب الُمقدَّس أّن على المسيحيّين أن أن يتجنّبوها! فمثال   المؤمنينوهكذا، ثّمة أموٌر ينبغي للمسيحيّين 

البذيئة وترديدها، وقراءة المجاّلت والُكتُب  يتجنّبوا استخدام اللغة الُمسيئة، والبُعد عن االستماع لألغاني

الفراغ أوقات  ، وارتداء الثّياب الكاشفة، واالنخراط في أنشطةٍ االقذرة، ومشاهدة األفالم الّرديئة أخالقيّ  
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، والّسير في المسلكيّات الّشّريرة لَمن يُدعون أصدقاء. فالّدليل األّول على عيش االمشكوك بصّحتها أخالقيّ  

بما يفرضه هذا  (! ينبغي أن ال تتحدَّد حياة المسيحيّ 9: 5تسالونيكي 5) الخطيةالمسيحيّة هو البُعد عن الحياة 

تكون خططه وطموحاته تحَت أْن (، بل 1، 1: 0كورنثوس 5؛ 51: 0يوحنا 5)الّدهر المؤقَّت العابر الّشّرير 

 ويستمّر في الّدهر اآلتي!   تأثير الّدهر اآلتي! عليه أن ينّمي نمطَ حياٍة يثبت في هذا الدهر

 

 .ب. األمر 

. "اسمحوا ألنفسهم بأن تتغيَّروا التّغيير الّداخلّي الذي يقود إلى التّغيير األبديّ "تغيّروا!" يشير هذا األمر إلى 

 من خالل تجديد ذهنكم." 

أن يسعوا ألن يتغيّروا، ، على المسيحيّين أن يعملوها! فمثال   المؤمنينوهكذا، فإّن ثّمة أمور على المسيحيّين 

ويسعوا لمعرفة إرادة هللا في الكتاب الُمقدَّس، ويمألوا أذهانهم وعقولهم بكالم هللا، ويكونوا مستعّدين ألن 

يستخدم الّروح القدس كالم هللا لتغييرهم. عليهم أن يعيدوا باستمرار ضمائرهم ومعتقداتهم وقناعاتهم إلى 

عليهم أن يمتحنوا قناعاتهم ليروا إن كانت متوافقة تّعليم من الّروح القدس. الكتاب الُمقدس ليتلقّوا ال ةمدرس

ه بشكٍل مباشر ضّد الّركود والكسل والّرضا عن الّذات  ومنسجمة مع تعليم الكتاب الُمقدَّس. هذا األمر موجَّ

 اتغيُّر   سول بولس هنا ليسا. ما يعلّمه الرّ ما يتَّصف المسيحيّون به اوالكبرياء النّاتجة عن اإلنجاز والتي كثير  

 ! امستمّر   اتجديد  ، بل ثانية   أو بركة   الحظيّ  

 

 .ج. الوعد 

ما هي إرادة هللا بشأن الكيفيّة التي ينبغي لهم أن  اهذا، فإنّهم سيعرفون اختباريّ   المؤمنونحين يعمل المسيحيّون 

 إلرادة هللا.  اطبيعيّ   اانعكاس   يعيشوا حياتهم. وستكون القداسة والعدل والّصالح في حياة المسيحّي الحقيقيّ 
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   توضيحات    .إسأل: 3الخطوة 

 المقطع الكتابي؟: ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 05-5: 50 روميةلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل 

 : ُصْغ سؤالك بأكبر  درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

ة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابشارك

 أفكاره التي دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 

 

 

 3: 12 رومية

 ؟3معنى اآلية ما : 1الّسؤال 

   .مالحظات

في تفكيره،  يفوق حقّه، بل يكون متعقِّال   ا: "أوصي كّل واحٍد بينكم أال يقدِّر نفسه تقدير  2: 50 روميةتقول 

 بحسب مقدار اإليمان الذي قسمه هللا لكلٍّ منكم." 

سول بولس هنا عن الفوارق الموجودة بين المؤمنين في الكنيسة. فقد سمح هللا بوجود ثالثة فوارق يتكلّم الرّ 

، أُعطي 4. وبحسب اآلية مقادير مختلفة من اإليمان، فقد أعطى هللا 2بحسب اآلية فبين المؤمنين. 

مواهب  المؤمنونن ، أُعطي المسيحيّو1. وبحسب اآلية مختلفة في الكنيسة أعماال   المؤمنونالمسيحيّون 

، وبالتّالي تحّدد االتّجاه الذي يسير تي تحّدد الفوارق بين المسيحيّين. إرادة هللا الّسياديّة هي الروحيّة مختلفة

 فيه تقديسهم وتكريسهم وخدمتهم. 

 

 ة.التّقدير المبالَغ به للّذات خطيأ.  

ته في يّ ة المبالغة في تقدير أهمّ من خطي المؤمنر هللا المسيحّي "... أال يقدِّر نفسه تقديرا يفوق حقّه." يحذّ 

الكنيسة. يمكن للكبرياء أن تظهر في اشتهاء أو ممارسة موهبة روحيّة في الكنيسة ال يملكها ذلك اإلنسان. كما 

ون غير ُمعيّن في الكنيسة ال يخّصه ولم يوّكله هللا عليه. المسيحيّ  عمليمكن أن تظهر في اشتهاء أو ممارسة 
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الُمعطى لهم من هللا في الكنيسة، والذي يتوافق مع مقدار  موهبة الّروحيّة أو العمل الّروحيّ الّراضين بال

، بل خطية الكبرياء أو التّقدير الّزائد والمبالَغ به للّذاتلأنفسهم  عرِّضوني ،اإليمان الذي أعطاه هللا لهم

 . ويوقعون أنفسهم بهما

 

 ة. خطيب. التّواُضع الكاذب  

 اعلى أن يفّكر بنفسه تفكير   المؤمنيحّث هللا المسيحّي في تفكيره."  "أوصي كّل واحٍد ... أن يكون متعقِّال  

أال يرفض إدراك  ا، فإّن عليه أيض  لديه تليسالمواهب التي  كلت. فمع أن عليه أن ينتبه بأال يظّن أنّه يممتعقِّال  

 ة. خطي احقيقة الموهبة أو المواهب التي نالها من هللا. فالتّواُضع الكاذب هو أيض  

 

 .ج. مقدار اإليمان 

. وهكذا، قد تشير الكلمة إلى اُمعيَّن   ا، حيث تُقاس كّميّة ُمعيّنة أو نوع  نتيجة القياستشير الكلمة "مقدار" إلى 

ال كّميّته، أي  اإليمان نوع، يبدو أّن التّشديد يقع على 1: 4اإليمان الذي ق يَس. ولكن بالنّظر إلى أفسس  كّميّة

. وهكذا، فإّن مؤمنعلى نوع الموهبة الّروحيّة أو نوعية العمل الذي قّرره هللا في سيادته وأعطاه لكّل مسيحيٍّ 

أن يظِهروا إيمانهم  المؤمنينتي بها ينبغي للمسيحيّين الطّرق المختلفة التعني  لإليمان المقادير المختلفة

 ، وذلك حسب المواهب الروحية المختلفة أو األعمال الُمختلفة الُمعطاة لهم في الكنيسة. ويمارسوه

ع المواهب واألعمال المذكورة في اآليات  م وأعطي للمسيحيّين تنوُّ . فكّل مسيحّي 1-1ومن األمثلة على ما قُس 

الخاّص به، أي الموهبة الّروحيّة والعمل الّروحي الذي يعيّنه هللا في سيادته له في ما يختّص  المقدارينال 

(. وعلى كلِّ مسيحيٍّ أن يعبِّر عن إيمانه أو يمارسه من خالل 55: 50كورنثوس 5بالخدمة في الكنيسة )انظر 

 له.  الُمعيَّنخدمة هللا بالموهبة الّروحيّة والعمل الّروحّي 

إلتمامنا أعمالنا المختلفة  اضرورّي والزم أيض   إْذ هونصير أعضاء في الكنيسة،  حتّىفقط  لإليمانال حاجة 

ونحُن أعضاء في الكنيسة. ال يمكن ممارسة المواهب الّروحيّة واألعمال في الكنيسة بشكٍل صحيح إال من 

-5: 52كورنثوس 5تنا بعضنا لبعض )(، وبمحبّ 52: 4؛ فيلبّي 2: 50 روميةخالل اإليمان بيسوع المسيح )
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( تعني أّن لكّل موهبة روحيّة 1: 4(. وحقيقة أّن للمواهب الّروحيّة واألعمال في الكنيسة مقادير )أفسس 52

 في ما يتعلّق بنوعيّة العمل والنّاحية التي تتّم بها ممارسة تلك الموهبة.  احدود  

 

 8-0: 12 رومية

 ؟في الكنيسة المؤمنينما هو واجب المسيحيّين : 2الّسؤال 

 .مالحظات

 

  .أ. تعريف الموهبة الّروحيّة 

. يعيّنه لهأو عمل خاّص  المؤمنالموهبة الّروحيّة رغبة خاّصة أو قدرة خاّصة يضعها هللا في المسيحّي 

، وهي تظهر حكمته أو نعمته من خالل المسيحيّ لقّوة هللا أو  إظهارهي  1-4: 50كورنثوس 5وبحسب 

 بأشكاٍل وأنواٍع مختلفة من الخدمة. 

 

 .ب. هدف المواهب الّروحيّة 

اٌء عيّنه هللا له. للجسد البشرّي أعضهو أن يخدم هللا بالموهبة الّروحيّة أو العمل الذي  مؤمنواجب كّل مسيحّي 

عمل مهّم مهما كان. وكذلك يشكِّل كّل المسيحيّين  همختلفة، ولكّل عضٍو عمٌل مختلف في الجسد البشرّي، ولكنَّ 

عضٌو في ذلك الجسد وله عمل ضرورّي فيه. يقول الّرسول بولس في  مؤمنجسد المسيح، وكلُّ مسيحيٍّ  امع  

على المسيحيّين  (، وهذا يعني أنَّ 01: 4: "نحُن ... كلّنا أعضاء بعُضنا لبعض" )انظر أفسس 1: 50 رومية

: 4بطرس 5بالموهبة الّروحيّة التي أخذوها من هللا أو العمل الذي عيّنه هللا لهم ) ابعض  أن يخدموا بعضهم 

52 .) 
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 .ج. أنواع المواهب الّروحيّة 

 اثالث  األنبياء،  اثاني  سل، الرّ  أوال  أهم ثالث مواهب أو أعمال روحيّة هي:  أنّ  01: 50كورنثوس 5تعلّم 

، 09-51: 51 رومية)انظر  رومية، ألنّه ليس من رسول في النّبوة أّوال   1-1: 50 رومية تُور دالُمعلّمون. 

، حيث يُشار إلى أّن الّرسول بولس لم يكن يبني على أساس رسول آخر(. وعلى كّل حال، ال 02وخاّصة اآلية 

م تصنيف   1-1: 50 روميةتقصد  ، المواهب 50 روميةوتراتبية  للمواهب أو األعمال الّروحيّة. ففي  اأن تقدِّ

المواهب الّروحيّة هي:  . وهذهبالمجال الذي فيه تُماَرس الموهبة الّروحيّةالّروحيّة األربعة األولى تتعلَّق 

الذي به بميل القلب واإلرادة عليم والوعظ )التّشجيع(. المواهب الثاّلثة األخيرة هنا تتعلّق النّبوءة والخدمة والتّ 

ينبغي أن تتّم المساهمة في احتياجات اآلخرين بسخاء وكرم. وينبغي أن تتّم القيادة . م وتُعَمل الخدمةتُقدَّ 

 باجتهاد، وأن تقدَّم الّرحمة وأعمالها بفرح وسرور. 

 

 6: 12 رومية

 ؟ما ماهيّة موهبة النّبوءة المسيحيّة: 3الّسؤال 

 .مالحظات

عيّنه هللا لهم هو إيصال إعالنات هللا من هللا  الكلمة "نبوءة" تعني "أن ينطق". إنّها قدرة خاّصة أو عمال  

 (. 55-52: 05؛ 51-51: 0 الرسل )أعمال

 

 .أ. النّبوءة في الكنيسة األولى  

في الكنيسة المسيحيّة األولى، قبل أن يكتمل العهد الجديد، كانت هناك حاجة حقيقيّة ألنبياء العهد الجديد. فلم 

لدى المسيحيّين، ولذا استخدم هللا األنبياء ليعل نوا حقّه لهم. وقد أعلن األنبياء بشكٍل  ايكن العهد الجديد مكتوب  

أن يحيوا حياتهم في الّدهر الحاضر. وفي  المؤمنينيريد للمسيحيّين  بها خاّص إرادة هللا بشأن الكيفيّة التي

أنبياء  ة أنّ يُظه ر تاريخ المسيحيّ بعض األحيان أعلن هؤالء األنبياء ما سيحدث في مستقبل بعض المسيحيّين. و

 العهد الجديد استمّروا موجودين حتى اكتمال كتابة العهد الجديد. 
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كان على أنبياء العهد الجديد استخدام النّبوءة بحسب مقدار إيمانهم. معنى هذا هو أنّه كان عليهم أن يمار سوا 

عيَّنهما هللا لهم. فمن ناحية، تكلّم أنبياء العهد  والعمل اللذين والمجالضمن حدود إيمانهم موهبتهم الّروحيّة 

ألنبياء  ا(. ومن ناحيٍة أخرى، لم يكن مسموح  02: 02 الرسل الجديد بالحّق الذي أرادهم أن يتكلّموا به )أعمال

 (. 00-05: 02العهد الجديد أن يتجاوزوا في كالمهم ما أعطاهم هللا ليتكلّموا به )إرميا 

 

  .اكتمال قانون الكتاب الُمقدَّسب. النّبوءة بعد  

، لم يعد أحٌد يتنبّأ مثلما كان أنبياء العهد القديم افر  س   11بعد اكتمال قانون أسفار الكتاب الُمقدَّس المؤلَّف من 

 رؤيا يوحنا)انظر  ايعملون. وال يمكن إضافة نبوءات جديدة إلى قانون الكتاب الُمقدَّس ذي الّستّة وستّين سفر  

(. على المسيحيّين الذين لديهم موهبة النّبوءة أن يتكلّموا بكلمة هللا كما أُعل نت في الكتاب الُمقدس، 51-59: 00

سواء كانت متّصلة  بالماضي أو الحاضر أو المستقبل. ولكن عليهم أال يتجاوزوا ما هو مكتوب في الكتاب 

يمكن للمسيحيّين اآلخرين أن يفحصوا ما . و1: 4كورنثوس 5الُمقدس، كما يعلّم الّرسول بولس بوضوح في 

: 51 الرسل يتكلّم به أصحاب موهبة النّبوءة، وذلك باالعتماد على معيار الكتاب الُمقدس، كما يعلّم سفر أعمال

 بوضوح.  09: 54كورنثوس 5و 55

 

 14: 12 رومية

 ؟اكيف يكِرم المسيحيّون بعُضهم بعض  : 0الّسؤال 

 .مالحظات

مختلفة من اإليمان، وأنواع مختلفة من المواهب الّروحيّة، وأنوع مختلفة من األعمال ثّمة مقادير  بسبب وجود

. فلدى كلِّ مسيحيٍّ مساهمة اوجيّد   امفيد   اأن يعمل أمر   مؤمنفي الكنيسة المسيحيّة، فإنّه يمكن لكّل مسيحّي 

يتمتّع بها بالقدرة أو اإلمكانيّة وضعها  على األقل يمكنه الُمشاركة بها. فسيكون لدى كلِّ مسيحيٍّ ناحية واحدة

يجيد العمل في  مؤمنهللا فيه. ولكْن لن يكون لدى أيِّ مسيحيٍّ كّل نقاط القّوة وكّل القدرات. ليس من مسيحيٍّ 

. ولذا، على المسيحيّين هم اآلخركّل نواحي الخدمة. يحتاج المسيحيّون بعضهم لمواهب وأعمال وخدمات بعض

. وعلى المسيحيّين أن كامال   متبادال   ااحترام   اترموا المواهب الّروحيّة واألعمال التى لدى اآلخرين أيض  أن يح

، على المسيحيّين أن 4: 0يكر موا اآلخرين على قدراتهم الّروحيّة الفريدة األفضل مّما لديهم. فبحسب فيلبّي 
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سيحيّين أن يقدِّروا اآلخرين على نقاط قّوتهم على الم يعتبروا اآلخرين أفضل من أنفسهم. هذا يعني أنَّ 

رٍ ومساهمتهم الخاّصة التي يقّدمونه للكنيسة وفي الكنيسة أكثر من انتقاد  ا في الكنيسة. ليس من شيٍء مدمِّ

بما يعمله المسيحيّون اآلخرون واحتقاره والتقليل من قيمته في الكنيسة. ولكن بعضنا لبعض أو االستخفاف 

ع المس ويقدِّر بعضهم نقاط قّوة وقدرات بعضهم اآلخر، فإّن الكنيسة  ابعُضهم بعض   المؤمنونيحيّون حين يشجِّ

 تنمو وتُبنى. 

 

 21-11: 12 رومية

 ؟ماذا يعلّم الكتاب الُمقدَّس عن االنتقام: 5الّسؤال 

 .مالحظات

 أن ينتقموا.  المؤمنينأ. ال يجوز للمسيحيّين  

وا 51نقرأ في اآلية  ." مع أنّه ينبغي للحكومة أن تعاقب الُمسيئين ) األحٍد شّر  : "ال تردُّ : 52 روميةمقابل شرٍّ

بأيديهم فيعاقبوا األشرار! فمع أّن المسيحيّين يعانون  (، فإّن على المسيحيّين أال يسعوا لتنفيذ القانون الجزائيّ 4

(. 9: 2بطرس 5؛ 51: 1 تسالونيكي5؛ 59: 50 روميةمن اإلساءة أو الظّلم، فإنّه ال يجوز لهم أن ينتقموا )

: 1 كورنثوس0ونزيه في عيون الجميع )من ذلك، ينبغي لهم أن يحرصوا على أن يعملوا ما هو صائب  وبدال  

(، بل وأن 21-01: 1؛ لوقا 41-02: 1 (. وعليهم أال يكتفوا بعمل ما هو صائب في عيني هللا فقط )متّى05

تيموثاوس 5؛ 0: 4كورنثوس 0هو مناسب وصائب في عيون غير المؤمنين )ما  ايضعوا في اعتبارهم أيض  

 (! وحين يتجاَوز المسيحيّون هذه القواعد الّسلوكيّة، فإنّهم يجلبون العار السم المسيح! 1: 2

 

 أن يحيوا بسالم مع الجميع.  المؤمنينعلى المسيحيّين ب.  

، فما دام األمُر يتعلَّق بكم، عيشوا في سالم مع جميع النّاس." العيش بسالم ا: "إن كان ممكن  51نقرأ في اآلية 

 مع َمن يسيئون إليك يعني ثالثة أمور: 

 ال يتشاجر مع النّاس،  المؤمنالمسيحّي  - 
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 أن يعالج ويشفي العالقة المكسورة مع اآلخرين،  ايحاول جاهد   المؤمنالمسيحّي  - 

 ر لآلخرين، حتّى المسيئين منهم. يعمل الخي المؤمنالمسيحّي  - 

. ففي بعض األحيان الموقف السيّئ المستمّر عند اآلخرين يمكن أن يجعلهم غير ادائم   اال يكون هذا ممكن  

وا بالسالم معك. وفي بعض األحيان فإّن بعض االعتبارات الّسامية عندك، مثل "عدم قادرين على أن يعيش

عل اآلخرين يرفضونك ويُبغ ضونك. ومع أنّه على المسيحيّين أن يعيشوا المشاركة في خطايا اآلخرين"، قد تج

ة المسيحيّين اآلخرين، ومقاومة تعاليم الُمعلّمين الكذبة هو توبيخ خطي اواجب   ابسالم مع الجميع، فإّن عليهم أيض  

 المنحر فين. 

 

 أن يتركوا أمر الُحكم والّدينونة هلل.  المؤمنينج. على المسيحيّين  

: "دعوا الغضب هلل." حّق الحكم على النّاس ومعاقبهم حّق محصور في هللا وفي النّاس الذين 59نقرأ في اآلية 

لطة لهم ض هللا فوَّ  إليقاع العقوبة. وبحسب الكتاب الُمقدَّس، فقد فوَّض هللا سلطة معاقبة الُمسيئين  اأيض  السُّ

 للجهات التّالية: 

 روميةذي تدير شؤونه )مسوؤليّة أن تعاق ب كلَّ المسيئين في البلد الّ لدى حكومة الّدولة سلطة وعليها 

اضطهاد المسيحيّين الذين  (. ولكن سلطة الحكومة محدودة وال يجوز أن تتجاوز حدودها لتشمل مثال  2-4: 52

 (. 09: 1؛ 02-59: 4 الرسل يطيعون القوانين في بلدانهم )أعمال

بوا ؤليّة أن يعاقبواسلطة وعليهم مسو الدى الوالدين أيض    على أخطائهم أوالدهم الّصغار غير النّاضجين ويؤدِّ

 (.55-1: 50 ؛ عبرانيّين51، 51: 09؛ 54-52: 02؛ 51: 00؛ 51: 59؛ 04: 52؛ 50-55: 2)أمثال 

: 1بالمرارة في أعماقهم )أفسس سبّبوا لهم تولكّن سلطتهم محدودة. فال يجوز لآلباء أن يغيظوا أوالدهم وي

 (. 05: 2ولوسي ك؛4

سلطة وعليها مسؤوليّة ممارسة التّأديب الكنسّي بحّق أعضاء الكنيسة الذين  الدى الكنيسة المحلّيّة أيض  

تيموثاوس 5(؛ 51-54، 1: 2تسالونيكي 0؛ 52-50: 1كورنثوس 5يخطئون ويستمّرون في ارتكابهم الخطأ )

(. ولكْن 1-5: 1كورنثوس 5بين المؤمنين ) (، ومسؤوليّة الفصل في قضايا الخالفات52: 2؛ تيطس 02: 1

ٍف غير متوقَّع عند طْ لُ كّل الظّلم الّشخصّي الّذي يعانيه المسيحيّون على أيدي اآلخرين بعلى ينبغي الّرّد 
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أن يُتَرك االنتقام والجزاء عند أقدام سول بولس المسيحيّين على (. ويحّث الرّ 45-21: 1رف اآلخر )متّى الطّ 

(. حين وّجه النّاس شتائمهم ليسوع المسيح، لم يكْن يرّد، وال كان 02-05: 0بطرس 5هللا الذي يحكم بعدل )

 (! 52-1: 21 ؛ انظر مزمور02: 0بطرس 5، "بل أسلم أمره هلل الذي يحكم بالعدل" )يهّدد

 

 ّشّر بعمل الخير. أن يغلبوا ال المؤمنيند. على المسيحيّين  

: "ال تدع الّشرَّ يغلبك، بل اغلب الّشرَّ بالخير." ينبغي أال تخور عزائم المسيحيّين حين 05-02نقرأ في اآليتَين 

يكيل اآلخرون الّشرَّ عليهم، بل بعملهم الخير عليهم أن يكونوا أدواٍت بيد  هللا تطفئ نار العداوة والبغضاء، 

على رؤوس  مشتعال   ايجمعون جمر  وبهذا الطريقة ويسيئون إليهم.  وتوقف شرور الذين يضطهدونهم

، أو أنّه المؤمن. ما يمكن أن يحدث نتيجة هذا هو إّما أن يرّق هذا العدّو بفعل لطف المسيحّي المسيئين إليهم

بحيث ال يمكن لشيء أن يقنعه بأن يغيّر من موقفه وأعماله، فيشعر بإحساس حارٍق  اجد   اوشرس   ايكون متوحش  

 بالخزي والعار والندم بسبب اللطف الذي يُبديه المسيحّي الحقيقّي بكثرة نحوه. 

  تطبيقات   . طبِّق: 0الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها. 05-5: 50 رومية: لنفّكر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللا أن يحوِّ

 ن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.: اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أدّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي 

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 :21-1: 12 روميةمن  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .1

س أعضاء جسد ك باستمرار  : 5: 50  دة في خدمة هللا. يلطبيعتك الجدأدواٍت ككرِّ

س جسدك لكّل ما يرضي  : 5: 50 د جسَدك عن كلِّ شيٍء وأيِّ شيٍء يُزعج هللا وال يرضيه، وكرِّ أبع 

 هللا. 

تجنّب مشاكلة األشرار واالتّجاهات التي يحيون بها. ال تسمح لنفسك بأن تتشكَّل بحسب  : 0: 50

األغاني بذيئة الكلمات،  وترديدنموذج هذا الّدهر والعالم الّشّريرين. تجنَّب اللغة الُمسيئة، 
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ياب الكاشفة وقراءة المجاّلت والكتب القذرة، ومشاهدة األفالم الالأخالقيّة، وارتداء الثّ 

شرور ُمن يُدعون ، واتّباع وصّحتها لمثيرة، واالنخراط في أنشطة تسلية مشكوك بأخالقيّتهاا

 . الخطيةوعزيمة عن وتصميٍم أصدقاء. ابتعد بقصٍد 

س نفسك للتّغيير الّداخلّي الذي يقود إلى التّغيير الخارجّي. اسَع باجتهاد ونشاط ألن تتغير  : 0: 50 كرِّ

نة في الكتاب الُمقدَّس، وامأل ذهنك بكالم هللا، وُكن مستعّد  وتعرف إرادة هللا   اوراغب   االُمدوَّ

ل ضميرك ومعتقداتك وقناعاتك باستمرار  بأن يستخدم الّروح القدس كالم هللا لتغيير ك. أرس 

إلى مدرسة الكتاب الُمقدَّس، وتلقَّ التّعليم من الّروح القدس. امتحن قناعاتك لترى إن كانت 

مشاعر في نمّوك المسيحّي. حارب  اوراكد   كتاب الُمقدَّس. ارفض أن تصبح خامال  بحسب ال

 عن الوضع الذي أنَت فيه. الكسولة الّرضا 

ال ترفض أن تستخدم موهبتك الّروحيّة أو وزنتك الّروحيّة إن أعطاك الّرّب هذه الموهبة أو  : 2: 50

 الوزنة. تخلَّ عن التّقدير المبالغ به للّذات. 

ال ترفض أن تستخدم موهبتك الّروحيّة أو وزنتك أو عملك الذي استودعه هللا فيك. تخّل عن  : 2 :50

 التَواُضع الكاذب الُمزيَّف. 

وتنمو وتحيا وتعمل بشكٍل  اوثابت   اك بحاجة للمسيحيّين اآلخرين حتى تبقى واقف  أدر ك وأقّر بأنّ  : 1: 50

 متبادال   ااعتماد  الليّتك غير الّصّحيّة ونمِّ فيك صحيح وتخدم هللا كما ينبغي. تخلَّ عن استق

 . اصّحي  

 في الكتاب الُمقدَّس في ما يختصّ  إن كانت لديك موهبة النّبوة استخدمها في إعالن كلمة هللا : 1: 50

 بالماضي والحاضر والمستقبل. 

احتياجات اآلخرين، فأعط  بسخاء للقضايا ذات  سداد إن كانت لديك موهبة المساهَمة في : 1: 50

 التّأثير الحقيقّي على المحتاجين. 

 اديكتاتوريّ   اشموليّ   اإن كانت لديك موهبة القيادة، فقُْد بنشاط واجتهاد، ولكْن إيّاك أن تكون قائد   : 1: 50

 (. 01-01: 02)متّى 

 عليها.  زنات واألعمال التي استأمنهم الّربّ أكر م المسيحيّين اآلخرين واحتر م المواهب والو : 52: 50
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 ال تتوقَّف عن العمل بمهمتك بحماٍس وأمانة.  : 55: 50

 في المستقبل.  األّن وعود هللا ستتّم يقين   اُكْن فرح   : 50: 50

واحتمل المشقّات والّضيق ألّن من شأن هذا أن يُظه ر محبّتك حتى في وسط  اُكْن صبور   : 50: 50

 ّصعبة. الظّروف ال

 الة، ألن من يطلب يجد، ومن يسأل يُعطى، ومن يقرع األبواب تُفتَح له. في الصّ  اُكْن أمين   : 50: 50

 . اأعط  مّما لديك بشكٍل خاّص للمسيحيّين اآلخرين الذين لديهم احتياج. ُكْن مضياف   : 52: 50

 (. 01-01: 1بارك الذين يضطهدونك وصلِّ ألجل الذين يسيئون إليك )لوقا  : 54: 50

 نمِّ فيك اإلحساس مع اآلخرين.  : 51: 50

 .  ينبسيطَ الوضع االجتماعيّين الو ةمكانأصحاب ال -ألن تتعامل مع الوضيعين  اُكْن مستعّد   : 51: 50

 ال تغلب بالّشّر، بل اغلب الّشّر بالخير.  : 51-05: 50 

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 2

ال أريد أن أتبع األنماط واألشكال الخارجيّة الخاّصة بالعالم الّشّرير. ال أريد أن يشّكلني العالم الّشّرير في أ. 

، وأن أتغيَّر في ذهني وضميري وسلوكي. أريد أن أسعى لمعرفة اخليّ ي الدّ لكنّني أريد أن أتغيَّر في كيان قالبه.

 لكاملة لحياتي. إرادة هللا ا

في تقديري ونظرتي لنفسي. أريد أن أقدِّر  ال أريد أن يكون لدّي تقديٌر مبالغ به للّذات، بل أن أكون متعقِّال  ب. 

 نقاط قّوة المسيحيّين الحقيقيّين اآلخرين وأن أكرمهم، وأن أرى حقيقة أنهم أفضل منّي في جوانب عديدة. 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )05-5: 50 روميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة  دراسة الكتاب الُمقدس. تدّرب

 بشأن مواضيع مختلفة.( 
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 دقائق( 1) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

 

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم

 

 أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  أعط   قائد المجموعة.)

اتعهَّد .5  . وأن تكرز بالملكوت للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

ظ أو علّم أو ادرس .0  مع شخٍص آخر أو مجموعة.  05-5: 50رومية  ع 

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح منالخلوة الروحية .2 ، 49، 41إشعياء  : خّصص وقت ا خاّص 

ل. اكتب مالحظاتك.ي 12، 10   ومي ا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يومي ا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راج  . 54: 1أخبار األيّام 0شفاء هللا:  الحفظ: .4

ر َمثَل  :التعليم .1 استف د من الخطوات اإلرشاديّة  .51-5: 02" الوارد في متّى ال في الكرمالعمَّ "حضِّ

 الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول.

 (. 2: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .1

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 

 

 


