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 صالة 1
 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  حزقيال

 

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

 (. 63، 63، 63، 63 حزقيال)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( 5) حفظ 3

 21: 22رومية 

 

 .23: 20 رومية في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  35) درس كتاب 4

 23-2: 24رومية 

 

صاحب اإليمان الّضعيف وصاحب  المؤمنعن واجب المسيحّي  3: 25 - 2: 21: تعلّم رسالة رومية ُمقّدمة

اإليمان القوّي. وفي هذا الّسياق ليس المقصود باإليمان إيمانهم الّشخصّي بيسوع المسيح في ما يختّص 

! فإيمانهم الّشخصّي والّذاتّي يحّدد إيمانهم المختّص بما يجوز وما ال يجوز للمسيحيّين عملهبالخالص، بل 

 صيّة في ما يتعلَّق بالقضايا محّل الخالف. آراءهم وقناعاتهم ومعتقداتهم الّشخ

صاحب "اإليمان القوّي" في ما يختّص باألمور محّل الخالف والجدل يمكن  المؤمنولكن الحظ أّن المسيحّي 

أن يكون في الوقت نفسه صاحب "إيمان ضعيف" في قضايا وشؤون روحيّة أخرى، مثل معرفة الحقائق 
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أو الحماس والحرارة في الخدمة المسيحيّة. وهكذا أيًضا، صاحب اإليمان المسيحيّة أو الّصالة أو األمانة 

الّضعيف في األمور محّل الخالف يمكن أن يكون في الوقت نفسه صاحب إيمان قوّي في قضايا وشؤون 

 روحيّة أخرى. 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 2الخطوة 

  . 06-2: 21رومية لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

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

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 2-2: 24رومية 

 .المؤمنينالقضايا محّل الخالف بين المسيحيّين : 2االكتشاف 

 .القضايا غير الخالفيّةأ.  

 يكتب الّرسول بولس في رسائله إلى مسيحيّين في أوضاٍع وظروٍف مختلفة. فمثاًل: 

في رسالته األولى إلى أهل كورنثوس، يعالج مشاكل وأوضاع عند المسيحيّين مثل مقاضاة بعضهم لبعض في 

المتمّردين في وسطهم، وقضايا تتعلّق  مع المسيحيّين العصاة المؤمنينالمحاكم المدنيّة، وتسامح المسيحيّين 

 بالّزواج والطاّلق، وغيرها من القضايا والمشاكل. 

وفي رسالته إلى الغالطيّين يعالج قضية التّعاليم الخاطئة التي كان ينشرها اليهود مثل عدم إمكانيّة المسيحيّين 

 أن يخلصوا إال بحفظهم أعمال الّشريعة. 
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ر الّروح وفي رسالته إلى أهل كولوسي يع الج قضية تعليم الغنوسيّين الخاطئ الذي ينادي بضرورة أن تتحرَّ

 البشريّة من الجسد البشرّي، خاّصة من خالل ممارسة درجة شديدة من التقشُّف والّزهد. 

 قضايا محّل خالف! ليستوفي ما يختّص بهذه القضايا جميعها، يقّدم الكتاب الُمقدَّس تعليًما واضًحا. فهذه 

 

 .لقضايا محّل الخالفب. ا 

ولكن ثّمة قضايا محّل خالف وسط المسيحيّين. وفي الّرسالة إلى مؤمني رومية يعالج الّرسول بولس بعض 

هذه القضايا محّل الخالف. القضايا محل الخالف هي قضايا ال يعلّم الكتاب المقدَّس عنها أو يوجد القليل فقط 

يء عن بعض هذه القضايا الخالفيّة، فإّن هناك من التعليم عنها. وبالّرغم من أّن الكتاب المقّدس ال يتكلّم بش

مسيحيّين يعتنقون آراء وقناعات ومعتقدات واضحة وقوية وثابتة بشأنها. ومن شأن هذا أن يؤّدي إلى ظهور 

( بشأن هذه األمور والقضايا. كان dialogisomai -خالفات وجداالت )في اليونانية "ديالوغيسوماي" 

اٍت مختلفة، ولذا كانت لديهم آراء مختلفة بشأن بعض األمور والقضايا. كما مؤمنو رومية يعودون إلى خلفي

 كانوا يتجاَدلون في ما بينهم بشأن هذه األمور، وأصدروا أحكاًما على آراء اآلخرين. 

ح معتنقوها صحتها، بينما  اآلراء معتقدات ثابتة وراسخة عند صاحبها. ولكن في رومية،  القناعاتأفكاٌر يرجِّ

بعض ينظرون إلى آرائهم باعتبارها قناعات، وكانوا يعتبرون قناعاتهم معتقداٍت ُمطلَقة! وفي رومية كان ال

زمن بولس، كان المسيحيّون يعتنقون آراء مختلفة عن الطّعام واألعياد واالحتفاالت الّدينيّة. فكان يتجاَدلون 

(. 0: 21أكل البقول/ الخضار فقط )رومية في ما بينهم بشأن إن كان للمسيحّي الحّق بأن يأكل كلَّ شيء أو ي

أن ينظر إلى كلِّ األيّام بالنّظرة نفسها،  المؤمنكما كانوا يختلفون في ما بينهم بشأن ما إن كان يمكن للمسيحّي 

 (. 5: 21أو أن يعتبر يوًما أقدَس من يوٍم آخر )رومية 

الطّقسيّة في العهد القديم، التي كان المسيحيّون الّراجح أن خلفيّة هذه الجداالت والخالفات تعود إلى الّشريعة 

)الذين أتوا من خلفيّة يهوديّة أو تهّودوا قبل أن يصيروا مسيحيّين( على معرفٍة جيّدة بها. كانت الّشريعة 

الطّقسيّة تعلِن متطلّبات هللا في ما يختّص بالطّريقة التي يأتي النّاس بها إليه ويتعاملون معه ويعبدونه. كانت 

سين للخدمة )الكهنة والالويّين(، واألماكن الُمقدَّسة ه ذه الّشريعة تتضّمن أنظمة وقواعد بشأن األشخاص المكرَّ

)خيمة االجتماع والهيكل(، واأليّام والمواسم الُمقدَّسة )أيّام الّسبت واألعياد الّدينيّة(، واألعمال والممارسات 

طعمة الطّاهرة والغسالت واألبكار وبواكير ثمار األرض والعشور، الّدينيّة الُمقدَّسة )الّذبائح والختان واأل



  44 الدَّرس -الثاني عشر الدليل

 

شريعة ُمستنبطة وضعية إلى شرائع الّشريعة الطّقسيّة في الكتاب  326وغيرها(. وقد أضاف معلِّمو اليهود 

 الُمقدس، وكانوا يعتبرون شرائعهم تلك ُملِزمة لكلِّ اليهود. 

وهكذا، فإّن اليهود والذين اعتنقوا اليهوديّة )خائفو هللا والمتهّودون(، الذين صاروا الحقًا مسيحيّين، بقوا 

ا بل وإلزاميّة. لم يكن هؤالء قد فهموا بعد أنَّ يسوع المسيح تّمم  ينظرون إلى هذه الّشرائع باعتبارها مهّمة جّدً

(، وأن يسوع رفض كّل الّشرائع 21: 0؛ كولوسي 25: 0وأوقف شريعة العهد القديم الطّقسيّة )أفسس 

(! ومن ناحيٍة أخرى، فإّن األُمميّين 26-2: 3الوضعيّة التي وضعها وفرضها ُمعلِّمو الّشريعة اليهود )مرقس 

غير اليهود الذين صاروا مسيحيّين لم يعتبروا هذه الّشرائع ذات أهّميّة على اإلطالق. ولذا، كانت هناك 

 مسيحيّين في رومية حول هذه القضايا. جداالت بين ال

وقد تعقدت قضية االختالفات بشأن اآلراء حين بدأ المسيحيّون من الخلفيَّتَين يعتبرون آراءهم الّشخصيّة 

قناعاٍت ُمطلَقة! لم يُكن وجود آراء مختلفة بشأن القضايا الخالفيّة خطًا في ذاته، ولكنّه اتّخذ منحًى خاطئًا حين 

الذين ال يشاركونهم اآلراء نفسها. كما اتخذت األمور مساًرا خاطئًا أيًضا حين  يدينوناآلراء  بدأ أصحاب هذه

 لم يعد أصحاب اآلراء المختلفة يحترمون من يعتنقون اآلراء األخرى. 

 

  .ج. قضايا محّل خالف بين المسيحيّين اليوم 

 تالية قضايا محّل خالف: في أيّامنا هذه، قد يعتبر المسيحيّون بعض القضايا واألمور ال

 هل ينبغي للمسيحيّين أن يحتفلوا بكّل األعياد المسيحيّة الُمعيَّنة عند البعض خالل الّسنة، أم ببعضها؟  -

 هل ينبغي أن يعّمد المسيحيّون بطريقة واحدة ومحدَّدة؟  -

 كرارات مختلفة؟ هل ينبغي أن يحتفل المسيحيّون بالعشاء الّربّاني كلَّ أسبوع أم كل شهر أم بت -

هل ينبغي أن يذهب المسيحيّون إلى اجتماٍع كنسّي في كلِّ مساء في األسبوع، أم مّرتين في يوم الّرّب، أم  -

 غير ذلك؟ 

هل ينبغي أن يرنّم المسيحيّون كلمات المزامير الواردة في الكتاب الُمقدَّس أم يمكنهم أن يرنّموا أنواًعا  -

 أخرى من األغاني والتّرانيم الّروحيّة أيًضا؟ 
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هل ينبغي للمسيحيّين أن يستخدموا اآلالت الموسيقيّة في خدمات الِعبادة؟ وإن كان الجواب باإليجاب، فهل  -

تكون آلةً ُمعيَّنة، أم يمكن للمسيحيّين أن يرنّموا ويعزفوا بطرٍق مختلفة؟ هل يجوز للمسيحيّين أن  ينبغي أن

 يصفِّقوا بأيديهم خالل التّرنيم أم ال؟ 

 هل على قادة الكنيسة أن يرتدوا ثيابًا دينيّة أم ثيابًا عاديّة؟  -

 آلخرين، أم عليهم ارتداء ثياٍب اعتياديّة؟ هل على المسيحيّين أن يرتدوا ثيابًا ُمعيّنة تميّزهم عن ا -

هل ينبغي أن يكون شعر رؤوس ولحى الّرجال المسيحيّين قصيًرا؟ هل ينبغي للنّساء المسيحيّات أن يرتدين  -

 غطاًء لرؤوسهّن؟ 

هل يجوز للمسيحيّين أن يرتدوا الجواهر أو يشربوا الكحول أو يرقصوا أو يلعبوا ألعاب الحظّ باستثناء  -

 قِمار أو يشاهدوا التّلفاز ويشاهدوا األفالم الّسينمائيّة، إلخ؟ ال

 

ألن يكون لديهم آراء وقناعاٍت شخصيّة بشأن هذه األمور! ولكن عليهم أيًضا أن  المؤمنونيحتاج المسيحيّون 

 يعرفوا كيف يتعاملون مع المسيحيّين الذين لديهم آراء وقناعات مختلفة بشأن هذه األمور! 

 

  4-3: 24رومية 

 . ينبغي أن تكون مواقف المسيحيّين مصحوبةً باالحترام في ما يتعلَّق بالقضايا محّل الخالف: 2االكتشاف 

. ضمن هذا الّسياق، ال يُقَصد باإليمان هنا إيمانهم بيسوع ضعيفًاإيمان بعض المسيحيّين بكونه  2تصف اآلية 

! فإيمانهم و ال يمكن للمسيحيّين أن يعملوهإيمانهم بشأن ما يمكن أالمسيح في يختّص بالخالص، بل 

الّشخصّي الّذاتّي يحّدد آراءهم أو قناعاتهم أو معتقداتهم الّشخصيّة في ما يتعلَّق بالقضايا محّل الخالف. فثّمة 

 يسمح لهم إيمانهم الّشخصيّ من أكل بعض األطعمة، وثّمة مسيحيّون  يمنعهم إيمانهم الّشخصيّ مسيحيّون 

" أي نوٍع من التّحقير أو التّفضيل، فهو وصف قوي" و"ضعيفبأن يأكلوا كلَّ شيء. وال يُقَصد من الوصف "

"، إيمانًا ضعيفًايُقَصد به إبراز الفَْرق فقط. فبولس يدعو اإليمان الذي يمنع النّاس من عمل بعض األمور "

 خرين يسمح إيمانهم بأن يعملوا تلك األمور. ألنَّه إيمان معرَّض للتعثُّر والتأّذي بفعل سلوك مسيحيّين آ
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 أ. ال يجوز للمسيحيّين ذوي اإليمان القوّي أن يحكموا على ذوي اإليمان الّضعيف.   

: "ومن كان ضعيفًا في اإليمان فاقبلوه بينكم دون أن تحاكموه على آرائه )في ما 2: 21نقرأ في رومية 

 وصيّة بولس الّرسول للمسيحيّين ذوي اإليمان القوّي. يختّص باألمور محّل الخالف(." هذا جزٌء من 

أو آراء المسيحيّين ضعفاء اإليمان. فمثاًل،  أفكاربشأن  يُصدروا أحكاًماال يجوز للمسيحيّين أقوياء اإليمان أن 

 ال يجوز لهم أن يتكلّموا بتصريحاٍت سلبيّة عن معتقداتهم في ما يختّص بأمور األكل والشُّرب، وحفظ أو عدم

حفظ بعض األيّام الخاّصة. وال يجوز لهم انتقاد آراء أو قناعات أو معتقدات المسيحيّين اآلخرين في ما يختّص 

بهذه األمور محّل الخالف. وال يجوز لهم أن يخضعوا األمور محّل الّشّك عند ضعفاء اإليمان لالمتحان 

للمسيحيّين  يجوز ال(. 6: 21ال يأكل" )رومية  والتّحليل والجدل. "فَمن كان يأكل كلَّ شيء عليه أال يحتقر من

إن كانوا يؤمنون بأنّه ال يجوز أكل  يعاملوهم باستخفافالمسيحيّين اآلخرين أو  أن يحتقرواأقوياء اإليمان 

 بعض األشياء أو عمل بعض األمور. 

 

 ب. ال يجوز للمسيحيّين ذوي اإليمان الّضعيف أن يدينوا ذوي اإليمان القوّي.  

ه 6: 21تقول رومية  : "َمن كان ال يأكل، عليه أال يدين من يأكل." هذا الجزء من تعليم الّرسول بولس موجَّ

 للمسيحيّين ذوي اإليمان الّضعيف. 

المسيحيّين  فال يجوز لهم أن يدينواعلى هؤالء أن ينتبهوا إلى مواقفهم تجاه المسيحيّين ذوي اإليمان القوّي. 

كلهم أطعمةً مختلفةً عما يأكلونه من أطعمة، أو للبسهم بطريقٍة مختلفة عنهم، أو لترنيمهم ذوي اإليمان القوّي أل

أن للمسيحيّين ضعفاء اإليمان  ال يجوزبطريقٍة مختلفة عنهم. فاهلل قبل المسيحيّين ذوي اإليمان القوي، ولذا 

طبقة ثانية أو مسيحيّين أقّل يرفضوهم معتبرين إيّاهم غير مسيحيّين أو يدينوهم باعتبارهم مسيحيّين من 

ال يجوز للمسيحيّين أن يدينوا ما وافق هللا فاهلل قبِل المسيحّي القوّي، الذي يأكل كّل أنواع األطعمة.  طاعة!

. وعملنا بعكس ذلك تحريف لكلمة هللا وهو بمثابة َجْعلِنا هللا عليه، وال يجوز لهم أن يرفضوا َمن قبله هللا

 كاذبًا. 

: "فمن أنَت لتدين خادم غيرك؟ إنّه في نظر سيّده يثبت أو يسقط. ولسوف يثبت ألّن 1: 1ة نقرأ في رومي

الّرّب قادٌر أن يثبّته." يَُحثُّ المسيحيّون الضعفاء هنا على أال يتدّخلوا في القضايا الّداخليّة للمسيحيّين األقوياء، 

ر من الحّريّة. كان المسيحيّون ضعفاء اإليمان ألن هللا قبِل هؤالء وقبِل أسلوب حياتهم المتّسم بدرجٍة أكب
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تراجًعا عن التّكريس أو  ارتداًداأو  عالميّةً يميلون العتبار الحّريّة التي يمارسها المسيحيّون أقوياء اإليمان 

. كان المسيحيّون ضفعاء اإليمان يعتقدون أّن أسلوب حياة المسيحيّين أقوياء اإليمان كان غير مقبوٍل للمسيح

إنّه ال يجوز الحكم على عبٍد ما بمعاييرنا بل ينبغي أن يُحَكم عليه المسيح. ولكنَّ بولس الّرسول يقول عند 

! يوبِّح الّرسول بولس موقف الّدينونة القاسية من المسيحيّين ضعفاء اإليمان. وسلوك المسيحيّين بمعايير سيّده

ال يشكلِّ خطًرا على ثباتهم كمسيحيّين وفي حياتهم أقوياء اإليمان، الذي ينال استحسان يسوع المسيح، ينبغي أ

 مع المسيح. 

 

   توضيحات    .إسأل: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 06-2: 21 روميةلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل 

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

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

 أفكاره التي دّونها(. 

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

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

 األسئلة.( 

 9-5: 24رومية 

أن ينظروا إلى آرائهم أو قناعاتهم الّشخصيّة بشأن المواضيع  المؤمنينكيف ينبغي للمسيحيّين : 2الّسؤال 

 ؟محل الخالف

  .مالحظات

 أن يكونوا مقتنعين تماًما بشأن القضايا محّل الخالف )رومية المؤمنينأ. على المسيحيّين  

24 :5 .) 

 ثّمة موقفان متطرفان، وينبغي رفض كليهما. 

)المشاكلة والتّطابق( في األمور محّل الخالف، الذي كثيًرا التّماثُل . والتّماثُلمن ناحية، كثيًرا ما يُطلَب االتّفاق 

ما يُفَرض على المسيحيّين من كنائس أو من معلِّم ُمعيَّن في الكنيسة، يضاّد ويخالف هدف هللا ومطلب المحبّة! 
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عيحّث الّرسول بولس المسيحيّين على  غم من  في الكنيسة، وعلى قبول بعضهم قبول التنوُّ لبعض اآلخر بالرَّ

ع األفكار أو اآلراء أو القناعات بشأن بعض القضايا محّل الخالف في الكنيسة.   تنوُّ

 

. يقول الّرسول بولس إنّه ينبغي أن يكون ومن ناحيٍة أخرى، في بعض األحيان ال تكون هناك قناعة شخصية

ضايا محّل الخالف المختلفة، ألّن هذه هي في عقله بشأن الق قناعة خاّصة وكاملةلدى كّل مسيحّي حقيقّي 

 مؤمن. لكلِّ مسيحّي ألجل الّرّب بوعٍي وقصدٍ الطّريقة الوحيدة التي بها يمكنه عمل هذه األمور أو عدم عملها 

الحّق ليس فقط بأن يكون لديه رأٌي شخصيٌّ أو قناعة شخصيّة بشأن هذه األمور والقضايا، إذ يطلب هللا أيًضا 

أن تكون لدى كّل مسيحّي حقيقّي صورة واضحة بشأن قناعاته في ما يختّص بهذه األمور، ويعيش بحسب 

 قناعاته. 

 

دَّد سلوكهم بعمل كلِّ شيٍء كما للّرّب أن يسمحوا بأن يتشّكل ويتح المؤمنينب. على المسيحيّين  

 (. 6: 24)رومية 

ليس قضيّة غير دينيّة أو غير روحيّة. فما يعمله المسيحّي أو يمتنع  المؤمنفي مجال الحّريّة، سلوك المسيحّي 

س كورنثو2. فال ينبغي أن يكون بال إدراك بأنّه إنّما يخدم الّرّب )انظر ألجل الّربّ عن عمله فهو يعمل هذا 

(. الموقف الّداخلّي الذي به تُماَرس قناعةٌ ُمعيَّنة أو يُمتنع عن ممارستها هو 06، 23: 6؛ كولوسي 62: 22

األمر الُمهّم عند هللا. والّدليل على أّن القناعات الّشخصيّة التي تظهر في سلوك المسيحيّين األقوياء 

تين، المسيحيّين األقوياء والمسيحيّين الضعفاء، والمسيحيين الضعفاء مقبولة أمام هللا هو أّن كلتا المجموع

يقّدمون الشُّكر هلل، سواء أكانوا يعملون األمور بشكٍل محدود أو غير محدودة. "فإّن كلَّ ما خلقه هللا جيٌِّد، وال 

(! 5-1: 1تيموثاوس 2شيٍء منه يُرفَض إذا تناوله اإلنسان شاكًرا، ألنّه يصير ُمقدًَّسا بكلمة هللا والّصالة" )

األشياء المخلوقة مقبولةٌ عند هللا حين تُستخَدم بالتّوافق مع تعليم الكتاب الُمقدِّس الواضح، وحين يصلّي 

: 22كورنثوس 2؛ 65: 03 الرسل ؛ أعمال63: 25المسيحيّون بشأنها ويقّدمون الشُّكر هلل عليها )انظر متّى 

 يّة هلل وتكريسهم للمسيح. (. بشكر المسيحيّين للّرّب يُظِهرون شعورهم بالمديون62
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 أن يدافعوا عن قناعاتهم الّشخصيّة لكن بشكٍل بنّاء )رومية المؤمنينج. يجوز للمسيحيّين  

24 :26 .) 

ضوا صالحكم لكالم الّسوء." ما يعتبره المسيحّي القوّي  هو حّريّته في ما يتعلَّق بما يأكله  صالًحا"إذن، ال تعرِّ

طّريقة التي ينظر بها إلى أعياد العهد القديم. ال يحتاج المسيحّي ألن يشعر بأنِّ ويشربه، وفي ما يتعلَّق بال

حّريّته في أمٍر محّل خالف محكوٌم عليه من ضميِر مسيحيٍّ ضعيف اإليمان ألنّه يشكر هللا على حّريّته 

سيحّي الّضعيف (. وبداًل من ذلك، على المسيحّي القوّي أن يعمل ما يعمله وعلى الم62-03: 22كورنثوس 2)

(. للمسيحّي 62: 22كورنثوس 2أن يمتنع عن عمِل أيِّ أمٍر ال يستحسنه، وكالهما يعمالن هذا لمجد هللا )

القوّي الحّريّة بأن يستمتع بما خلقه هللا ليُؤَخذ ويؤَكل بالشُّكر. وهكذا، على المسيحّي القوّي أال يشعر بالّذنب أو 

عفاء. وحين تتعرَّض قناعات المسيحّي القوّي للهجوم الّرفض ألّن لديه قناعات ُمعيَّنة  يرفضها المسيحيّون الضُّ

 أو الّرفض من المسيحيّين ضعفاء اإليمان، فإّن له الحّق بأن يدافع عن قناعاته بطريقة بنّاءة وُمِحبَّة. 

 

ا بينهم وبين هللا المؤمنيند. على المسيحيّين   : 24)رومية  أن تكون قناعاتهم الّشخصيّة أمًرا خاّصً

22 .) 

حقوقهم وحريّاتهم  يعرضوا"ألَك اقتناٌع ما؟ فليكن لَك ذلك بنفسك أماَم هللا." ال يجوز للمسيحيّين األقوياء أن 

بطريقة تؤّدي إلى إيذاء المسيحّي الّضعيف وإعاقته في حياته المسيحيّة! ولكن للمسيحيّين األقوياء  ينادوا بهاو

ذا من دون لقناعات، وبأال يتخلّوا عنها! فإْن تخلُّوا عن قناعاتهم فإنّهم يفعلون هالحّق بأن يعتنقوا مثل تلك ا

 (. 06: 21ة )رومية إيمان، وهذا العمل خطي

 

 24-21: 24رومية 

أن ينظروا إلى آراء أو قناعات اآلخرين الّشخصيّة بشأن  المؤمنينكيف ينبغي للمسيحيّين : 2الّسؤال 

 ؟القضايا واألمور محّل الخالف

   .مالحظات
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أ. ينبغي للمسيحيّين أال يحكموا على آراء أو قناعات أو معتقدات اآلخرين الّشخصيّة في ما يتعلَّق  

 (. 22-21: 24بالقضايا محّل الخالف )رومية 

يوًما ما أمام عرش قضاء هللا ويقّدمون له حسابًا عن حياتهم. لن يقّدم  المؤمنينسيقف كلُّ المسيحيّين 

ولكن سيكون عليهم أن يقّدموا  الطّريقة التي بها عاش مسيحيّون آخرون حياتهم،المسيحيّون حسابًا هلل عن 

مسيحيّين . ولذا، على المسيحيّين أال يحكموا على قناعات الالطّريقة التي عاشوا هم بها حياتهمحسابًا عن 

اآلخرين الّشخصيّة أو سلوكهم في ما يختّص باألمور والقضايا محّل الخالف، وال ينجّروا ألن ينظروا نظرة 

احتقاٍر إليهم بسبب هذه القناعات والّسلوكيّات. منع هللا المسيحيّين من الحكم على الذين هم خارج الكنيسة 

(. كما 26-20: 5كورنثوس 2؛ 0-2: 3ويبقى كذلك )متّى  المسيحيّة، إْذ الُحكم على هؤالِء حقٌّ حصريٌّ هلل

منع هللا المسيحيّين من أن يحكموا على المسيحيّين اآلخرين إال في حالة وجود خطية واضحة )انظر 

(. فما ينبغي للمسيحيّين أن يحكموا عليه هو مواقفهم االنتقاديّة 02: 5تيموثاوس 2؛ 26-2: 5كورنثوس 2

وأن يحكموا على أنفسهم إن كانوا يحيون بحسب قناعاتهم وإن كانوا يمتنعون عن إدانة  وسلوكهم غير الُمِحّب،

 اآلخرين بسبب قناعاتهم المختلفة! 

 

أن يميّزوا ما بين ما هو صحيٌح موضوعيًّا، وما يعتبره بعض  المؤمنينب. على المسيحيّين  

 (. 24: 24المسيحيّين صحيًحا على المستوى الّشخصّي )رومية 

)مهما كان آراء النّاس بشأنه(. لكن ما يُعتقَد بأنّه  صحيح موضوعيًّايعلّمه الكتاب الُمقدَّس بوضوح هو ما 

 . صحيح على المستوى الّشخصّي الّذاتيّ صحيح، مع أنّه ليس من تعليم واضح في الكتاب الُمقدَّس بشأنه، فهو 

(. كما علّم الّرسول بولس أّن كّل ما 23، 25: 3فمثاًل، علّم يسوُع بوضوح أّن كّل األطعمة طاهرة )مرقس 

كر )  :21 ؛ انظر رومية5-1: 1تيموثاوس 2خلقه هللا صالح، وينبغي عدم رفض شيٍء إْن تناوله اإلنسان بالشُّ

(. يعتقد بولس بحقٍّ مفاده أّن كّل أنواع الطّعام طاهرة ويمكن أكلها، ويعتقد بأن هذا حقٌّ موضوعّي 02، 21

 ُمقدس، كما أنّه حّق شخصّي ذاتّي يعتقد به على المستوى الّشخصّي. يعلّمه الكتاب ال

وعلى كّل حال، مع أن التّعليم الموضوعي في الكتاب الُمقدَّس يعتبر كلَّ شيٍء طاهًرا، فإّن هذا ال يعني أن 

حقًّا  عند كّل مؤمن هي اعتبار كلَّ شيٍء طاهًرا. فقد يعرف مسيحيٌّ ضعيفٌ  القناعة الّذاتيّة الّشخصيّة

موضوعيًّا في الكتاب الُمقدَّس، ومع هذا ال يكون لديه إيمان بأن يقبل ذلك الحّق أو أن يعيش بحسبه. فمثاًل، قد 
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يعرف أن يسوع المسيح أعلن أّن كّل األطعمة طاهرة طقسيًّا، ولكنّه مع هذا يجد أنّه يستحيل عليه أن يأكل 

عفاء، على المسيحيّين األقوياء أال يضعوا في اعتبارهم بعض األطعمة. ولذا، في ما يتعلَّق بالمسيحيّي ن الضُّ

الحّق الموضوعّي الذي يعلّمه الكتاب الُمقدَّس فقط، بل عليهم أْن يضعوا في اعتبارهم القناعات الّشخصيّة 

 الّذاتيّة عند المسيحيّين الّضعفاء أيًضا! 

الوثن ليس (. يعتقد مسيحيّون كثيرون أنَّ 3، 1: 3كورنثوس 2والوضع شبيه في ما يختّص باألوثان )انظر 

. ومع هذا، فليس هذا هو ما يعرفه كّل المسيحيّين أو أنّه ال يوجد سوى إلٍه واحدوشيئًا حقيقيًّا وليس إلًها، 

يعتقدون به. فبعض المسيحيّين ما يزالون معتادين على وجود األصنام واألوثان، حتّى إنّهم يعتبرون الطّعام 

ما صنام غير طاهٍر! وهنا نرى الفرق بين التّعليم الكتابي والقناعة الّشخصيّة، وهذا الفرق هو بين "الُمقدَّم لأل

"! ينبغي للمسيحيّين أن يعرفوا التّعليم ما يُعتقَد بكونه صحيًحا ذاتيًّا وشخصيًّا" و"هو صحيح موضوعيًّا

في اعتبارهم مشاعرهم وآراءهم الّذاتيّة الكتابّي بشأن األمور محّل الخالف، ولكْن عليهم أيًضا أن يضعوا 

الّشخصيّة، وكذلك مشاعر المسيحيّين اآلخرين وآراءهم الّشخصيّة بشأن هذه األمور. ال يستطيع المسيحيّون 

أن يبنوا بعضهم بعًضا في ما يتعلّق باآلراء والقناعات الّشخصيّة إال في جوٍّ تسوده المحبّة والقبول واالحترام 

 المتباَدل. 

 

 أ 21-25: 24رومية 

 ؟أن يحيوا في ما يتعلَّق باألمور محّل الخالف المؤمنينكيف ينبغي للمسيحيّين : 3الّسؤال 

 .مالحظات

ال يُقَصد بالوصفين "ضعيف" و"قوّي" أي احتقار أو ازدراء، بل مجّرد التّفريق. فبولس يدعو اإليمان الذي 

، ألّن ذلك اإليمان أكثر ُعرضةً للتعثُّر والتأّذي بسبب سلوك إيمانًا ضعيفًايمنع اإلنسان من عمل بعض األمور 

 المسيحيّين الذين يسمح إيمانهم لهم بعمل األمور نفسها. 
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أال يسمحوا بأن تكون حقوقهم وحريّاتهم هي ما يُحدِّد سلوكهم، إذ  المؤمنينأ. على المسيحيّين  

 (. 25، 23: 24ينبغي أن تكون المحبّة هي العامل األساسّي في ذلك )رومية 

للمسيحيّين األقوياء الحّق والحّريّة بأن يعتنقوا آراء أو قناعاٍت ُمعيَّنة في ما يتعلَّق بالقضايا واألمور محّل 

س لهم الحّق وال يملكون الحّريّة ألن يعبِّروا عن ذلك الحّق وتلك الحّريّة وأن يمارسونهما الخالف، ولكن لي

! شريعة الحقوق والحّريّةأهّم بكثير من  فشريعة المحبّةحين يؤّدي ذلك إلى تعثُّر مسيحيٍّ ضعيف في إيمانه. 

ف حين يؤّدي ذلك لتعثُّر محّل خال ال يجوز للمسيحّي القوّي أن يعبِّر علنًا عن رأيه أو قناعته بشأن أمرٍ 

ضعيف في إيمانه. وحين يخطئ المسيحيّون األقوياء في ممارستهم لحقّهم وحّريّتهم فإنّهم يؤذون  مسيحيّ 

ضعيف، على المسيحّي القوّي أن يمتنع عن ممارسته لحقّه  لّضعيف. ولذا، حين يتواجد مسيحيّ أخاهم ا

األمر العظيم والمهّم داخل ما يعتبره ذلك المسيحّي الّضعيف خاطئًا. وحّريّته أو التّعبير عنهما، مهما كان 

األخّوة المسيحيّة ليس الحقوق والحّريّات الّشخصيّة بل ممارسة وعيش المحبة مع المسيحيّين أصحاب 

 . اآلراء أو القناعات المختلفة في ما يتعلَّق بالقضايا واألمور محّل الخالف

 

أن يسمحوا بأن يتحدَّد سلوكهم بالّرغبة ببناء إيمان اآلخرين  منينالمؤب. ينبغي للمسيحيّين  

 (. 25، 23: 24)رومية 

ر بعضهم بعًضا )رومية  (. ال يجوز لهم أن يدّمروا عمل هللا في 25: 21ال يجوز للمسيحيّين أن يؤذي ويدمِّ

ر" )وفي اليونانية "أبولومي" 02: 21مسيحيٍّ آخر )رومية  ( كلمة قويّة جّدًا apollumi -(. الكلمة "يدمِّ

 . الهالك األبديّ ، وال تشير إلى االرتداد عن اإليمان المسيحيّ (. ولكنّها ال تشير هنا إلى 22: 3كورنثوس 2)

رة. وحين يمارس المسيحّي القوّي حقَّه وحّريّته في ما يختّص بأمٍر محلِّ خالف من دون أن  كّل خطية مدمِّ

ف بطريقة هّدامة، أي أنّهيضع في اعتباره رأي أو قناعة أو  يخطئ  اعتقاد المسيحّي الّضعيف، فإنّه يتصرَّ

ة المسيحّي القوّي هي تجاوزه لمطالب المحبّة وعدم احترامه بخير أخيه ومصلحته بحّق األخ وبحّق هللا. خطي

باألمور والقضايا الّروحيّة. سلوكه البعيد عن المحبّة هو سبب تعثُّر المسيحّي الّضعيف في إيمانه في ما يتعلَّق 

 محّل الخالف. إنّه سبب تأّذي وتدمير رأي أو قناعة المؤمن الّضعيف بشأن أمٍر أو قضيٍّة ما محّل خالف. 

وحين يسمح المسيحّي الّضعيف لقناعته الّدينيّة بأن تتأّذى وتُدمَّر بفعل سلوك المسيحّي القوّي، فإنّه يتصرَّف 

ة المسيحّي الّضعيف هي أنّه يعمل بما يخالف طئ إلى نفسه وإلى هللا. فخطيه يخبأسلوٍب هّدام تجاه نفسه، أي أنّ 
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قناعته الّدينيّة الّشخصيّة وضميره. وإن استمّر المسيحّي الضعيف في العمل بما يخالف قناعاته الّشخصيّة 

، فحتى في حالة وضميره، وإن لم يتّم إصالح تجاُوزه هذا إليمانه وأمانته، فقد يؤّدي هذا إلى تدميره. ومع هذا

 (. 1: 21هذا المسيحّي الّضعيف، الّربُّ قادٌر على أن يثبِّته )رومية 

ينبغي للمسيحّي القوّي أن يضع في اعتباره ما يمكن لقناعاته وسلوكه أن يتركاه من تأثير على المسيحّي 

لمؤمن والثّبات النّهائّي الّضعيف. ال يجوز للمسيحّي القوّي وال للمسيحّي الّضعيف أن يتّخذ من عقائد ضمان ا

عفاء عمل هللا )أفسس  (، وما 22: 0للمسيحيّين ملًجأً يحتمي به ويتذّرع به في أسلوب حياته. فالمسيحيّون الضُّ

يزال هللا يبني بهم. ولذا، ال يجوز للمسيحيّين األقوياء أن يؤذوهم ويدّمروهم بممارستهم حقوقهم وحّريّاتهم 

 ممارسة بعيدة عن المحبّة. 

 

ج. لدى المسيحيّين المسؤوليّة ال بأن يعّززوا حقوقهم وحّريّتهم، بل بأن يعّززوا ويبنوا ملكوت هللا  

 (. 29-21: 24)رومية 

حين تصبِح حقوق وحّريّة المسيحّي القوّي سبَب إيذاء وتدمير المسيحّي الّضعيف، فإّن حقوقه وحّريّته تكتسب 

هو التمسُّك بآراء أو قناعاٍت قويّة بشأن األمور محّل الخالف، بل  سمعةً سيّئة. ففي ملكوت هللا، ليس المهمّ 

تعزيز البّر والّسالم والفرح في الّروح القدس. ملكوت هللا هو العالم الذي ينتمي إليه كلُّ المسيحيّين الحقيقيّين. 

فيه هي العليا! وحين تصير  إنّه المجال الذي فيه يُدَرك حكم هللا الّسيادّي ويُقَرُّ به، والذي تكون إرادة هللا

المسائل المتعلِّقة بالطّعام والّشراب اهتمامنا الّرئيسّي، فإنّه يصير واضًحا مدى بُعد وانحراف أفكارنا وسلوكنا 

عن اهتمامات ملكوت هللا. المسؤوليّات المسيحيّة في ملكوت هللا هي عمل ما هو صواب في عينَي هللا، ونشر 

قات الّشخصيّة، وعمل ما يبني اآلخرين فقط، وذلك من أجل أن يختبر الجميع الفرح. الّسالم وتعزيزه في العال

بعمل هذه األمور فقط يخدم المسيحيّون الحقيقيّون المسيَح، ويكونون مرضيّين هلل، وينالون قبواًل وحظوةً عند 

ع اآلخرين في حسابه (. لسلوك المسيحيّين الذين ال يض23-23: 21اآلخرين، خاّصة غير المسيحيّين )رومية 

تأثيراته ونتائجه في تقدير غير المسيحيّين وحكمهم. ينبغي للمسيحيّين أال يعطوا العدوَّ أو الخصَم فرصةً ليتكلّم 

بالّسوء عن الكنيسة المسيحيّة. وعمل ما هو صواب في عيني هللا واالنسجام في العالقات هما األمران اللذان 

 في شركة الكنيسة.  المؤمنينسيحيّين ينبغي أن يحكما موقف وسلوك الم
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  23-ب21: 24رومية 

 ؟ما العالقة بين إيمان اإلنسان وقناعاته في ما يتعلَّق باألمور والقضايا محّل الخالف: 4الّسؤال 

 .مالحظات

لدى المسيحيّين األقوياء والّضعفاء آراء أو قناعات أو معتقدات بشأن أموٍر محّل خالف. ولكّن آراءهم أو 

 قناعاتهم أو معتقداتهم الّشخصيّة تختلف من شخٍص آلخر. 

 

 أال يعملوا شيئًا بخالف قناعاتهم الّشخصيّة.  المؤمنينأ. ينبغي للمسيحيّين  

ب هي كما يلي: "خطأٌ لإلنسان أن يأكل من خالل العثرة." في الغالب أّن 02: 21التّرجمة الحرفيّة لرومية 

تتكلّم بوضوح عن المسيحّي  02"اإلنسان الذي يأكل من خالل العثرة" هو المسيحّي الّضعيف، ألّن اآلية 

أكل شيئًا الّضعيف الذي يتعثَّر. يتعثَّر المسيحّي الّضعيف حين يأكل شيئًا يخالف قناعاته الشخصية، أي حين ي

 02(. ولذا، يَُحّث المسيحيُّ القوّي في اآلية 06، 21: 21دون راحِة ضميره بشأنه ومن دون إيمان )رومية 

على أال يعمل شيئًا يمكن أن يسبّب تعثُّر المسيحّي الضعيف، حيث يقول: "فمن الّصواب أال تأكل لحًما وال 

ت قضايا أكل اللحم وُشْرب الخمر جزًءا من األمور التي تشرب خمًرا، وال تفعل شيئًا يتعثَّر فيه أخوك." كان

عفاء.   يرتاب بشأنها المسيحيّون الضُّ

 

مانهم الّشخصي، أي حسب قناعاتهم أن يعملوا كلَّ شيٍء حسب إي المؤمنينب. ينبغي للمسيحيّين  

 الّشخصيّة. 

للمسيحيّين األقوياء الحّق بأن تكون لديهم آراء وقناعات ثابتة وقوية بشأن حّريّاتهم، وكذلك بأن يمارسون 

(. ولكّن ال يجوز لهم أن يتخلّوا عن قناعاتهم 00: 21حّريّاتهم في ما يختّص باألمور محّل الخالف )رومية 

(. كما ال يجوز أن يستعرضوا حقوقهم 06: 21ة الّشخصيّة، ألّن عملهم هذا ال يكون نابًعا من إيمانهم )رومي

عفاء. فما عليهم عمله هو أن  وحّريّاتهم ويدافعوا عنها بطريقٍة قد يمثِّل سبب إعاقة أو عثرة للمسيحيّين الضُّ

 (. 00: 21تكون آراؤهم وقناعاتهم بشأن األمور محّل الخالف بينَهم وبين هللا )رومية 
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يعتنقوا آراء أو قناعات مختلفة عن آراء األقوياء وقناعاتهم في ما يختّص  وللمسيحيّين الّضعفاء الحّق بأن

(. ولكنَّ 00: 21باألمور والقضايا محّل الخالف، وأن يمتنعوا عن عمل ما يعمله المسيحيّون األقوياء )رومية 

م هذا ال يكون نابًعا من هؤالء أيًضا ال يجوز لهم أن يتخلّوا عن قناعاتهم الّشخصيّة، ألنّهم إْن فعلوا فإّن موقفه

(. فال يجوز لهم أن يعملوا شيئًا لديهم شكوٌك بشأنه وال تكون في ضمائرهم راحة 06: 21إيمانهم )رومية 

عفاء يمكن أن يتعرَّضوا للتّجربة بفعل مثال المسيحيّين األقوياء، وذلك بأن  تجاهه. ومع أّن المسيحيّين الضُّ

، فإذا 06: 21 يبقون مسؤولين عن أعمالهم. نقرأ في روميةيعملوا ما يخالف قناعاتهم، فإنّهم  : "وأّما َمن يشكُّ

ة." فحين يتجاوز المؤمن ما ال يصدر عن اإليمان فهو خطي أكل يُحَكم عليه، ألّن ذلك ليس عن إيمان، وكلّ 

من دون  وعمل أيُّ أمرٍ الّضعيف ضميره فيعمل أمًرا هو غير مقتنع بأن يعمله، فإنّه يعمل من دون إيمان، 

. لهذا ينبغي للمسيحيّين األقوياء والّضعفاء أن يعملوا فقط األمور التي يؤمنون إيمانًا شخصيًّا بأنّها إيمان خطية

 يثبتون باإليمان.  المؤمنونصائبة. المسيحيّون 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

نها. 06-2: 21 رومية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون  ، 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.( 

  

 :23-2: 24من رومية  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .2

على المسيحّي القوّي أن يقبل شكوك أو آراء أو قناعات المسيحّي الّضعيف في ما يختّص  : 6، 2: 21

باألمور محّل الخالف من دون أن يحكم عليها، ومن دون أن يحتقر المسيحّي الّضعيف أو 

 يزدري به بسبب شكوكه وعدم يقينه بشأن هذه األمور. 

القوّي على اعتناقه آراء أو قناعات أو معتقدات  ينبغي للمسيحّي الّضعيف أال يدين المسيحيّ  : 6: 21

 مختلفة بشأن األمور محّل الخالف. 
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ينبغي للمسيحيّين األقوياء والّضعفاء أن يكونوا مقتنعين تماًما بشأن ما يؤمنون ذاتيًّا وشخصيًّا  : 06، 5: 21

فعليهم أن  بأنّه صحيح ومناسب وصحيٌح لهم، في ما يتعلَّق باألمور والقضايا محل الخالف.

 يعملوا في أّي ناحيٍة فقط حين يكون لديهم إيمانهم بأنَّ ما يعملونه صحيح ومناسب لهم. 

في ما يتعلَّق باألمور محّل الخالف ينبغي أن يعمله ألجل الّرّب  المؤمنكلُّ ما يعمله المسيحّي  : 3-3: 21

 وبشكٍر يقّدمه للّرب. 

يحيوا بطريقة تُظِهر أنهم مدركون تماًما لحقيقة أنهم سيقّدمون أن  المؤمنينعلى المسيحيّين  : 22-20: 21

 حسابًا عن حياتهم الّشخصيّة حين يقفون أمام عرش قضاء هللا. 

ينبغي للمسيحيّين أن يصّمموا على أال يتسبّبوا بإعثار المسيحّي الّضعيف أو أن يضعوا أمامه  : 02، 26: 21

روا عمل هللا فيه  م. أّي إعاقة، كي ال يدمِّ

مع أّن كّل األطعمة طاهرة في ذاتها، فعلى المسيحّي الّضعيف أال يأكل إال ما يؤمن بأنّه  : 21: 21

 طاهر له. 

على المسيحّي القوّي أن يمتنع عن أكل اللحم أو ُشْرب الخمر حين يتسبّب هذا بضيق أو  : 02، 25: 21

 يكون موجوًدا حين يفعل هذا.  عثرة ألّي مسيحيّ 

 ال يتحّدد سلوك المسيحّي القوّي بحقوقه وحّريّاته بل بمحبّته هلل ولقريبه ولنفسه.  : 25: 21

ينبغي أال يسمح المسيحيّون األقوياء بأن يتكلّم المسيحيّون الّضعفاء بالّسوء عن األمور محّل  : 00، 23: 21

قاهم هذه الخالف حين يعتبرون ذلك األمر صالًحا. كما أّن عليهم أال يدينوا أنفسهم العتن

 اآلراء أو القناعات أو المعتقدات. 

بُملك هللا الذي يطلب منهم عمل ما هو صائب في عيني  المؤمنونيتحدَّد سلوك المسيحيّون  : 23، 23: 21

 هللا، وبأن يعيشوا بالسالم مع النّاس الذي يخالفونهم في الّرأي، وبأن يبنوا بعضهم بعًضا. 

عفاء أن يحتفظوا بآرائهم وقناعاتهم الّشخصيّة بشأن األمور ينبغي للمسيحيّين األقو : 00: 21 ياء والضُّ

 محل الخالف في ما بينهم وبين هللا. 
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

أ. أريد أن أكون أكثر حذًرا وحرًصا على أال أنتقد أو أحكم أو أدين أو أحتقر آراء المسيحيّين اآلخرين في ما 

 حّل الخالف.  يختّص بالقضايا واألمور م

آخر في  يمكن أن يتسبّب بإعثار مسيحيّ  ب. أريد أن أكون أكثر حذًرا وحرًصا على أال أقوَل أو أعمل شيئًا

 إيمانه المسيحّي. 

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )06-2: 21 روميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

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

 بشأن مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 3) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

 

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

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

 . وأن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .2

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  06-2: 21رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح منالخلوة الروحية .6  3، 1، 6، 0دانيال  : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 3: 26 رومية الحفظ: .1
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ر َمثَل  :التعليم .5 استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة  .26-2: 05العشر عذارى" الوارد في متّى "حضِّ

 لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول.

 (. 6: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .3 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ

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

 


