
 تَلْمـذَة
 } ٢٢ م ـ تعلي - ٢٩ الحلقة {

 يظْهِر أن المسيح رب على حياته من خالِل التلميذُ
 والعمِل بِها سعيه لمعرفة مشيَئة اِهللا

____________________________________________________________ 

 . فسوفَ تَسعى دائماً لمعرفة مشـيئة اِهللا وتنفيـذها إذا كُنْتَ تلميذاً حقيقياً ليسوع المسيحِ،
 ؟ لحياتي عرِفَ مشيَئةَ اِهللا أ أن ي كَيفَ يمكنُن : وهنا يأتي السؤاُل الذي يطْرحه الكَثيرون

ـهطَّتاِهللا وخ فاتبص نتؤم أن عليك جِبشيَئةَ اِهللا وتُنَفِّذَها، يرِفَ ملكي تَع علَنَـةفـي الم 
 رغْم أن الكتاب المقدس يخْبِرنا الكثير عنِ اِهللا وعن مشيَئته وخطَّته، إالَّ أنـه ال و . المقدسِ الكتابِ

 لهذا نقـرُأ . فهناك ُأمور شاء اُهللا أن يبقيها خَفيةً عنَّا نَحن البشَر . لى كُلِّ شَيء بالتفصيِل يطْلعنا ع
 السراِئر ِللرب ِإلهِنَا، والْمعلَنَاتُ لَنَا وِلبنينَا ِإلَى اَألبـد، ِلنَعمـَل بِجميـعِ : " ٢٩ : ٢٩ ر التثنية في سفْ

ةالشَّرِيع ههذ اتمكَل ." 

ة السـنوات سيحدثُ معه في فمثالً، ال أحد من البشَر يعرِفُ ما مـتَّـى فـي ، القادوال ح 
ةالقادم القليلَة فإنَّ . الدقاِئق ذِلك غْمسـيحِ – نا رالم بيسوع سـتَقبِل خـافُ نَ ال – كمؤمنينالم ـنم 

 : ٢٨ : ٨ نقرُأ في رسالة رومية فكما . ألن اَهللا وعدنا بأنه سيجعُل كُلَّ شيء يعمُل لخَيرنا المجهوِل
" كُلَّ اَألشْي َأن لَمنَع ننَحو هدقَص بسح ونوعدم مه يناَهللا، الَّذ ونبحي ينرِ ِللَّذا ِللْخَيعُل ممتَع اء ." 

وأن ،يؤمنـوا بِـه عرفـوه، وأني أن مهريداُهللا للناسِ كُلَّ ما ي أخرى، فقد أعلن ةجِه نم 
 العهد القَديمِ، ومن خالِل يسوع المسـيحِ، ومـن خـالِل وقَد قام اُهللا بذِلك من خالِل أنبياء . يفعلوه

ديدالج دهِل في العسالر ةشَهاد . 

أن ُأخرى أال وهي ةهام نا إلى نُقطَةقودوهذا ي ى تَعـاليم  الكتاب المقـدس يحتـوي عـل
ةامع وعلى تَعاليم ،ةددحبالتعاليمِ . م قصودكُلُّ الوصايا والنواهي والتعاليمِ التـي والم وه ةددحالم 

قَد : " ١٥ : ١ فمثالً، قاَل يسوع للناسِ في إنجيِل مرقُس . وضوعٍ معينٍ ورد ذكْره صراحةً تَتَعلَّقُ بم



 جِد هنا حضاً مباشراً علـى التوبـة نَ ". كَمَل الزمان واقْتَرب ملَكُوتُ اِهللا، فَتُوبوا وآمنُوا بِاِإلنْجِيِل
اررِ السكولوسي . واإليمانِ بِالخَب ُأ في رسالة٧ - ٦ : ٢ كما نَقْر " : بالـر وعسي يحسالْم ا قَبِلْتُمفَكَم 

،يهلُكُوا فلِّ اسا عانِ، كَمي اِإليمف ينطَّدومو ،يهف ينينبمو ينلتََأصبِالشُّـكْرِ م يـهف ينلتَفَاضم ،تُمم ." 
وتقديمِ الشُّكْرِ لَه ،ِل فيهوالتأص ،فيه لوكسيحِ، والسةٌ لقبوِل المرباشةٌ موعد هوهذ . ،ما الـذي كذلك 

 نُوا ِإلَى مبغضـيكُم، َأحبوا َأعداءكُم، َأحس : " ١٤ : ٦ نَفْهمه حين نقرُأ ما قالَه المسيح في إنجيل متَّى
كُمِإلَي يُئونسي ينِل الَّذلُّوا َألجصو ،يكُمنارِكُوا الَعى " ب  ؟ نَرى هنا تَعليماً مباشراً وحضاً مباشراً عـل
 ذه اُهللا يأمر جميع الناسِ أن يطيعوا هـ وهكذا، ف . محبة األعداء والصالة ألجِل الذين يسيئون إلينا

 الوصايا المحددة بِصرف النظرِ عنِ المجتمعِ الذي يعيشون فيه، أوِ التقاليد السائدة في مجتمعاتهِم،
ةوالمشاعرِ الشخصي عتقداتاألمـورِ، . أوِ الم ثِْل هـذهةٌ تَماماً في محمشيَئةَ اِهللا واض وهكذا، فإن 

وه لُهعقَها وكُلُّ ما ينبغي علينا فنُطَب صايا اِهللا وأنرِفَ ونَع أن . 

 ؟ فمثالً، ما أو مباشراً لَكن ماذا عنِ األمورِ والمواقف التي لَم يعطنا اُهللا فيها تعليماً محدداً
 مـن هـو شَـريك الحيـاة : هو التخصص الدراسي الذي ينبغي علي أن أدرسه في الجامعة؟ أو

 ما هي الوظيفَةُ التي ينبغي علي أن أعمَل بها؟ : المناسبِ لي؟ أو

 فهـذه . في مثِْل هذه الحاالت، يجِب علينا أن نَستعين بالتعاليمِ العامة في الكتابِ المقـدسِ
الصائبة القرارات اِهللا واتخاذ شيئةمِ منا كثيراً في فَهدتُساع ـس فمث . التعاليمأفَس الً، نقرُأ في رسالة 

١٥ : ٥ " : اءكَمْل كَحب الَءهالَ كَج ،يققبِالتَّد لُكُونفَ تَسوا كَيروميـة ". فَانْظُر كما نقرُأ في رسـالة 
 رسـالة ونقـرُأ فـي ". فَلْنَعكُفْ ِإذًا علَى ما هو ِللسالَمِ، وما هو ِللْبنْيانِ بعضنَا ِلبعضٍ : " ١٩ : ١٤

 هذه أمثلةٌ من الوصايا والتعاليمِ العامة فـي ". مخْتَبِرِين ما هو مرضي عنْد الرب : " ١٠ : ٥ أفسس
 عندما نَتعرض لموقف ما وال نَجِد في الكتابِ المقدسِ تَعليماً مباشـراً عـن لهذا، . الكتابِ المقدسِ

 . ن نَلجَأ إلى التعاليمِ والوصايا العامة لكي نَعرِفَ مشيَئةَ اِهللا ونَعمَل بِها هذا الموقف، يمكنُنا أ

 ولمساعدتك على معرِفَة مشيَئة اِهللا وتنفيذها في حياتك الشخصية، هناك سـبعةُ مبـادَئ
 : يمكنُك أن تَستَعين بِها

 فقد أعطانا . والنواهي والتعاليم الواضحةَ في الكتابِ المقدسِ ر األوام َأطع : المبدُأ األوُل
و ١٦ : ٣ فنحن نقرُأ في رسالة تيموثاوس الثانية . بوصلَةً لَنا و أ اُهللا كَلمتَه المقدسةَ لتكون خَريطَةً



 والتَّوبِيخِ، ِللتَّقْوِيمِ والتَّْأديبِ الَّذي في الْبِـر، كُلُّ الْكتَابِ هو موحى بِه من اِهللا، ونَافع ِللتَّعليمِ : " ١٧
ذي تقولُـه " : لهذا، اسأْل نفسك دائماً ". ِلكَي يكُون ِإنْسان اِهللا كَامالً، متََأهبا ِلكُلِّ عمل صاِلحٍ  ما اـل

 واهي الكتابيةُ التي تَنطبقُ على ما هي األوامر أوِ الن : " أو ( " ؟ بالتحديد كلمةُ اِهللا عن هذا الموضوعِ
 ") هذا الموقف؟

 فاُهللا . قَرر أن تُطيع اَهللا بعد ذِلك، اجمع كُلَّ ما تقولُه كلمةُ اِهللا عنِ الموقف الذي تَمر فيه و
ةبالطاع هعم بتَتَجاو أن كريدفْرِ األمثاِل . يعلـى ِلسـا ٣٢ - ٢٩ : ١ فكما نقرُأ في س نِ الـرب : 

" بخَافَةَ الروا مخْتَاري لَمو لْموا الْعغَضَأب مي ، َألنَّهتشُورا موضري ي ، لَمبِيخذَلُوا كُلَّ تَـور . ـذِلكفَل 
هِماترَؤامم نم ونعشْبيو ،هِمرِ طَرِيقثَم نم ْأكُلُونقْتُ . يقَى يمالْح اددتار ـاِل َألنهةَ الْج احـرو ،ملُه 

مهتُبِيد ." اآلن كيات : " وهكذا، اسأل نَفساِهللا في ح شيَئةِل ممبِع لْتَزِمأنا م دح فـإذا كُنْـتَ " ؟ ي إلى أي 
امِ والسةَ اِهللا في األيشورُل من تَتجاه وات في كَشْف رتَمسي أن نْهم فال تَتوقَّع ،الماضية لَك هشيَئتم . 

 األوامـر هـو أن تُطيـع الذي يساعدك على معرِفَة مشيَئة اِهللا والعمِل بِها وهكذا، فالمبدُأ األوُل
 . والنواهي والتعاليم الواضحةَ في الكتابِ المقدسِ

 فقَد وهبـك اُهللا . ك ي ل إ كَلَها اُهللا التي أو مة والمهِ ومواهبِك راتك فَكِّر في قُد : المبدُأ الثاني
 فـنحن نَقـرُأ فـي رسـالة . أثناء حياتك علـى األرضِ ا تَقوم بِه أعطاك مهِمةً شَخْصيةً فَريدةً و
 وَأنْـواع خـدمٍ . فََأنْواع مواهب موجودةٌ، ولكن الـروح واحـد : " ٦ - ٤ : ١٢ كورنثوس األولى

جوم داحو بالر نلكةٌ، واٍل . ودمَأع اعَأنْوي الْكُلِّ وُل الْكُلَّ فمعي يالَّذ ،داحاَهللا و نلكةٌ، وودجوم ." 
 و " ما هي المواهب والقُدراتُ التي وهبني اُهللا إياهـا؟ " : لذلك، اطْرح على نَفْسك السؤالينِ التاليين

" ريدكيفَ ي لتحقيق راتوالقُد بالمواه هذه أستخدم ني اُهللا أن هدقاصياتي؟ مفي ح " أن كريـدفاُهللا ي 
ةَ التي أوكلها إليكالمهِم الرسوُل ، يقوُل لهذا . تُنْجِز ـفْرِ في بولُسـل سس٢٤ : ٢٠ أعمـاِل الر : 

 مينَةٌ عنْدي، حتَّى ُأتَمم بِفَرحٍ سعيي والْخدمةَ الَّتي َأخَذْتُها ولكنَّني لَستُ َأحتَسب ِلشَيء، والَ نَفْسي ثَ "
 ". من الرب يسوع، َألشْهد بِبِشَارة نعمة اِهللا

ف ، لذلك ،قَرارٍ هام أوِ اتخاذ رٍ هامالقيامِ بأم شْكالسؤاَل إذا كُنْتَ على و كعلى نفس حاطْر 
 وللتوضـيحِ " مهِمتي في الحياة؟ نجازِ إلى أي حد سيساهم هذا األمر في تَقَدمِ شخصيتي وإ : " لي التا

ةالحياتي كوأهداف ،اليومي كلمتشتمُل على ع في الحياة تَكمهِم نقوُل إن أوِ ، والدعوة ةمدالتي الخ



 أن الذي يساعدك على معرِفَة مشيَئة اِهللا والعمِل بِهـا هـو لثاني المبدُأ ا ف ، وهكذا . دعاك اُهللا إليها
كفي قُدرات تُفَكِّر بِكومواه التي أوكلها اُهللا إليك ةوالمهِم . 

 حملُك مسؤوليةَ فاُهللا ي . بحياتك المحيطَة واألحداث الظروف جميعِ فَكِّر في : المبدُأ الثالثُ
والمعلومات الالزمة ج عِ كُلِّ الحقائقبِ مناسالقرارِ الم السـؤاَل . التخاذ كعلى نفس حلذلك، اطْر 

 أنـا بشأنِ الموقف الذي أنا فيه، أو بشأنِ القَرارِ الذي الالزمة هل جمعتُ كُلَّ المعلومات : " التالي
 اجمع أكْبر قَـدرٍ مـن ف الوظيفة التي ستَعمُل بها شأنِ كُنْتَ حائراً ب فمثالً، إذا " ه؟ ينبغي علي اتِّخاذُ

 . المعلومات المتعلِّقَة بالشركات المحتَملَة وابدأ بمراسلَتها

 أن يضعك في المكـانِ – بسيادته المطْلَقَة – درك أن اَهللا شاء تُ أن ك ب علي جِ ي رغْم هذا،
 أن ) بِحسبِ الترجمة التفسيرية ( ٢٦ : ١٧ فنقرُأ في أعماِل الرسِل . الذي أنْتَ فيه اآلن ِلقَصد معينٍ

 قاً َأزمنَـةَ َأخْرج الشُّعوب جميعاً من َأصٍل واحد، وَأسكَنَهم بِالَد اَألرضِ كُلَّها، وحـدد مسـب : " اَهللا
هِمطَانَأو وددحو مهودجالرسوَل ". و األولى إلى أهِل كورنثوس كما أن قاَل في رسالته ١٦ بولُس : 

٩ - ٨ " : سي َأفَسكُثُ في َأمنَّنلكاٌل ... وفَع يمظع ابِلي ب انْفَتَح قَد يقـوُل أيضـاً فـي ". َألنَّه وهو 
 ". ثُم ُأرِيد َأن تَعلَموا َأيها اِإلخْوةُ َأن ُأمورِي قَد آلَتْ َأكْثَر ِإلَى تَقَدمِ اِإلنْجِيِل : " ١٢ : ١ رسالة أفسس

 إلى أي مدى رتَّب اُهللا ظُروفَ حياتي أو أحداثَ حياتي : " وهكذا، اطْرح على نَفسك السؤاَل التالي
 يبـدو ارة ُأخرى، حاوِْل أن تَفْتَح عينيك على الظروف واألحداث التي بعب " لتسير في اتِّجاه معينٍ؟

 وهكذا، فالمبدُأ الثالثُ الذي يساعدك على معرِفَة مشيَئة اِهللا . أنها تقودك إلى السيرِ في اتِّجاه معينٍ
أن وِل بِها هموالع الم واألحداث ميعِ الظروففي ج تُفَكِّر كبِحيات كلمـةُ حيطَة ما تقولُه في ضوء 

 . اِهللا

بالقَرار : المبدُأ الرابع ينيعنرِ جميعِ األشخاصِ المفي أفكارِ ومشاع فَكِّر . ـكابـدأ بنفس 
قِّ اإللهِيالح وءفي ض كرومشاع كعودواف كقَلْب صالتـي ف . وافْح رشـاعوالم عالـدواف يما ه 

صةُ مها التجربةُ والخطيردصالتي م رشاعوالم عالدواف يها اُهللا؟ وما هرعِ . ددواف  فَكِّر ملياً في اـل
ى الشُّـهرة، أوِ  الخاطئة التي قَد تكون لديك مثَْل الطموحات األنانية، أوِ حب الماِل، أوِ السعيِ إـل

في االنتقامِ، وغيرِها الرغبة . كُلِّ قَلْبِك اَهللا من بتُح أن أال وهي كمى لحياتاألس ةعلى الغاي كِّزر 
كْرِكوف ةبٍل ونَفْسٍ راغبقلبٍ كام هدبتَع ِل . ، وأنـامِ األوفْرِ أخبـارِ األينقرُأ في س ٩ : ٢٨ فنحن :



 سٍ راغبة، َألن الرب يفْحص جميع الْقُلُوبِ، ويفْهـم كُـلَّ اعرِفْ ِإله َأبِيك واعبده بِقَلْبٍ كَامل ونَفْ "
 ". تَصورات اَألفْكَارِ

 كذلك، فإن اَهللا يريدك أن تأخُذَ أفكار ومشاعر جميعِ األشخاصِ المعنيين بـاألمرِ بعـينِ
د الَ تَنْ : " ٤ : ٢ نقرُأ في رسالة فيلبي كما ف . االعتبارِ احـْل كُلُّ وب ،هِلنَفْس وا هِإلَى م داحوا كُلُّ وظُر 

 ما هي دوافع ومشاعر األشخاصِ الذين سيتأثَّرون : " لذلك، اسأل نَفْسك ". ِإلَى ما هو آلخَرِين َأيضا
ذَ وهكذا، فالمبدُأ الرابع الذي يساعدك على معرِفَة مشيَئة اِهللا و " بقراري؟  العمِل بِها هـو أن تأخـُ

بالقرارِ الذي ستَتَّخْذُه ينعنيميعِ األشخاصِ المج رومشاع بعينِ االعتبارِ أفكار . 

في : المبدُأ الخامس ال فَكِّر قْتبِ وناسنْعِ القَرارِ المأو لص فبِ للتصرناسدوماً . الم تذَكَّر 
 : ٦ - ٥ : ٨ فنقرُأ في سـفْرِ الجامعـة . به للقيامِ بكُلِّ ما ينبغي عليك القيام أن اَهللا أعطاك وقتاً كافياً

" كْمالْحقْتَ ورِفُ الْوعيمِ يكالْح ا . قَلْبكْمحقْتًا ورٍ وِلكُلِّ َأم فْرِ األ كما نقرُأ في ". َألن٢ : ١٩ مثال س : 
" سلَي رِفَةعالنَّفْسِ بِالَ م نا كَوضُئ َأيخْطي هلَيجُِل بِرِجتَعسالْمنًا، وسح ." ـكهـل : " لهذا، اسأل نفس 

 " ؟ أو لكي أتخـذَ قـراراً متسـرعاً رغْباتي ودوافعي الشخصية تَضغَطُ علي لكي أتحرك بسرعة
 نا، أو ثقَتُنا الزائدةُ فـي ، أو حماستُنا المفْرِطَةُ، أو عدم صبرِ فكثيراً ما تقودنا طُموحاتُنا الشخصيةُ

 كُلُّ هذه األمورِ قد تقودنا إلـى اتخـاذ ... أنفُسنا، أو كبرياؤنا، أو غَضبنا، أو رغْبتُنا في االنتقامِ
 . وات أو قَرارات متسرعة؛ وبالتالي إلى اقتراف أخطاء جسيمة خُطْ

 فنحن نقرُأ فـي رسـالة . خْدم الفُرص المتاحةَ أمامك من ناحية ُأخرى، اُهللا يريدك أن تَستَ
 مفْتَدين الْوقْتَ َألن فَانْظُروا كَيفَ تَسلُكُون بِالتَّدقيق، الَ كَجهالَء بْل كَحكَماء، : " ١٦ - ١٥ : ٥ أفسس

 طوة ما أو التخاذ قرارٍ ما، فإنـك تُضـيع فعندما تَنتظر أكثَر من الالزِمِ للقيامِ بخُ ". اَأليام شريرةٌ
تُعيقَك ة أنالشخصي رِكومشاع كعتُ لدوافحمس أنَّك درجصاً ثَمينَةً ِلمفُر . وهكذا، فالمبدُأ الخامس 

 سـبِ للتصـرف أو الذي يساعدك على معرِفَة مشيَئة اِهللا والعمِل بِها هو أن تُفَكِّر في الوقت المنا
 . التخاذ القَرارِ المناسبِ

غِ إلى : المبدُأ السادسأص م ةشور الناضجين المؤمنين . فقد أعطانا اُهللا إخوةً وأخـوات 
حوالنُّص ةَ واالهتمامبادلونا المحبـرِ : " ٢٢ : ١٥ فكما نقرُأ في أمثال . في المسيحِ لكي يبِغَي دقَاصم 

تَب ةشُورم تَقُوم يرِينشالْم ةبِكَثْرـجينِ، ". طُُل، وإذا كانـا مـؤمنينِ ناض إلى والـديك جِعار ،لذلك



 فكثيراً ما يتكلَّم اُهللا إلينا ويعلن . لمؤمنين الناضجين في اإليمانِ واطْلُب مشورةَ راعي كنيستك أوِ ا
 وهكذا، فالمبدُأ السادس الذي يساعدك على معرِفَة مشيَئة . ن لَنا مشيَئتَه من خالِل المؤمنين اآلخَري

 . اِهللا والعمِل بِها هو أن تُصغي إلى مشورة المؤمنين الناضجين

 فقـد أعطـاك اُهللا . صلِّ وأصغِ إلى ما يقولُه روح اِهللا لَـك : المبدُأ السابع واألخير هو
 فنحن نقرُأ في رسالة أفسـس . ى محضرِه والتكلُّمِ معه من خالِل الصالة تَصريحاً دائماً للدخوِل إل

١٢ : ٣ " : ي بِهسيح [ الَّذأي بالم [ انِ بِهاِإليم اءرج نقٌ ماثو ابراقْتَأةٌ وركمـا نقـرُأ فـي ". لَنَا ج 
ه فَلْنَتَقَدم بِثقَة ِإلَى عرشِ النِّ : " ١٦ : ٤ عبرانيين ينـي ح نًا فـوةً عمعن نَجِدةً ومحنَنَاَل ر ِلكَي ةمع ." 

 الَ تَهتَموا بِشَيء، بْل في كُلِّ شَيء بِالصـالَة والـدعاء مـع : " ٦ : ٤ ونقرُأ أيضاً في رسالة فيلبي
 ". الشُّكْرِ، ِلتُعلَم طلْباتُكُم لَدى اِهللا

وهكذا، اسأل نفس رِ الكافي بشأنِ كُلِّ : " كتُ بالقَدلَّيالتـي هذه هل ص واألشياء علوماتالم 
 واطْرح كُلَّ تساؤالتك إلى اِهللا ارفَع قلبك " حصلْتُ عليها من خالِل تَطبيقي لجميعِ المبادِئ السابقة؟

قدميه عند كموموه . عدواف فْ لَهواكش لَه كقَلْب افْتَح كفعوض كرومشاع كغْباتور على . ك بواظ 
 . الصالة إلى أن يكْشفَ اُهللا لَك الخُطْوةَ القادمةَ

ج لَمفينا وكما نَع كُنسي سالقُد وحالر نا، فإنالمسيحِ – ميع بيسوع نا – كمؤمنينـدرشوي 
ةنا اليوميفي حيات . كنَفْس برسِ لهذا، دالروحِ القُد في بعضِ األحيـانِ، ف . على الخُضوعِ إلرشاد 

 ١٢ : ١١ نقرُأ في سفْرِ أعمـاِل الرسـِل فنحن . دون تَردد قد يدفَعك الروح القُدس للقيامِ بأمرٍ ما
 في أحيـانٍ و ". بٍ في شَيء فَقَاَل ِلي الروح َأن َأذْهب معهم غَير مرتَا : " على ِلسانِ الرسوِل بطْرس

 ... فَلَمـا َأتَـوا : " ٧ : ١٦ نقرُأ في أعماِل الرسِل كما . قَد يلْزِمك الروح القُدس باالنتظارِ ُأخرى،
وحالر مهعدي ةَ، فَلَميينوا ِإلَى بِثبذْهي لُوا َأناوح ." كلهذا، اسأل نفس " : سالقُـد وحني هل الرفَعـدي 

 فالروح القُدس إما سيدفَعك في اتجـاه معـينٍ أو بعيـداً " للقيامِ بهذا األمرِ أم يمنَعني من القيامِ بِه؟
نْهتُصـلِّي . ع أن ـوـِل بِهـا هماِهللا والع شيَئةم رِفَةععلى م كدساعالذي ي وهكذا، فالمبدُأ السابع 

 . ا يقولُه روح اِهللا لَك وتُصغي إلى م

 ولكي تَستخدم هـذه . لمعرفة مشيئة اِهللا في حياتك اليومية استَخْدم المبادَئ السبعةَ السابقةَ
رتِّب هـذه . المبادَئ استخداماً فعاالً، دون األفكار التي يعطيك اُهللا إياها أثناء تطبيق هذه المبادئ



في ثالث األفكار ةدمةَ : أعَل اإليجابيِل العواماألو مودن في العوَل . دوامالثاني الع مودن في العود 
 ادرس هذه العوامَل بروحِ الصالة واتخـذ قـراراً . دون في العمود الثالث الحلوَل البديلَة . السلبيةَ

 . مسؤوالً باإليمانِ

 فاُهللا يعطينا الحكْمةَ من . طْلُب الحكْمةَ من اِهللا في جميعِ قَرارات حياتك وال تَنْس أبداً أن تَ
ـثحالِل البخ نوم ،الناضجين الِل المؤمنينخ نوم ،الِل الصالةخ نسِ، ومقدتابِ المخالِل الك 

 ي أو تَعليم واضح في الكتابِ المقدسِ، فعليـك وكقاعدة عامة، إذا كان هناك أمر أو نَه . والتنقيبِ
هتُطيع أن . ـذَ قـراراتتَتَّخ أن اِهللا فعليك في كلمة واضح أو تَعليم يأو نَه رأم ناكه كُني لَم وإن 

 : ٥ : ١ وب نقرُأ في رسالة يعق وكما . اعتماداً على المبادِئ العامة للكتابِ المقدسِ حكيمةً

 ِإن كَان َأحدكُم تُعوِزه حكْمةٌ، فَلْيطْلُب من اِهللا الَّذي يعطي الْجميع بِسخَاء والَ "
طَى لَهعيفَس ،ريعي " . 

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع م اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا وسال


