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 نَتَحدثُ وقد ذَكَرنا أننا سـ . سلْسلَةً جديدة من آيات الحفْظ قد بدأنا في درس الحفْظ السابق ل
 . ، الطَّهـارة ثانياً . شَبه بالمسيح تَّ ال ، أوالً : مسيحية أال وهي عن خَمسة أشياء مهِمة في الشخصية ال

 . ، التواضع خامساً . اإليمان ، رابعاً . المحبة ثالثاً

 الـدرس موضوعنا لهذا أما . الحفْظ السابق موضوع التشبه بالمسيح درس وقد تناولنا في
 بـولُس من رِسالة الرابع من األصحاحِ الثالثة اآلية فْظ على ح معاً نَتدرب وسوف . " الطَّهارة " و ه فَ

 : َألن هذه هـي ِإرادةُ اِهللا " : اآلية تقول . ) ٣ : ٤ تسالونيكي ١ ( تسالونيكي إلى أهل األولى الرسول
تُكُماسنَا . قَدنِ الزوا ععتَنتَم َأن " . 

 فالرسول بولُس يقول فـي . في سياقها ها ال بنا نقرأ ، تع هذه اآلية لَكن قَبل أن نبدأ بحفْظ
 فَمن ثَم َأيها اِإلخْوةُ نَسَألُكُم ونَطْلُب ِإلَيكُم في الرب " : ٨ - ١ : ٤ تسالونيكي إلى أهل األولى رسالته

 َألنَّكُم تَعلَمـون . اَهللا، تَزدادون َأكْثَر يسوع، َأنَّكُم كَما تَسلَّمتُم منَّا كَيفَ يجِب َأن تَسلُكُوا وتُرضوا
وعسي ببِالر نَاكُمطَيا َأعايصةَ وةُ اِهللا . َأيادِإر يه ههذ َألن : تُكُماسنَا . قَدنِ الزوا ععتَنتَم َأن َأن ، 

 داسة وكَرامة، الَ في هـوى شَـهوة كَـاُألممِ الَّـذين الَ يعرِفَ كُلُّ واحد منْكُم َأن يقْتَني ِإنَاءه بِقَ
 َأن الَ يتَطَاوَل َأحد ويطْمع علَى َأخيه في هذَا اَألمرِ، َألن الرب منْتَقم ِلهذه كُلِّها كَما . يعرِفُون اَهللا

 ِإذًا من يرذُل الَ يرذُل ِإنْسـانًا، . لَم يدعنَا ِللنَّجاسة بْل في الْقَداسة َألن اَهللا . قُلْنَا لَكُم قَبالً وشَهِدنَا
وسالْقُد هوحا رضطَانَا َأيي َأعِل اَهللا الَّذب ." 

 : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا " : سوف نبدأ تأملنا في اآلية الثالثة حيث يقول الرسول بولُس
تُكُماسنَا . قَدنِ الزوا ععتَنتَم ين . " َأنبرانيكاتب الرسالة إلى الع كُنِ " : يقول ٤ : ١٣ كما أنِلي 

 . " وَأما الْعاهرون والزنَاةُ فَسيدينُهم اُهللا . الزواج مكَرما عنْد كُلِّ واحد، والْمضجع غَير نَجِسٍ
أن نَمتَنع عن كُلِّ خطية بما في ذلك الخطايا – كمؤمنين مسيحيين – أنه يجب علينا وهذا يرينا



 فال يجوز لغير المتزوجين أن يمارسوا . وهذا ينطبق على المتزوجين وغير المتزوجين . الجنسية
 غير شريك آخر شخصٍ وال يجوز للمتزوجين أن يمارسوا الجنس مع أي . الجنس قبل الزواج

 وكما رأينا في الرسالة إلى العبرانيين، فإن اهللا سيدين كُلَّ من ينْغَمس في الدعارة . حياتهم
 . والزنى

 فلو كان هذا الكالم موجهاً ! قد نَتَعجب حين نَقرأ هذه الكلمات التي كَتَبها الرسول بولُس
 . لَكن الرسول بولُس يخاطب هنا جماعةً من المؤمنين . اك مشكلة لغير المؤمنين لما كانت هن

 فكيف يوصيهم بأن يتَقَدسوا وأن يمتَنعوا عنِ الزنى؟

 كان مؤمنو تسالونيكي قد دخَلوا حديثاً في اإليمان بعد أن عاشوا سنوات طويلة في
 بحاجة للكثيرِ من الوقت والجهد وهكذا، فقد كانوا . مجتمعٍ ال يعرف معنى العفَّة وال الطَّهارة

 . والنِّعمة للتغلُّب على العادات السيئة والخطايا الجنسية التي كانت جزءاً ال يتجزُأ من حياتهم
 لهذا، فإن الرسول بولُس يشْرح لهم معنى القداسة ويوصيهم أن ينفصلوا عن كُلِّ شكٍل من أشكال

 . الخطية

 َأن يعرِفَ كُلُّ واحد " : واآلن، تعال بنا نَتأمُل في اآلية الرابعة حيث يقول الرسوُل بولُس
ةامكَرو ةاسبِقَد هِإنَاء يقْتَني َأن نْكُمكلمة . " م رين أنفَسنا تَعني " إناء " يرى بعض الموجة " هالز ." 

 كَذِلكُم َأيها " : حيث يقول الرسول بطْرس ٧ : ٣ ى في رسالة بطرس األولى هذا المعن تأييداً ل ونجد
فعكَاَألض اِئيالنِّس اِإلنَاء عم طْنَةبِ الْفسبِح ينناكاُل، كُونُوا سجوفي هذه الحالة، . ..." الر فإن 
 ترام وتقدير، وأن يمتنع عن المعنى المقصود هو لزوم أن يعامل كل رجل زوجته بأمانة واح

 . جميع أشكال الخيانة الزوجية

 ونجد هذا المعنى واضحاً في رسالة بولُس . فهو الجسد " إناء " أما المعنى األشمل لكلمة
 ولكن لَنَا هذَا الْكَنْز في َأوانٍ خَزفية، " : حيث يقول ٧ : ٤ الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس

 أنه يجب على كل مؤمنٍ المعنى المقصود هو فإن وفي هذه الحالة، . " ون فَضُل الْقُوةِ ِهللا الَ منَّا ِليكُ
 السيطرة على جسدك، وإذا كُنت تتساءُل عن كيفية . وأن يكْبح شَهواته ه د س ج أن يضبطَ أن يتعلَّم

: فإليك اإلجابة



 - ٣ : ٥ نقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس . يطر على لسانك تَعلَّم أن تُس ، أوالً
٤ : " ،ينيسديقُ بِقلا يكَم نَكُميب مسعٍ فَالَ يطَم َأو ةاسكُلُّ نَجنَا وا الزَأمو الَ كَالَمةُ، واحالَ الْقَبو 

 المقصود بالقباحة هنا هو كالم النميمة . " حرِي الشُّكْر السفَاهة، والْهزُل الَّتي الَ تَليقُ، بْل بِالْ
 أما كالم . عنِ الحياة الجنسية لآلخرين، أو استخدام الكلمات الجنسية في الحلفان والقصص الدنسة

 وا لهذا، يجب على المؤمنين أن يرب . السفاهة فيقصد به النُّكات الفاضحة و األحاديث غير الالئقة
 ، وأن نقاشاً بنَّاءاً الجنسية المختلفة ات ع و أبناءهم تربية جنسية سليمة، وأن يناقشوا معهم الموض

 أن يميزوا بين الكالم ، وأن يعلِّموهم اآلخر الجنس سليمة مع ات عالق يعرفوهم على كيفية إنشاء
 . الالئق والكالم غير الالئق

 على لسان النبي أيوب ١ : ٣١ فْر أيوب نقرأ في س . تُسيطر على عينيك تَعلَّم أن ، ثانياً
 كما أن الرب يسوع يقول في إنجيل متَّى " عهدا قَطَعتُ ِلعينَي، فَكَيفَ َأتَطَلَّع في عذْراء؟ " : نفسه
٩ : ١٨ : " نْكا عهَألْقا وهفَاقْلَع نُكيع تْكثَرَأع ِإنتُلْقَى خَ . و َأن نم رواةَ َأعيخَُل الْحتَد َأن لَك ري 

 لهذا، اقطع عهداً مع اهللا بأنك ستمتنع عنِ الذهاب إلى األماكن التي . " في جهنَّمِ النَّارِ ولَك عينَانِ
 . م اإلباحية قد تُعرضك للوقوع في الخطية الجنسية، وأنك ستمتنع عن النظر إلى المجالت واألفال

 وحين تقع عينيك على مثل هذه المشاهد أو المجالت عن غير قَصد، احرص على عدمِ
 . النظر إليها، وال تَنْظُر إليها مرةً ُأخرى ب االستمرار

 الَ تَشْتَهِين " ٢٥ : ٦ نقرُأ في سفْر األمثال . تَعلَّم أن تُسيطر على قلبك وذهنك ، ثالثاً
الَهما جبِهدبِه الَ تَْأخُذْكو ،ا بِقَلْبِك " . ندمتَعْئن استخدام جمالهن ويسالفتيات والنِّساء ي نفالكثير م 

 إيقاع الرجال في الخطيئة الجنسية من خالل مالبسهن الفاضحة، أو من خالل طريقتهن في
 الكتاب المقدس يحذِّرنا من الوقوع في لكن . المشي أوِ الجلوس أوِ الكالم، أو من خالل نظراتهن

 لذلك، ال تَسمح لقلبك أو ذهنك باشتهاء مثل هؤالء . مثْل هذا الفَخِّ ألن عواقب ذلك ستكون وخيمةً
وحر عة؛ بل دوكْرِك اِهللا النِّسهيمن على قلبك وفاكن فيك يوس السوهذا هو ما قصده . القُد 

 هادمين ظُنُونًا وكُلَّ علْوٍ " ٥ : ١٠ س حين قال في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الرسول بولُ
 . " ومستَْأسرِين كُلَّ فكْرٍ ِإلَى طَاعة الْمسيحِ يرتَفع ضد معرِفَة اِهللا،

 واآلن َأيها " : ١٠ - ٧ : ٥ فنحن نقرُأ في سفْر األمثال . تَعلَّم أن تُسيطر على قدميك ، رابعاً
َأبعد طَرِيقَك عنْها، والَ تَقْرب ِإلَى بابِ بيتها، . الْبنُون اسمعوا ِلي، والَ تَرتَدوا عن كَلمات فَمي



 ك، وتَكُون َأتْعابك في ِلَئالَّ تَشْبع اَألجانب من قُوت . ِلَئالَّ تُعطي زهرك آلخَرِين، وسنينَك ِللْقَاسي
 مدينة كُلِّ أصحاب السمعة السيئة من الرجال والنِّساء موجودون في فإذا عرفْنا أن . " بيت غَرِيبٍ

كانٍ وقريةنَّب األماكن التي يتواجدون فيها في العالم ومنَتَج صون . ، فينبغي علينا أنتربفهؤالء ي 
 لهذا، ابتعد عنِ المراقص والمالهي الليلية، وال . ن عن فريسة سهلَة يفترسونها بالناس ويبحثو

 فإن تَعلَّمتَ أن تَضبطَ قدميك فسوف . السمعة من الجِنْسين ئ سي أي شَخْصٍ مع ةً تُنشئ صداق
 . الخطية توقعك في تتجنَّب الكثير من المواقف التي قد

 اشْرب " : ٢١ - ١٥ : ٥ فنحن نقرأ في سفْر األمثال . تَعلَّم أن تُسيطر على يديك ، خامساً
بِْئرِك نةً مارِيا جاهيمو ،كبج نا ماهيي . مف اهيم ياقوِإلَى الْخَارِجِ، س كنَابِيعي ضالَ تَف 

 ِليكُن ينْبوعك مباركًا، وافْرح بِامرَأة شَبابِك، . نب معك ِلتَكُن لَك وحدك، ولَيس َألجا . الشَّوارِعِ
ةيهالز لَةعالْوو ةوببحالْم ةيا . الظَّباِئمد كَرا اسهتبحبِمو ،قْتي كُلِّ وا فاهيثَد وِكرتُ . ِلي ما فَلي فْتَن 
 . " َألن طُرقَ اِإلنْسانِ َأمام عينَيِ الرب، وهو يزِن كُلَّ سبله ابني بَِأجنَبِية، وتَحتَضن غَرِيبةً؟

 مما أدى إلى تَفَسخ المجتمعات لقد أصبحت العالقات بين الجِنسين خالية من الضوابِط
 . العواقب حساب ب من الجنسين يعتقدون أنه يمكنهم أن يفعلوا أي شيء دون شبا فال . أكثر فأكثر

 لكن الكتاب المقدس يضع العديد من . والبعض منهم ال يضبِط يديه أثناء لقائه مع الجنس اآلخر
 . الضوابط التي ينبغي علينا االلتزام بها أثناء تعاملنا مع الجنس اآلخر

 ، ابتعد أوالً : ك ثالثة ضوابط رئيسية واضحة وضعها اهللا لنا بهذا الشأن أال وهي وهنا
 ، كُن أميناً لشريك حياتك واحترم قُدسية ثانياً . عن الخطية الجنسية بجميع صورِها وأشكالها

 بأي شكٍل من خر للطرف اآل تُسئ تَتَعدى على حقوق اآلخرين، وال ، ال ثالثاً . العالقة الزوجية
 . األشكال

 يجب عليهما أن يكَرسا نفسهما وفي حال كان الشاب والفتاة عازِمين على الزواج،
 ويجب أن يشتمل االتفاق بينهما على . وعالقتهما هللا، وأن يتَّفقا على االلتزام بهذه الضوابط

: الجوانب العملية األربعة التالية



 د اللقاء بينهما، وعلى ي ع ا فيجب على الشاب والفتاة أن يتَّفقا على مو . قاء أوالً، زمان اللِّ
 . عدد مرات اللقاء، وعلى الفترة الزمنية لكل لقاء

 فيجب عليهما أن يتَّفقا على أماكن اللقاء، وعلى األماكن التي يمكنهما . ثانياً، مكان اللِّقاء
 . الذهاب إليها ) أو ال يمكنهما (

 التي يمكنهما القيام بها معاً؟ وما األنشطة فما هي . الثاً، األنشطة التي سيقومان بها معاً ث
 هي األنشطة التي ال يمكنهما القيام بها معاً؟ ويجب على كُلٍّ منهما أن يذَكِّر اآلخر بأن اهللا يرى

 . شيء كُلَّ

 لفتاة أن يلتزما بها في جميع فهناك حدود يجب على الشاب وا . رابعاً، التالمس الجسدي
 . األزمنة واألمكنة فيما يتعلَّق بالتالمس الجسدي بينهما

 أثناء تواجدهم مع الجنس اآلخر مثل هناك مواقف يجب على المؤمنين أن يتجنَّبوها و
كن ارتداء أو خلع المالبس أمام الجنس اآلخر، وارتداء المالبس المغرية، والتواجد معاً في األما

 المنعزلة، والبقاء معاً إلى وقت متأخِّرٍ من الليل، وأي مواقف أخرى قد تؤدي إلى وقوع الشاب
 لذلك، فالقاعدة العامة ". درهم وِقاية خَير من قنطارِ عالجٍ : " فكما يقول المثَل . أو الفتاة في الخطية

 . الخطية هي أن تَبتعد عن كُلِّ ما يمكن أن يوقعك في

 ِإذًا من يرذُل الَ يرذُل ِإنْسانًا، " : أخيراً، لنتأمل في اآلية الثامنة حيث يقول الرسول بولُس
وسالْقُد هوحا رضطَانَا َأيي َأعِل اَهللا الَّذة . " بفي الترجمة التفسيري درما وبسنِ : " أو حم ،ِإذَن 

 ". هذَا اَألمرِ، يستَخفُّ الَ بِِإنْسانٍ بْل بِاِهللا، بِذَاك الَّذي وهبكُم فعالً روحه الْقُدوس استَخَفَّ بَِأخيه في
 فإن لم نَفْعل ذلك فإننا . أن نُطيع اهللا وكلمته – كمؤمنين مسيحيين – هذا يعني أنه يجب علينا

ِلنا، بوح نشَرِ مفُّ ال بالبْل باهللا نفسه بذلك نستخ . 

 ، فيجب علينا أن نَحفَظَ أجسادنا في الطهارة وحيث أن اهللا يأمرنا أن نَعيش حياةً مقَدسةً
والكرامة، وأالَّ نَنْساقَ وراء شهواتنا كالوثنيين، وأالَّ نَتعدى على حقوق اآلخرين، وأالَّ نُسيء



 ستخفافنا بوصايا اهللا نقرُأ في رسالة بولُس الرسول األولى كلمة اهللا تُحذِّرنا من عواقب ا ف . إليهم
 . " َألن الرب منْتَقم ِلهذه كُلِّها " : ٦ : ٤ إلى أهل تسالونيكي

 الحفْـظ دروس ا فـي ذَكَرن وكَما . لهذا الدرس اآلية الكتابية المخَصصة إلى حفْظ نأتي
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَ تْبه ةً ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

ى . ا ه حفْظ تبدَأ بِ جيداً قَبَل أن ا وافْهمه اآلية الكتابية في تأمْل : أوالً  فَفَهم اآليات سيعينُك عـل
 صحاح الرابعِ مـن رسـالة الثالثة من األ اآلية هذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 . عرفْنا معناها قد و ) ٣ : ٤ تسالونيكي ١ ( بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 بعـد ذَِلـك، اكْتُـب "). الطَّهارة : " لحفْظ لهذا اليومِ هو ا آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
تابيالك دالشَّاه ةفَظُها لآليو ( التي ستَح وه اليوم تابينا الكدإلى بولس الرسول األولى سالة ر : شاه 

 الكتابي مرةً أخرى فـي أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . ثُم اكتب اآليةَ كاملةً ). ٣ : ٤ تسالونيكي أهل
 . السطْرِ األخيرِ

 جـزءاً تلـو الكتـابي ، ثُم المقطع الكتابي د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ةَ اآلي احفظ : ثالثاً
 . وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية . اآلخر

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الكتابية الجديدةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظتَ ت الح نم تمكَّن النَّظَـرِ هذه اآلية رديد إلـى الكتـابِ دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 : َألن هـذه هـي ِإرادةُ اِهللا : ٣ : ٤ بولس الرسول األولى إلى أهل تسـالونيكي رسالة : الطَّهارة
تُكُماسقَد .



 : نُعيد مرةً ُأخرى
 : َألن هـذه هـي ِإرادةُ اِهللا : ٣ : ٤ ألولى إلى أهل تسـالونيكي رسالة بولس الرسول ا : الطَّهارة
تُكُماسقَد . 

 : المقْطَع الثاني واألخير ثُم نُضيف
 : َألن هـذه هـي ِإرادةُ اِهللا " : ٣ : ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسـالونيكي : الطَّهارة
تُكُماسنِ ال . قَدوا ععتَنتَم نَا َأنز " . 

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 : َألن هـذه هـي ِإرادةُ اِهللا " : ٣ : ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسـالونيكي : الطَّهارة
تُكُماسنَا . قَدنِ الزوا ععتَنتَم َأن " . 

 : مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية اآلية أخرى نُعيد مرةً
 : َألن هـذه هـي ِإرادةُ اِهللا " : ٣ : ٤ بولس الرسول األولى إلى أهل تسـالونيكي رسالة : الطَّهارة
تُكُماسنَا . قَدنِ الزوا ععتَنتَم ٣ : ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي . " َأن . 

عاً ، واآلنم ظْناها ِلنُراجِعفح سِ آياتخَم رالدروس في آخ السابقة : 

 فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَة اِهللا َأن " : ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية ، يسوع ربوبية ، أوالً
 ، والَ تُشَاكلُوا هذَا الدهر . تُقَدموا َأجسادكُم ذَبِيحةً حيةً مقَدسةً مرضيةً عنْد اِهللا، عبادتَكُم الْعقْليةَ

 ". الصاِلحةُ الْمرضيةُ الْكَاملَـةُ : بْل تَغَيروا عن شَكْلكُم بِتَجديد َأذْهانكُم، ِلتَخْتَبِروا ما هي ِإرادةُ اِهللا
 . ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية

 تي وراِئي، فَلْينْكر نَفْسه ِإن َأراد َأحد َأن يْأ " : ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا . التلميذُ ينْكر نَفْسه ، ثانياً
 . ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا ". ويحمْل صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعني

 َألن ابن اِإلنْسانِ َأيضا لَم يْأت ِليخْـدم بـْل " : ٤٥ : ١٠ ، إنجيل مرقُس التلميذُ يخْدم ، ثالثاً
دف هَل نَفْسذبِليو مخْدِلي يرِينكَث نةً عقُس ". ير٤٥ : ١٠ إنجيل م .



 هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضـا : " ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ ، التلميذُ يعطي ، رابعاً
دصحا يضَأي كَاترفَبِالْب كَاتربِالْب عرزي نمو ،دصحنْوِي . يا يكَم داحنٍ كُلُّ وزح نع سلَي ،بِقَلْبِه 

 . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ ". َألن الْمعطي الْمسرور يحبه اُهللا . َأوِ اضطرارٍ

د " : ١٨ : ٣ رسالة كورنثوس الثانية : التشبه بالمسيح ، خامساً جـم رِينا نَـاظيعمج ننَحو 
،آةرا في مكَم ،كْشُوفم هجبِو بالر نا مكَم ،دجِإلَى م دجم نا، مهنيع ةورالص لْكِإلَى ت رنَتَغَي 

 . ١٨ : ٣ رسالة كورنثوس الثانية . " الرب الروحِ

هنا هذلْقَتظْناها في حفرسالة بولس الرسول األولى : الطَّهارة : أخيراً، لنُراجِع اآلية التي ح 
 رسـالة . " َأن تَمتَنعوا عنِ الزنَـا . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا " : ٣ : ٤ إلى أهل تسالونيكي

 . ٣ : ٤ بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي

 متابعـة أن تُواظـب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
ةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد من تَ لكي الحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ دروس مـكَل كدستُسـاع 

 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في

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


