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 ستِّ سلسلةً جديدةً من دروس الكتاب المقدس نَتحدثُ فيها عن السابق لدرس لقد بدأنا في ا
 ، ثالثـاً الصـداقة؛ ة ، عالق ثانياً المحبة؛ ة ، عالق أوالً : الحياة المسيحية أال وهي عالقات مهِمة في

 العالقة بين اآلبـاء واألبنـاء؛ ، خامساً بين األزواج؛ ة ، العالق رابعاً العالقة بين الرجال والنِّساء؛
 . ، العالقات غير المتكافئة سادساً

 ة المهِمة األولى في الحياة المسيحية أال وهي عالقـةُ العالق الدرس السابق قد تَناولنا في و
 وكما فَعلْنـا فـي . المسيحية الصداقة عنِ كلمةُ اِهللا قوله تَ نَرى ما الذي أما اليوم، فسوف . المحبة

 ": الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس ريقةَ طَ السابقة، سوفَ نَستخدم هنا لدروس ا

 المقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو و . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : طوة األولى الخُ
 : السيد المسيح حيث يقول ١٥ - ١٣ : ١٥ إنجيل يوحنَّا

 ي َأنْتُم َأحباِئ . َأن يضع َأحد نَفْسه َألجِل َأحباِئه : لَيس َألحد حب َأعظَم من هذَا "
بِه يكُما ُأوصم لْتُمفَع ـُل . ِإنمعا يم لَمعالَ ي دبالْع ا، َألنبِيدع يكُممُأس ودالَ َأع 

 ". سيده، لكنِّي قَد سميتُكُم َأحباء َألنِّي َأعلَمتُكُم بِكُلِّ ما سمعتُه من َأبِي

نم قرأنا هذه اآليات سِ، نَنتقُل إلى بعد أنقَدالخُطوة الثانية الكتابِ الم يهتَ اكْ : أال و فْ ش 
 على اكتشاف الحقِّ الذي تُعلِّمه اآلياتُ التي قرأتها ولمساعدتك . الذي يعلِّمه المقْطَع الكتابي الحقَّ

 بالنسبة لك فـي م هِ عتقد أنه م ي تَ الذ قُّ ما هو الح : السؤال التالي أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجيب عنِ
عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات هذ



 يقول سوع ي ف . ١٣ اآلية في ن لَ مع الذي لَمس عقلي وقَلبي قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
 ي ف ثَّر الذي َأ والشيء . ) أو أصدقائه ( ه اِئ ب ياته ألجل أح ح ء ر يبذل الم هي أن حبة م إن أعظم هنا

يسوع ي كثيراً هو أن في قرُأ فأنا َأ . ديقاً له دعوني ص نبولُس الرسول رسالة األصحاح الخامس م 
 اً، ي ضعيفاً، وعاص آنذاك تُ نْ فقد كُ . المسيح إيماني بيسوع حالتي السابقة قبل ن ع رومية إلى أهل

 ورغم إيماني بوجود إله في هذا . غيير نفسي تَ ن نت عاجزاً ع كُ كما أنني . اً هللا و د اطئاً، وع وخ
 فقد كنت أعتقد أن . الواحد الحقيقي ي الح اِهللا نِ فهوماً خاطئاً تماماً ع م أتَبنَّى إالَّ أنني كنت الكون،
اهللا ي كُ س جداً في السماء، وأنه ن ال في مكانٍ بعيد مكن أليشخصٍ ي نشَئ أنعالقةً ي ةً شخصي 
 ن العديد م ورغم أن لدي ! دعوني اآلن صديقاً له سوع ي إالَّ أن ي ورغم عداوتي ِهللا، . معه

ناألصدقاء على األرض، إالَّ أنه ما م ص ضاهي يسوع ديقي ! " 

 يقول يسوع ف . ١٤ اآلية في ن لَ مع وقَلبي الذي لَمس عقلي قُّ الح " : وقَد يقوُل شَخْص آخَر
هاءبإننا أح ) هلْنا بوصاياه ) أو أصدقاءمع نا فحسب، الصداقة وهكذا، ف . إنةً نقولُها بأفواهمتْ كَلليس 

 . وصاياه وتعاليمه تُ ع طَ أكون صديقاً ليسوع إالَّ إذا َأ مكنني أن ال ي لذلك، . بل هي مسؤولية كبيرة
 . اُثْبتُوا في محبتي : " فهو يقول . ١٠ - ٩ : ١٥ يوحنَّا إنجيل في ذَكِّرني بما قاله السيد المسيح هذا ي و

 حبته باتي في م ثَ ن م أتأكَّد مكنني أن ال ي وفي الحقيقة أنه . " ِإن حفظْتُم وصاياي تَثْبتُون في محبتي
إالَّ إذا ع تُ بوصاياه و تُ لْ مأطَع تَ يَئ ش م ه عرفة وصاياه . دائمة بصورةم نسؤوالً علُني معجوهذا ي 

 . " العمل بها و

 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي الخُطوة الثالثة واآلن، نَنْتَقُل إلى
 لهـذه ) أو سـماعهم ( راءتهم األسئلة التي قد يطْرحها الناس عند قـ وفيما يلي بعض . أو سمعتَها

 : اآليات

 قَبَل كل شيء، ؟ ) أو أصدقائه ( ائه ب حياته ألجل أح ء ر بذل الم ي عنى أن ما م : األول السؤال
يجب علينا أن نُم ز بين الطريقة التي بَل ذَ ي ألجل سوع فيها حياته ي أح التي ة طريق ال ه، وبين اِئ ب 
ائنا وأصدقائنا حياتنا فيها بذل نَ ينبغي علينا أنبة فال . ألجل أحها محبرالتي أظْه ي سوع م نَ ن نا وِ ح 

 لمصلحتنا فقط، تْ م فيسوع لم ي . ال يمكننا تَقليدها فريدةٌ عندما مات على الصليب ألجلنا هي محبةٌ
بل مات ب د ا أيضاً نَّ الً ع ! مكننا أنا نحن فال ينَ أم نَ م ح أح ب نا وأ اء صدقاء َل ثْ نا م هذا النوع م ن الم ح ة ب 

الب ة ِل دذلك فإننا نقرُأ في إنجيل . ي ن١٣ - ١٢ : ١٥ يوحنَّا على الرغم م " : ي َأنتيصو يه ههذ



تُكُمببا َأحا كَمضعب كُمضعوا ببهذَا . تُح نم ظَمَأع بح دَألح سنَ : لَي دَأح عضي ِل َأنَألج هفْس 
اِئهبو ". َأح بنُح يسوع بذلك أن دقَص قَد ب ع نا ض ب ع ض اً م ح ب ضةً م ح ةً ي . بحة هي ميحضة المة والمحب 

 كما أنها تتطلَّب التفكير في اآلخرين . بذَْل الوقت والمال والطاقة ب لَّ طَ تَ فهي تَ . ن م لها ثَ مكْلفَة و
ننا أكثر مإالَّ أنك و . أنفُس ،وأصدقائك ائكبأح نالً عدتَموتَ ب أن ال تَستطيع غم أنكهكذا، ر 

 . تستطيع أن تَحيا ألجلهم وأن تُظْهِر لَهم محبتَك المضحية

 حين كان ؟ اءه صدق أ بقى نَ هل ف طبيق بعض وصايا يسوع، في تَ نا ق فَ أخْ ن إ : الثاني السؤال
 م سيكون ه تجادلون فيما بينهم أي ح، كانوا ي ص الف عشاء ل ناو تَ ِل إلى العلية في طريقهم سوع ي ميذُ ال تَ

 وبعد أن انتهوا . أقدام اآلخرين ستعداً لغسل منهم م ية، لم يكن أي ل لوا إلى الع ص و حين و . األعظم
م ن قْ تناول عشاء الفصح، لم ي د ر أي منهم على الس واحدةً ساعةً يسوع ر مع ه صي لِّ فيما كان ي . 

 د ب رب به ع وض ه فَ ي س لَّ تَ حيث اس ف نْ ع بِ س ر طْ ب رفَ ص ، تَ ى يسوع وعندما جاء الجنود للقبض عل
 بعد ذلك و . يسوع وهربوا ن ع ى التالميذُ لَّ خَ تَ وفي لحظة ضعف، . ه نَ ذُ الكهنة فقطع ُأ رئيسِ

بساعات ، طرس بإن قام ب كار يسوع ثالث م يسوع وهكذا، فقد أظهر تالميذ . ات ر أنهم ي عانون م ن 
 ورغم أن يسوع كان يعرف ذلك جيداً ويعرف ما سيحدث، إالَّ . في شخصياتهم مشاكل وضعفات

 لنا كأصدقاء ال ه تُ فمحب ! نا وِ ح نَ ة يسوع الفائقة من ب ح م فيا ِل ! ه قاء د وأص ه اء ب دعوهم أح ي ي ق ب أنه
 . نحونا ن ة م ي ح مض ها محبة ر بضعفاتنا وإخفاقاتنا ألن تتأثَّ

نة كبيرة لَكعليها مسؤولي تَّبتَرة يداقة الحقيقيالص نَتذكَّر أن تُنا صداقَ و . يجب علينا أن 
 رر األشياء التي لذي يقَ فيسوع هو ا . اً لشروطنا نحن، بل وفقاً لشروطه هو قَ فْ وِ تَنشُأ مع يسوع ال

 ر د ويص رسم حدود هذه الصداقة الذي ي كما أنه هو . واألشياء التي تهدمها صداقة بني هذه ال تَ
 . مع الناس تنا داق ص تَختلف عن سوع مع ي تنا داق ص لهذا، يجب علينا أن نُدرك أن . األوامر

 سؤوليتنا في إطاعة وصايا بين م فِّقُ كيف نُو : واآلن، ربما يتساءُل أحد األشخاص قائالً
ي نجِ سوع م ه نة يسوع الفائقة لنا رغم ضعفاتنا الكثيرة مة، وبين محب أخرى؟ نجد اإلجابة جهة 
ع الَمِ : " حيث يقول يسوع ١٩ : ١٥ يوحنَّا إنجيل هذا السؤال في نالْع نم تُكُمرينا وهذا ". َأنَا اخْتَري 

 ثُم سكَب سلطان الشيطان والخطية، ن لَّصهم م خَ أنه و ، ه اختار تالميذه ليكونوا خاصتَ وع أن يس
روح القُ ه د طيعوا وعندها، . فيهم وسي أصبح بإمكانهم أن و صاياه م خالل قُ ن س وة الروح القُد 

ثُم يقفُ بعيداً دون أن ا بإطاعته وصين ي فهو ال . بالطريقة نفسها يتَعامُل معنا يسوع و . العاملة فيهم



 وقادرين على صبح راغبين في إطاعته وح القُدس لكي نُ الر بواسطة نا يقدس إنه بل يفْعَل شيئاً؛
 . القيام بذلك

 قَبل أن نُجيب عن هذا السؤال، ؟ " بيداً ع " ن و ع لماذا لَم يعد تالميذ يسوع يد : الثالث السؤال
 من إنجيل يوحنَّا قد ١٧ - ١٣ نا أن نَعرف أن جميع األحداث الواردة في األصحاحات يجب علي

 ففي وقت سابق من مساء ذلك اليوم، كان . حدثَتْ في مساء اليوم نفسه قبل القبض على يسوع
 لِّمهم المعنى ثُم قام يسوع وغَسَل أرجَل تالميذه لكي يع . يسوع وتالميذه قد تناولوا عشاء الفصح

 جب على ، في رجلَهم سل أ كان هو قد غَ إنه إن قال يسوع لتالميذه ثُم . الحقيقي للخدمة والتواضع
 . سيده د أعظم من ب ألنه ليس ع كُلٍّ منهم أن يغْسُل أرجَل اآلخرين

 ميكُم عبِيدا، َألن الْعبد الَ الَ َأعود ُأس : " ، يقول يسوع لتالميذه ١٥ : ١٥ وفي إنجيل يوحنَّا
 " اء ب أح " كلمة و . " ي يعلَم ما يعمُل سيده، لكنِّي قَد سميتُكُم َأحباء َألنِّي َأعلَمتُكُم بِكُلِّ ما سمعتُه من َأبِ

 وقد . م ببعض ه ض ع ربط التالميذ بيسوع وب التي تَ وطيدة تُشير إلى العالقة ال هنا ") قاء د أص : " أو (
رجيئته يسوع تالميذه أخْببِ مبس نطْ ف : إلى األرض علُ قد أرسله اآلب لكي ي خَ بوي ما قد لِّص 
 خطايا جميع ةَ ر ج دفع ُأ فسوف يتألم لكي ي : الذي سيتألَّم به لم عن سببِ األ كما أنه أخبرهم . هلَك

 قيامته بعد غادر األرض ي عليه أن جب في : ألرض عن سببِ مغادرته ل هم أخبر كما أنه . الناس
لكي ي كُ س ب لَ الر دعس عليهم، ولكي يوح القُد ه أخبرهم إلى جانب هذا كُلِّه، فقد . مكاناً في السماء م 

 . مان به طريق اإلي ن ع إالَّ لُصوا يخْ مكن للناس أن ي فال : عنِ الطَّريق الوحيد للخالص

ورغم أن دالسي خبر عةً بيده بمثل هذه األشياء ال ييسوع َأ عاد خْ ، إالَّ أن ب تالميذَ ر بهذه ه 
األشياء ألنهم أصبحوا أصدقاء ديثُ لهذا، عندما يكون ! هنْ الحم ص ب ملِّم ق العالقة بين اً على ععالم 

 لهذه األنْسب هي الوصف " ديق ص " ، بل إن كلمة ةً ب ناس م د و ع ال تَ " د عب " وتالميذه، فإن كلمة
 كُلَّ ما في معاً شاركوا تَ ي ألن لألصدقاء تُفْسح المجال دوماً داقة المسيحية لص وهكذا، فا . العالقة

 . يعلِّمهم اُهللا إياه

ي المؤمن وفي ضوء تعاليم العهد الجديد، فإن ن الم ي سيحي عبيداً للناموس، بل عودوا ن لم ي 
عطي الناموس أصدقاءهناك فَ و . ليسوع الذي هو م فقد كان . آخر بين العبيد واألصدقاء قٌ ر 
للناموس ) بيداً ع أو باألحرى ( لهذا، فقد كانوا خُداماً . بالكثير من الطقوس والتقاليد مقَيدين اليهود



 هم فَ وبذلك، . الهين " سوع ي ر ي ن " وحملوا ، اً ور وا نُ قُّ لَ تَ المسيح فقد الميذ تَ أما . حسب التفسير البشري ب
لدرجة أنهم يسوع ل للطقوس والتقاليد؛ بل أصبحوا أصدقاء ال عودوا عبيداً للناموس، و لم ي لوا ذَ ب 

 عقيمة ة ي رِ شَ ب فسيرات تَ يهدرون وقتهم وطاقتهم في وضعِ سوع ال فأصدقاء ي . الحقاً أنفسهم ألجله
 . يسعون دوماً لتَنْصيبِ يسوع على عرش قلوبهم فَهم . ملكوت اهللا ينْهمكون في نَشْرِ ناموس، بل لل

 . قُبول يسوع رباً ومخَلِّصاً لحياتهم اآلخرين على كما أنهم يسعون لمساعدة

 يمكننا البشرية؟ عنِ الصداقات ١٥ - ١٣ : ١٥ ما الذي نَتَعلَّمه من يوحنَّا : الرابع السؤال
تَ نَ أن لَّ ع م م ن خالل هذه اآليات ثالثة مبادئ هام ة نِ ة عالصداقة المسيحي : 

 عالقات صداقة مع َئ ش تُنْ لكي " : وهو يقول ؛ ١٣ مستَخْلَص من اآلية المبدأ األول
رِفُ اآلخرين، يجب عليك أنعنى تَعم ة المبة ال حيحضتُ م ها وأنال تَ لذلك، . " مارِس نتظر م ن 

صادقتك؛ و إليك يأتوا اآلخرين أنغبتهم في مر نرِبوا ععي أن ْل ب أنْتَ الم ر كُنفالناس ! باد 
 وقد كان يسوع " ؟ من ِل ديقٌ أنا ص " : أما أنْتَ فاسأل نَفسك " أصدقائي؟ هم من : " يتساءلون دوماً

 مرون كانوا يض بِمن فيهم األشخاص الذين – لصداقات مع اآلخرين إنشاء العالقات وا مبادراً في
وكما فَ . وة دا له الع َل ع سوع، يجب علينا ي – ين كمؤمنين مسيحي – نُبادر في الذهاب إلى أن 

 لذلك، حاوِْل أن تَقترب من . نحوهم ة من ي ح نا المض ت ب ح إظهار م في األشخاص غير المحبوبين و
 ذهب إلى األشخاص الذين تَ أن حاوِْل و . نحوهم من ك تَ د و م ر هِ ظْ تُ دودين وأن شخاص غير الو األ
ي نزلتهم على ساعدهم الوحدة و عانون مع نو . الخروج م نتَقترب م حاول أن الخُطاة وأن 
 . سوع المسيح بهم إلى ي ذ ج ت

 تُحافظ إذا أردتَ أن " : ؛ وهو يقول ١٤ اآلية ن م ص لَ خْ تَ مس المسيحية داقة للص المبدأ الثاني
فاظ داقاتك على صعلى الح رِصعلى المعايير والحدود التي َأ مع اآلخرين فاح و ض في يسوع ها ح 
 حياة ال ط ا نم أ و دنيوية عايير ال م ال إلى ين اآلخر ب ذ ج تَ حاول أن تُ ال في ضوء هذا المبدأ، . " وصاياه

ذْب أصدقائك المليئة بالشرة؛ بل اعمل جاهداً على جد إلى والخطيم و ، المسيح تعاليم السيهعشَج 
 بمحبة يسوع ة ع ب المشْ األجواء إالَّ في ر ه د ز تَ ال و تَقوم داقة الحقيقية ال لص فا . ة كلمة اهللا طاع على إ

. وإطاعة وصاياه



 رون في طُرق خاطئة عاقبتُها الهالك ال ومن المؤسف حقَّاً أن نَرى أن الكثيرين يسي
 ثيرٍ من األحيان، إن لَم نَفْعْل مثلما في كَ و . اآلخرين ألنهم يبحثون عنِ القُبول من ألنهم أشرار، بل

 لذلك، . هم مع ة داقَ ص عالقات ولَن نَتَمكَّن من إنشاء منْهم، يفعل اآلخرون، فلَن نَحظى بالقبول
 فنَحن ال نَسعى ِلكَسبِ . علينا أن نُدرِك األخْطار المحدقَةَ بنا، وأن نَبتَعد عنِ التشبه باألشرار يجب

 . رِضا اهللا إلى كَسبِ رِضا النَّاس، بل

 أن نكون قُدوةً حسنَةً ألصدقائنا، وأن نُؤثِّر – كمؤمنين – من جِهة ُأخرى، يجب علينا
 ، وأن نُساعد المؤمنين منهم على التشبه بيسوع في كُلِّ شيء، وأن نُساعد غير تأثيراً إيجابياً فيهم

 . المؤمنين منهم على قبول يسوع رباً ومخَلِّصاً لحياتهم

 إذا أردتَ أن تُعمقَ " : ؛ وهو يقول ١٥ ية اآل ن داقة المسيحية مستخلص م للص المبدأ الثالث
ص داقات ك عد المسيح اآلخرين مإيمانك وتعاليم السي مهعم الَّ فيجب أ . " ، فشارِك تَ قْ ي ص ر عحديثُنا م 

 اهللا، نِ ع يجب أن نَتَحدثَ معهم بل . ، وحالة الطَّقْس وأخبار اليوم ، ة على األمور المادي أصدقائنا
نِ وع س، وعلَّمناها األشياء التي نِ الكتاب المقدالت تَعتَعام نة معنا اهللا مخشى ف . اليوميغالباً ما ي 

 وهنا يأتي دورنا في توضيح الحقِّ . جهلونها ألنهم ي ة األمور الروحي غير المؤمنين الحديث عنِ
 . الروحي لَهم بطريقة يفْهمونها

 من ة والشخصية استَخْرِج بعض التطبيقات العام : الخُطوة الرابعة واآلن، نَنتقُل إلى
 التي يمكننا أن نَستَخْرِجها من هذه اآليات العامة التطبيقات وفيما يلي بعض . اآليات التي درستَها

 : التي درسناها معاً

 الذين شخاص األ ع م ة داقَ ص عالقات إنشاء نكون مبادرين في يجِب علينا أن ، أوالً
ضي م لَنا رون الع داوة، و م الذين شخاص األ ع شْ ي ع رون بالوحدة، و م نِ اهللا شخاص األ عالبعيدين ع . 

 تي على االرتقاء بحياتهم إلى المعايير والحدود ال نا أصدقائ د ساع يجب علينا أن نُ ، ثانياً
 . في كلمته المقَدسة لَهم رسمها اُهللا

. يعلِّمنا اُهللا إياه ما مع أصدقائنا في كُلِّ يجب علينا أن نَتَشارك ، ثالثاً



جتَخْراس أن دعتَ ب ةالعام بعض التطبيقات اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تطبيقاً تَختار 
شخصي في حياتك هتُمارِس أن هذه اللحظة اً واحداً تُريد نقد يقول أحد المؤمنين ، مثالً ف . بدءاً م : 

 هم من " : ل دوماً أتساء أن ن فبدالً م . ديدة ج داقات ص كيف ُأنشُئ هذه اآليات ن م تُ م لَّ ع قد تَ ل "
 ة ي ح تي المض ب ح طريق إظهار م ن داقات مع اآلخرين ع ص إنشاء ُأبادر إلى أن يجب ، " ؟ أصدقائي

م بِ . حوهم نَ ن أخرى، عبارة أسعى للتعر أن علي جِبي أن نصادقتهم بدالً ملى اآلخرين ومع ف 
أنتظر فيأتوا للتعر م أننْهم صادقتي إليوم . كذلك، س فَ و فْ أدرس س األمثال الذي يحتوي على ر 

الكثير م ن نِ التعاليم ع داقة الحقيقية الص " . 

 فقد . لآلخرين كصديق أستمر في القيام بمسئولياتي أريد أن " : آخَر مؤمن قوُل ي قَد أو
 عايير وحدود الصداقة مع عرفة م أصدقائي إلى م بِ ذْ ج ن سؤول ع إنجيل يوحنَّا أنني م ن م تُ م لَّ ع تَ

 ، وعلى وتعاليمه يسوع على إطاعة وصايا أصدقائي تشجيع كما أنني مسؤوٌل عن . يسوع المسيح
 . " التأثير " : ها دائماً أال وهي رِ كُّ ذَ ة واحدة أرغب في تَ م ل هناك كَ و . مشاركتهم كُلَّ ما يعلِّمني اُهللا إياه

أترك تأثيراً إيجابياً ورائعاً في أصدقائي فأنا أريد أن " . 

 . صالةً تَتوافَقُ مع الحقِّ الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة
 . الذين وهبتَني إياهم أشكرك على أصدقائي أبي السماوي، : " ئالً يصلِّي أحد األشخاصِ قا د قَ فمثالً،

 ". آمين . باسمِ يسوع . ساعدني يا رب أن أكون سبب بركَة لكُلِّ واحد منْهم

داقات إنشاء أرجوك أن تُساعدني على ، أبي السماوي : " وقَد يصلِّي شخص آخَر قائالً صـ 
 ". آمين . اسمِ يسوع ب . خاص الذين هم بِحاجة حقيقية ِلصديق يحبهم ويهتَم بِهم مع األش

 ختام صالتُنا ألجلك هي أن تَكون قد استَفَدتَ وتباركْتَ بدرس الكتاب المقدسِ لهـذا ال في
 . رس القادم الد وإن أردتَ أن تَتَعلَّم المزيد، فنرجو أن تُتابِع . اليوم

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


