
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذَهبوا وتَلِمذوا َجميع األَُمم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد

 هيئة "التدريب على التلمذة عبر األثير"
Discipleship Training On The Air 

 

 

 

 

 

 

 2 - كتاب التدريب

 
 بعة األولىالط  
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 قدِّمةالمُ 

 

المؤمنين اآلخرين على النمو؟ إذاً، عليك  هل تريد أن تنمو كتلميٍذ للرب يسوع المسيح؟ وهل تريد أن تساعد

 محتوياتها!تطبيق بدراسة الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة و

 

. كما أنه قال لتلميذي يوحنَّا المعمدان "تَعاليا وانظُرا" وقال لفيلبُّس له يسوع بإعداد تالميذٍ الرب لقد قام 

يأتون من كل مكان ليروا كيف عاش يسوع وما هو الشيء  (. وهكذا، فإن الناس31، 13: 3"اْتبَْعني" )يوحنَّا 

الذي بََذل نفسه ألجله. كما أنهم يَتبعونه في كل بلدان العالم بسبب شخصه وما فعله. فقد غيَّر حياتهم بالكامل. 

مذة يتولّوا مسؤولية تلرُجالً لكي  32حياتنا بالكامل! وفي وقٍت الحٍق، اختار يسوع الرب يسوع أجل، لقد غيَّر 

كالمه، ويُراقبوا ليُصغوا أن فقد أراد من هؤالء التالميذ أن يقضوا وقتاً "معه"، ولهذا . اآلخرين وتأهيلهم

 (. 31-31: 1خدمته )مرقُس ويتشبَّهوا به في حياته، ويقتدوا به، 

 

ةٍ بيسوع تالميذه وكل الرب بعد نحو سنتين، أ (. 22-32: 22" )َمتَّى : "اذهَبوا وتَلِمذوا َجميع األَُممفقال لهم مهمَّ

وا تالميذ  (. وقد قام 2: 3 الرسل من أورشليم وإلى أقصى األرض )أعمالللرب وبالفعل، ذهب هؤالء وأَعدُّ

. ثُمَّ ِمن قَبل وذهبوا إلى أماكن لم تصلها رسالة اإلنجيل ،بإعداد تالميذ آخرين -بدورهم  -هؤالء التالميذ الُجُدد 

(. وهكذا، فإنَّ تالميذ الرب يسوع 2: 2تيموثاوس  2خرين أيضاً )آلما تعلَّموه  بتوصيلالتالميذ الُجُدد قام 

بون تالميذ ُجُدد   في كل بلد في العالم اليوم. للرب المسيح يُدرِّ

 

ة:الرب يُعلِّم الرسول بولس أنَّ كما   يسوع المسيح أعطى بعض المؤمنين مهمَّ

  

يِسيَن تَأهيل "  (.31-33: 3ِخْدَمِة، لِبُْنيَاِن َجَسِد اْلَمِسيحِ" )أفُسس َعَمِل الْ ِمْن ِجهَة اْلقِدِّ

 

 

ؤمنين على تدريب مؤمن الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة هو مساعدة قائد المجموعة الممن هدف إنَّ ال

 ناِضج. المسيحي اليُصبحوا تالميذ للرب يسوع المسيح. و "التلميذ" هو رعايتهم إلى أن وآخرين 

 

 من خالل تزويد قائد المجموعة بما يلي: بطريقة عمليَّة التلمذة تطبيق البرنامج التدريبي على  يعمل هذا

 

 أشهر.  1درساً يُمكن إنهاؤها في  32من الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة على كتاٍب يحتوي كل  -3

 قدَّس بصورة أفضل.تساعد الطلبة على معرفة المسيح والكتاب الم مهمةالشواهد الكتابيَّة ال -2

التعليمات المكتوبة بخط غامق مثل "اقرأ" و "اكتشف وناقش" تساعد قائد المجموعة في معرفة كيفية قيادة  -1

 المجموعة. 

م "المالحظات"  -3  ن أجل مساعدة قائد المجموعة. مكل سؤال إجابة ُمختصرة لتُقدِّ

م هذا البرنامج التدريبي بعض األساليب العمليَّ  -1  ة لممارسة التلمذة منفرداً أو مع مجموعة.يُقدِّ

 يحتوي كل درس على واجب بيتي.  -1

من السهل توصيل هذا البرنامج التدريبي لآلخرين. فبعد انتهاء الطلبة من أحد كتب التدريب على التلمذة،  -7

أخرى( أن يستلموا تعليم البرنامج التدريبي لمجموعة صغيرة عقدوا الَعزم على يُمكن لهؤالء الطلبة )الذين 

 نسخة من كتاب التدريب على التلمذة الذي أنهوا دراسته. 

 

ون منهم الكثيريُذِعن )يستجيب( عدد التالميذ في منطقتك بسرعة، وأن ُمضاعفة صالتنا هي أن يعمل هللا على 

 (. 7: 1الرسل لإليمان )أعمال 



 311من  1صفحة    2 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 

د الرب! "  (.11: 33. لَهُ اْلَمْجُد إِلَى األَبَِد. آِميَن" )رومية َشْيءٍ نَّ ِمْنهُ َوبِِه َولَهُ ُكلَّ فَإَ ليتمجَّ

 

 (DOTA" )التدريب على التلمذة عبر األثيرهيئة "

 

 

 

 

 محفوظةحقوق الط بع 

. يُسمح بتصوير هذه الكتب ألغراض والنَّشر الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة محميَّة بموجب حقوق الطبع

، أو إجراء تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بدون إذن َخطِّي ُمسبق التدريب. لكن ال يُسمح ببيعها

 من المؤلِّف. 

 

 

 توصية

وأن تكون بََركة لكثيرين. لكن حيث أنَّ الهدف  ،الهدف من هذه الُكتب هو أن يتم استخدامها على نطاق واسع

نُسخ من هذه توزيع ، فإننا نوصي بعدم موتأهيله مؤمنينالمن الكتب األربعة للتدريب على التلمذة هو تدريب 

ا التلميذ على الُكتب األربعة للتدريب على التلمذة إالَّ  قادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي. أمَّ

؛ على بعد أن يُنهي الدرس أو كتاب التدريبإالَّ كتاب التدريب على التلمذة من من الدرس أو  تهفلن يستلم نُسخ

 هَّد بتعليمه لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة من األشخاص. يتعأن 
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 المحتويات

 2 -كتاب التدريب على التلمذة 
 الصفحة

  المقدمة وحقوق الطبع

 

ل يرنامج التدريبالب  األو 

 

-1أشهر بمعدَّل ساعة ونصف إلى ساعتين في األسبوع. اجعل المجموعة صغيرة ) 1برنامج أسبوعي ُمدَّته 

 وواجب بيتي. ُمتجاوبة دأ كل برنامج بالصالة، وينتهي بصالة أشخاص(. يب 32

 

  2                                               (هو اإلله الوحيد والُمخلِّص الوحيدعبادة وتسبيح )هللا  31الدرس 

 (27: 32 - 3: 31مشاركة الخلوات الروحيَّة )يوحنَّا  

  (وشهادتكلة اإلنجيل رسا ةُمشارك: إنتاج الثََّمرتعليم ) 

 31                                        (21: 23 - 22: 32يوحنَّا الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 33الدرس 

 (37: 1كورنثوس  2المسيح: حفظ ) 

 (ما الذي يُميِّز المحبَّة المسيحيَّة؟. 31-3: 31كورنثوس  3درس الكتاب ) 

 

 21                                                               (صانع السَّالم هوعبادة وتسبيح )هللا  31الدرس 

                                   (32: 1 - 3: 3 الرسل أعمالالروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 

 (الذات تقدير :شخصيَّة المؤمن المسيحيّ تعليم ) 

   11                                    (12: 7 - 33: 1 رسلال أعمالالروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 31الدرس 

 (3: 3الكلمة: َمتَّى حفظ ) 

داقة المسيحيَّة31-31: 31يوحنَّا درس الكتاب )   ( . َما الذي يُميِّز الصَّ

 

 32  (أمين)هللا  العبادة 37الدرس 

 (32: 33 - 3: 2 الرسل أعمالالروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 

 (العالقات بين الرجال والنساء القات:العَ تعليم ) 

 11 (22: 33 - 33: 33 الرسل أعمالالروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 32الدرس 

الةحفظ )   (7: 31يوحنَّا : الصَّ

 . ما الذي يُميِّز العالقات2-3: 3تسالونيكي  3درس الكتاب ) 

 ( مع الجنس اآلخر؟ المسيحيَّة               

 

 12 (كامل أخالقيَّاً يح )هللا عبادة وتسب 33الدرس 

 (37: 32 - 3: 31 الرسل أعمالالروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 

 (األولويَّات المسيحيَّة. الربوبيَّةتعليم ) 

 73 ( 32: 32 الرسل أعمالالروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 22الدرس 

 (7: 3يوحنَّا  3الشَّركة: حفظ ) 

 ( يُميِّز الزواج المسيحّي؟. ما الذي 11-22: 2درس الكتاب )أفُسس  

 

 22 (عظيم وُمْبِدععبادة وتسبيح )هللا  23الدرس 
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 (3-3رومية الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 

وح الُقُدس:تعليم )   (َشخص الروح القُُدس وأعماله الرُّ

  (2-1رومية الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 22الدرس 

 31                                                                       (12: 32الشَّهادة: َمتَّى حفظ ) 

 ( . ما الذي يُميِّز العائلة المسيحيَّة؟3-3: 1أفُسس درس الكتاب ) 

 

  322                                                                                (ُمْنِعمهللا عبادة وتسبيح ) 21الدرس 

                                             (32-3رومية الروحيَّة ) اتالخلومشاركة  

 (ِصفات التلميذ التلمذة:تعليم ) 

 332 (31-31رومية الروحيَّة ) اتمشاركة الخلو 23الدرس 

 ( "الحياة الجديدة في المسيح": آيات الحفظ للكتاب الثانيُمراجعة حفظ ) 

 ( النِّير الُمتخالف؟عالقات هي ِسمات . ما 3: 7 - 33: 1كورنثوس  2درس الكتاب ) 

 

 322 طبيعة هللا وابن هللا 3الُملَحق 

وح الُقُدس 2الُملَحق  وح القُُدس الرُّ  323 ِمَحنهم وتجاربهمالمؤمنين في يُعين : الرُّ

ةالنَّميمة وال: المؤمن المسيحيشخصيَّة  1الُملَحق   327 مذمَّ

 323 تخدام األساليب العملية في التدريب على التلمذةمزايا اس: التلمذة 3الُملَحق 

ل، والحفظ: روحيةالخلوة ممارسة ال طُُرق 1الُملَحق   ، ودرس الكتاب، والتأمُّ

 . 3-انظر الُملحقات في كتاب التلمذة 
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 الث اني يرنامج التدريبالب

 

ة في األسبوع ليوم كامل، أو على  قُم أيام.  1 اُمدَّته ةُمكثَّف ةتدريبيندوة شكل برنامج ُمكثَّف يمكن استخدامه َمرَّ

ب. حاول أن على ُكلٍّ منها المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف بتقسيم  تجعل قائد مجموعات ُمدرَّ

 أفراد فقط.  32-1من تتألَّف كل مجموعة 

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة وتسبيح )جماعي( 23:12 - 23:22

 اعي(تعليم )جم 33:22 - 23:12

 استراحة 

 درس كتاب ُمقدَّس )جماعي( 31:22 - 33:12

 استراحة 

وقت إضافي إلنهاء التعليم أو درس الكتاب، أو للرد على األسئلة، أو لمزيد من التعليم  37:22 - 31:22

 )جماعي(

 استراحة 

ل وحفظ )مجموعات ثُنائيَّة( 37:31 - 37:12  تأمُّ

 في الخلوة الروحيَّة )فردي(قراءة الكتاب المقدَّس  32:12 - 37:31

 الخلوة الروحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة( 33:22 - 32:12

 أشخاص( 32مشاركة وصالة )في مجموعات صغيرة ال تتجاوز  33:31 - 33:22
 

 (33+  31)الدرسان  1اليوم 

 صالة

 (هو اإلله الوحيد والُمخلِّص الوحيدعبادة وتسبيح )هللا 

 وشهادتك( رسالة اإلنجيلركة ُمشا: إنتاج الثََّمرتعليم )

ما . 31-3: 31كورنثوس  3)الكتاب المقدَّس درس 

 (الذي يُميِّز المحبَّة المسيحيَّة؟

 (37: 1كورنثوس  2المسيح: حفظ )

-31يوحنَّا لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

23) 

 (21-3: 37يوحنَّا خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

 ةمشاركة وصال

 

 (31+  31)الدرسان  2اليوم 

 صالة

 هو صانع السَّالم(عبادة وتسبيح )هللا 

 (الذات تقدير :شخصيَّة المؤمن المسيحيّ تعليم )

. َما الذي يُميِّز 31-31: 31يوحنَّا درس الكتاب )

داقة المسيحيَّة  ( الصَّ

 (3: 3الكلمة: َمتَّى حفظ )

أعمال لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

 (7-3 الرسل

 (22+  33)الدرسان  3اليوم 

 صالة

 (كامل أخالقيَّاً عبادة وتسبيح )هللا 

 (األولويَّات المسيحيَّة. وبيَّةالربتعليم )

. ما الذي يُميِّز 11-22: 2درس الكتاب )أفُسس 

 ( الزواج المسيحّي؟

 (7: 3يوحنَّا  3الشَّركة: حفظ )

أعمال لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

 (23-31 الرسل

: 22 أعمال الرسلخلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

31-12) 

 مشاركة وصالة

 

 (22+  23)الدرسان  1اليوم 

 صالة

 (عظيم وُمْبِدععبادة وتسبيح )هللا 

وح الُقُدس:تعليم )  (َشخص الروح القُُدس وأعماله الرُّ

. ما الذي يُميِّز العائلة 3-3: 1أفُسس درس الكتاب )

 ( المسيحيَّة؟

 (12: 32الشَّهادة: َمتَّى حفظ )

-3رومية )لخلوة الروحيَّة الكتاب المقدَّس في اقراءة 
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-3: 1 أعمال الرسلخلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

21) 

 مشاركة وصالة

 

 (32+  37)الدرسان  1اليوم 

 صالة

 أمين(عبادة وتسبيح )هللا 

 العالقات: العالقات بين الرجال والنساء(تعليم )

. ما الذي يُميِّز 2-3: 3تسالونيكي  3درس الكتاب )

 ( ع الجنس اآلخر؟العالقات المسيحيَّة م

الةحفظ )  (7: 31يوحنَّا : الصَّ

 

أعمال لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

 (33-2 الرسل

: 33 أعمال الرسلخلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

3-12) 

 مشاركة وصالة
 

2) 

 (13-13: 2رومية خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

 مشاركة وصالة

 

 (23+  21)الدرسان  1اليوم 

 صالة

 (هللا ُمْنِعمعبادة وتسبيح )

 (ِصفات التلميذ التلمذة:تعليم )

. ما الذي 3: 7 - 33: 1كورنثوس  2درس الكتاب )

 ( يُميِّز عالقات النِّير الُمتخالف؟

ة آيات الحفظ للكتاب الثاني: "الحياة ُمراجعحفظ )

 ( الجديدة في المسيح"

-3رومية لخلوة الروحيَّة )الكتاب المقدَّس في اقراءة 

31) 

 (23-3: 32رومية خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

 مشاركة وصالة

 

 

 ُمقترحة ةليم إضافيَّ اتع

 

 طبيعة هللا وابن هللا. 3الُملَحق 

وح ال 2الُملَحق  وح القُُدس يُعين المؤمنين في أوقات الِمَحن والتَّجارب.ُقُدسالرُّ  : الرُّ

 : النَّميمة واالفتراء.المسيحيشخصيَّة المؤمن  1الُملَحق 

 .: مزايا استخدام األساليب العملية في التدريب على التلمذةالتلمذة 3الُملَحق 
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 11الد رس 
 

 َصالة 1

 
 

ساً م قائد المجموعة:  جموعتك وبرنامج التدريب على التلمذة للرب. َصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادة وتسبيح  2

 هو اإلله الوحيد والُمخلِّص الوحيدهللا 

 
 إله الكتاب المقدَّس هو اإلله الوحيد الحقيقي والُمخلِّص الوحيد. :الرئيسي ة الفكرة

 

وعتك لكي يستخدموها في فترة ، وقم بتوزيع هذه المقاطع على أعضاء مجمكل مقطع كتابيّ  اقرأ واشرح

 العبادة.

 

(. وهذا االسم يعني: "أنا "هوَ هْ يَ "أْهيَْه" أو ". إله آبائنا األوائل يُدعى "الرّب" )بالعبريَّة: 31-33: 1خروج  -3

 أو "أنا هو". الكائن"

ن عن نفسه في هللا يَمنع كل إنسان ِمن أن يعبُد أي إلٍه غيره. فالرب هو اإلله الذي أعل. 1-2: 22خروج  -2

 الُمخلِّص الوحيد لإلنسان ِمن عبوديَّته للخطيَّة. الكتاب المقدَّس. كما أنه 

 ليس له شبيه أو َمثيل! فال يمكن مقارنة آلهة الديانات األخرى بالرب!. الرّب 32: 32إشعياء  -1

 أي آلهة أخرى.. الرّب ال يُشارك مجده )أي: صفاته اإللهيَّة وحضوره اإللهّي( مع 2: 32إشعياء  -3

وبدون . الرّب )هللا الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّس( هو هللا الحّي الوحيد. 33-ب32: 31إشعياء  -1

 هذا اإلله الحّي ليس هناك ُمَخلٌِّص في العالم.

ره. هو هللا الحّي الحقيقّي الوحيد الموجود منذ األزل. فليس هناك "إله" آخر غي. الرّب 2-1: 33إشعياء  -1

يرة كثيرة تَزُعم أنها "آلهة"، إالَّ أنها  ، ما حدث في الماضيال تستطيع أن تُخبرنا بفرغم أنه توجد أرواح شرِّ

 وال أن تتنبَّأ بما سيحُدث في المستقبل.

ال يتكلم أبداً في اإلله الحقيقي الوحيد وليس هناك إله آخر سواه. والرب أ. الرّب هو 23-32: 31إشعياء  -7

وهو الوحيد الذي يُعلن األحداث نبياً ورسوالً!  32لنحو  بنفس الرسالةسنة  3122بل إنه تكلَّم طوال الخفاء، 

 الُمستقبلية قبل وقت طويل من حدوثها فعلياً.

ال يوجد إله حّي سوى الرب. لهذا، فإنَّ جميع "اآللهة" الموجودة في الديانات . 21-ب23: 31إشعياء  -2

فليس هناك إله بار وُمخلِّص سوى الرّب. لهذا، فإنَّ جميع آلهة الديانات  الحقيقي! األخرى هي ليست هللا الحيّ 

ة و ليست ُمَخلَِّصة. وهكذا، يجب على جميع البشر الذين يعيشون على هذه األرض أن يلتفتوا األخرى ليست بارَّ

أمام الرّب. كما  -و ُرغماً عنها برضاها أ -فإنَّ كل ُركبة في التاريخ ستنحني إلى الرّب لكي يَخلُصوا. أخيراً، 

أنَّ هللا الذي أعلن عن نفسه في يسوع المسيح هو هللا الحي الحقيقي  -بقناعٍة أو بندٍم  -أنَّ كل لسان سيعترف 

 (. 33-3: 2الوحيد )فيلبِّي 

 

 اطلب من كل عضو في المجموعة أن يستخدم آيته الكتابيَّة لعبادة هللا وتسبيحه.  عبادة وتسبيح:

 بدوا هللا بالتناوب بصفته هللا الحّي الحقيقّي الوحيد والُمخلِّص الوحيد.اع

 اعبدوا هللا بصفته ربَّاً وُمخلِّصاً شخصيَّاً لُكلٍّ منكم. 

 أشخاص. ةاعبدوا هللا كمجموعة واحدة كبيرة، أو كمجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالث
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 دقيقة( 22) ُمشاركة 1

 يوحن ا إنجيل 

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

( مع مراعاة أن 27: 32 - 3: 31يوحنَّا خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل 

 تكون المشاركات قصيرة. 

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

 

 دقيقة( 72) تعليم 4

 وشهادتكرسالة اإلنجيل : ُمشاركة إنتاج الثمر

 

في هذا التعليم، سوف تتعلم أوالً أن تفهم رسالة اإلنجيل. بعد ذلك، سوف تتعلم أن تُشاركها مع اآلخرين. كما 

 يف تشارك اختبار خالصك الشخصي مع شخص آخر. أنك ستتعلم ك

 

 رسالة اإلنجيلأ( 

 

البشارة( هي رسالة عن خطة هللا، وعن ُمشكلة اإلنسان، وعن كيف أنَّ هللا قد أوجد الحل أو )رسالة اإلنجيل 

كي ينال فحل هللا لمشكلة اإلنسان هو يسوع المسيح. والتجاُوب الذي يطلبه هللا ِمن اإلنسان للمشكلة اإلنسان. 

 الخالص هو أن يؤمن بيسوع المسيح. 

 

ب:  الذي يُبيِّن "جسر الحياة". بعد ذلك،  الرسم التوضيحيالميذ على أن يفهموا وأن يحفظوا ساعد التَعلِّم وَدرِّ

بهم على أن يستخدموا هذا   عندما يشاركون رسالة اإلنجيل مع اآلخرين.  الرسم التوضيحيدرِّ

  واحد تلو اآلخر.المقطع الكتابي الاقرأوا 

المسيح. )د( الُمتعلقة باإلنسان. )ج( الحقيقة الُمتعلقة باهلل. )ب( الحقيقة الُمتعلقة ب)أ( الحقيقة  وا وناقشوا:اكتشف

 . )هـ( الحقيقة الُمتعلقة بالحياة الجديدة للمؤمن المسيحي. الخالصالُمتعلقة بالحقيقة 

 
 خط ة هللاأ( 

 

 لن عن نفسه. يمكنك أن تعرف هللا.هللا أع  22-11: 1رومية  ( 1

 هللا نور. إذا أردت أن تعرف هللا فتعال إلى النور.   6-5: 1يوحن ا  1 ( 2

هللا محبَّة. إذا أردت أن تعرف هللا اختبارياً فاقبل محبَّته   8: 4يوحن ا  1 ( 1

 وأحبب اآلخرين.

  .هللا خلقك على صورته ومثاله  22: 1(   تكوين 4

 هللا خلقك لكي تحيا له، ال لنفسك. 2: 41إشعياء  ( 5
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 الخطي ة                                                              
 

 هللا                        المسيح هو  هللا إلى الجسر            اإلنسان                 

 (حالتهنسان )مشكلة اإل  – ب  

 

الخطية  2-1 :51إشعياء (  6

 عن هللا.  فصلتك

 12-28، 18: 1( رومية 2
 إثم وشر. الخطية

أُجرة الخطية  21: 6( رومية 8

 . موتهي 

بعد الموت  22: 1( عبرانيِّين 1

 . الدينونةتأتي 

جميع الناس  21: 1( رومية 12

عاجزون عن قد أخطأوا وهُم 

د هللا  . بلوغ ما يُمجِّ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلنسان حل هللا لمشكلة اج( 

 هو المسيح

 

هللا َعبَّر عن  8: 5( رومية 11

محبته لك من خالل موت المسيح 

 ك(. ئتخطيعن  لكي يَُكفِّر)

المسيح  24: 2بطرس  1( 12

مات لكي يدفع أجرة خطيئتك 

رك)  (.لكي يُبرِّ

المسيح  أ18: 1بطرس  1( 11

لكي مات لكي يأتي بك إلى هللا )

 مع هللا(.  يُصالحك

المسيح قام  5-4: 6( رومية 14

من الموت لكي يعطيك حياة 

(، ولكي لكي يُقدِّسكجديدة اآلن )

دكيُقيمك بعد الموت )  لكي يُمجِّ

 إلى األبد(. 

أعمالك  1-8: 2( أفُسس 15

 الصالحة ال تستطيع أن تُخلِّصك!

 
 

التجاوب الذي يطلبه هللا لكي ج( 

 تنال الخالص هو اإليمان
 

 يسمعكل َمن  24: 5يوحن ا  (16

 :ويؤمنالبشارة 

 تكون له الحياة األبدية! -

 ال يُحاَكم في اليوم األخير! -

 قد انتقل من الموت إلى الحياة! -

 

ُكل َمن  11-12: 1يوحن ا ( 12

المسيح يولد ِمن جديد  يَقبل

 ويصبح ولداً هلل.

آمن  11-1: 12رومية  (18

عن  بقلبك واعترف بلسانك

 طريق الصالة.
 

 

 

 صــالة

 

 ّب يسوع المسيح،أيها الر

أعترف أنني إنسان خاطئ  -

 وضال.

أؤمن بقلبي أنك ُمتَّ لكي تدفع  -

أُجرة خطاياي، وأنك قُمت من 

 الموت لكي تُعطيني حياة أبدية.

إنني أدعو اآلن باسمك وأطلب  -

 منك أن تَسُكن قلبي وحياتي. 

كما أنني أعترف بفمي أنك من  -

 اآلن فصاعداً ربي وُمخلِّصي. 

 سوع. آمين!باسم ي

 

 النتيجة: حياة جديدة للمؤمن المسيحيهـ( 

 

  من اآلن فصاعداً: 28-22: 12( يوحن ا 11

 المسيح.  وتتبعإلى كلمة هللا  تُصغيسوف   -

 بأنه ما ِمن أحٍد يمكنه أن ينتزعك ِمن يده.  اليقينالمسيح يُعطيك  -
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  .ُممتلئةحياة سوف يُعطيك المسيح  12-2: 12يوحن ا ( 22
 

 

  معنى الكلمات الصعبة. َعلِّم

 

جعلت هللا  أن يرفع غضب هللا العادل عن خطيئتك. فموت المسيح هو ذبيحة كفَّاريَّة :لكي يُكفِّر عن خطاياك

 (.21: 1يَصفح عن خطيئتك )رومية 

 

رك المسيح أخذ براءتك أمام هللا. فعلى الصليب،  المسيح يعني أن يُعلن: التبرير هو ُمصطلح قانوني لكي يُبرِّ

(. وحيث أنك قد أصبحت باراً، فقد ُغفرت خطاياك وأصبحت 23: 1كورنثوس  2وأعطانا صالحه )خطايانا 

تتمتع بعالقة سليمة مع هللا. وهذا يحدث في اللحظة التي تؤمن بها. ومن تلك اللحظة فصاعداً، فإنَّ هللا ينظر 

 إليك ويُعاملك باعتبارك شخصاً باراً تماماً. 

 

 ،بينك وبين هللا ويُغيِّر نمط حياتك. فمنذ اللحظة التي تؤمن فيها أي أن يُزيل العداوة : مع هللا الحكيُصلكي 

؛ فيلبي 32-3، 3: 1يُصبح هناك سالم بينك وبين هللا. ويمكنك أن تختبر هذا السالم في عقلك وقلبك )رومية 

3 :7 .) 

 

(. وهذه 32: 1كورنثوس  2أكثر شبهاً بيسوع المسيح ) شيئاً فشيئاً لكي تُصبحأي أن يُغيِّرك  :لكي يُقدِّسك

 عمليَّة تستمر طوال حياتك المسيحيَّة على األرض. 

 

دك (. وهذا يشمل تغيير جسدك 2: 1يوحنَّا  3أي أن يُغيِّرك لكي تُصبح مشابهاً ليسوع المسيح ) : لكي يُمجِّ

د )فيلبي   وسوف يحدث هذا عندما يأتي المسيح ثانيةً. (. 23: 1الحالي الذي سيُصبح مشابهاً لجسد يسوع الُممجَّ

 
 

 مشاركة رسالة اإلنجيلب( 

 :االقتراحات العملي ة التالية َعلِّم –1

 

 عن محبة هللا ونعمته وربوبيته.  –اإلنجيل هو الخبر السار )أو البشارة(   أ( 

 وقيامته وجلوسه عن يمين هللا. عن موت المسيح  –       

 ران والخالص والنصر لكل َمن يؤمن. عن الغف  –       

 

 .شارك رسالة اإلنجيل في خمس خطواتب( 

بها، أو تشرحها، يمكنك أن تستخدم الخطوات الخمس  ، أو تشاركها، أو تُعلِّمبرسالة اإلنجيل عندما تَِعظ

 التالية:

 

 أ(  خط ة هللا

 )هللا قُدُّوس ومحبَّة(
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 الخطية    
 

 هللا                      المسيحهو   هللا  إلى الجسر نسان                        اإل                    

    

 ب( مشكلة اإلنسان

 )الخطية والدينونة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج( حل هللا لمشكلة اإلنسان 

 هو المسيح

 )موت المسيح وقيامته(

التجاوب الذي يطلبه هللا لكي د( 

 تنال الخالص هو اإليمان

ل المسيح عن طريق )آمن واقب

 الصالة(

 

 

 هـ( النتيجة: الحياة الجديدة للمؤمن المسيحي

 )الُغفران وحياة ذات مغزى(

 

 

 . أحد األشخاص على أن يكتشف الحق بنفسهساعد ج( 

 ِعظ أو َعلِّم بطريقة تجعل اآلخرين يكتشفون الحق بأنفسهم. 

 ئق اإلنجيل بوضوح. حقا اشرحبرسالة اإلنجيل للناس.  ِعظفي بعض األحيان،  -3

يكتشفوا وأفسح المجال لغير المؤمنين أن  "جسر الحياة" الرسم التوضيحيارسم في بعض األحيان،  -2

 حقائق اإلنجيل.  بأنفسهم

 تلك اآليات التي تشرح المعنى الحقيقي لإلنجيل. يقرأ من الكتاب المقدَّساطلب من غير المؤمن أن  -

 سئلة مثل: بعض األمن الكتاب المقدَّس عن طريق طرح  ائقيكتشف بنفسه الحقشجعه على أن  -

 "ما الذي تقوله هذه اآليات عن هللا؟")أ( 

 )ب( "ما هي عواقب الخطية؟"

 )ج( "لماذا كان ينبغي على يسوع المسيح أن يموت؟"

 وفقاً لما يقوله الكتاب المقدَّس، ما الذي ينبغي عليك أن تفعله لكي تنال الخالص؟" )د( "

 "ما هي مسئوليات المؤمن المسيحي وامتيازاته؟")هـ( 

 . ش"جسر الحياة" أثناء عملية االكتشاف والنقا الرسم التوضيحي ارسم -

ن -  الشواهد الكتابيَّة والكلمات الرئيسية أثناء قيامك بالرسم.  َدوِّ

 هذا الرسم التوضيحي لكي يساعده على تذكُّر اإلنجيل.  أعطهفي النهاية،  -

 

 .ه الدعوة لهذا الشخص لقبول المسيحَوجِّ د( 

ه الدعوة لهذا الشخص لقبول الرّب يسوع المسيح  الرسم التوضيحيتنتهي من رسم بعد أن  "جسر الحياة"، َوجِّ

 . يُصلِّيإذا رغب الشخص في ذلك، دعه على عرش قلبه وحياته.  يسوع المسيح ملكاً جعل ُمخلِّصاً لحياته، ول
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 . هللا ُكن ُمرهف الحّس لروحهـ( 

َصلِّ في قلبك أثناء مشاركتك لإلنجيل. تذكَّر أنك لست سوى خادماً هلل. فاهلل هو الوحيد القادر على خلق حياة 

 لما يفعله روح هللا في قلبه وحياته.  ُمرهف الحسّ جديدة في قلب ذلك الشخص. لذلك، ُكن 

 

ن على  -2  . ُمشاركة اإلنجيلتمر 

 

"جسر الحياة" أحدهما مع  الرسم التوضيحيوليقم كل شخصين بمشاركة ة انقسموا إلى مجموعات ثنائيأ( 

 المشمولة في الرسم التوضيحي. اآلخر باالستعانة باآليات العشرين 

باالستعانة بالمقطع الكتابي  الرسم التوضيحي "جسر الحياة"اطلب من كل شخص أن يشارك مع زميله ب( 

 . 32-3: 2أو أفُسس  32-7: 32يوحنَّا 

 

 

 شارك اختبار خالصك (ج

 

 .اختبار خالص الرسول بولس( 1

 

 . 23-3: 21 أعمال الرسل اقرأ

 كيف شارك الرسول بولس اختبار خالصه؟  :اكتشف وناقش

 : مالحظات

 

 :يَقسم الرسول بولس اختبار خالصه إلى أربعة أجزاءأ( 

 (. 1-3: 21 أعمال الرسلالمقدمة ) -3

 (. 33-3: 21 الرسل أعمالالهتدائه ) السابقةالفترة  -2

 (. 32-32: 21 أعمال الرسلاهتدائه ) ةدثاح -1

 (. 21-33: 21 أعمال الرسلالهتدائه ) الالحقةالفترة  -3

 

 (. 1-3: 21 أعمال الرسل) المقدمةب( 

إنه فإنه يشارك اختبار خالصه.  ،للتحدث عن إيمانه بيسوع المسيحُمواتية بولس فرصة يجد الرسول عندما 

 (. 1-2ل شيٍء بإنشاء عالقة صداقة بينه وبين سامعيه )يقوم قبل ك

 

 (. 33-3: 21 أعمال الرسل) الفترة السابقة الهتدائه( ج

 (. 1-3يتحدث بولس عن خلفيته )حياته السابقة( لكي يساعد سامعيه على التعرف عليه بصورة أفضل ) -3

ليمه الرفيع المستوى، وحماسته الدينية، بعض العناصر اإليجابية في حياته السابقة )تعإلى بولس يُشير  -2

 ونواياه الصادقة(.

في حياته السابقة )اضطهاده للمؤمنين المسيحيين، وأعمال بعض العناصر السلبية إلى بولس أيضاً يُشير  -1

 العنف ضد الكنيسة المسيحيَّة(. 

الفريسيون يهتمون كثيراً دث بولس عن أمور مألوفة لسامعيه؛ وبالتالي فهو يثير فضولهم )فقد كان يتح -3

يدفع وهكذا، فهو بينهم(. القائمة بموضوع القيامة، وكان الملك مهتماً هو اآلخر بعادات اليهود والمجادالت 

إلى تركيز انتباههم على ما يقوله لكي يعرفوا كيف حصل  -أذهانهم أسئلة ُمشابهة الذين تدور في  -سامعيه 

 إجابات شافية عن تلك األسئلة. على 
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 (.32-32: 21 أعمال الرسل) َحادثة اهتدائهد( 

التي والملموسة ال يقول الرسول بولس "أعتقد"، أو "أظن"، أو "أشعر"؛ بل هو يصف األحداث الفعلية  -3

 اهتدائه. أدَّت إلى 

كما  يُبيِّن الرسول بولس بوضوح تام أنه لم يُكن يبحث عن هللا، بل إنَّ هللا هو الذي بحث عنه وعثر عليه! -2

ح أنَّ المسيح أعلن نفسه له   ليس بعد أن طَهَّر حياته، بل فيما كانت حياته ما تزال فوضى عارمة.  -أنه يُوضِّ

 يقتبس الرسول بولس الكلمات نفسها التي كلَّمه بها الرّب يسوع.  -1

س أن حرص الرسول بولس على إدراج العديد من عناصر اإلنجيل في اختبار خالصه )يجب على الناي -3

هللا، وأن يؤمنوا بيسوع المسيح لكي ينالوا ُغفراناً من سيطرة الشيطان إلى من الظلمة إلى النور، ويرجعوا 

بيسوع هُم أيضاً (. وهذا يُساعد سامعيه على أن يؤمنوا 32لكي يُصبحوا جزءاً من شعب هللا( )لخطاياهم و

 في ذلك.  وارغبفي حال أنهم المسيح 

 

 (.21-33: 21 أعمال الرسل) هتدائهالفترة الالحقة الهـ( 

ل ُمضطهد الكنيسة المسيحيَّة إلى  -3 يَِصف الرسول بولس التغيير الرئيسي الذي حدث في حياته )فقد تحوَّ

وهو يُركِّز في حديثه على ذلك الشيء الذي كان يُميِّز حياته قبل اهتدائه، والذي تغيَّر بعد ُمبشِّر الكنيسة(. 

  اهتدائه.

لرسول بولس بأنه ما يزال يواجه مواقف صعبة. لكنه يقول أيضاً إنَّ هللا يساعده في ظروفه يعترف ا -2

 الصعبة.  

 (.22يقتبس الرسول بولس الكتاب المقدَّس بصفته مرجعه الوحيد ) -1

ضيف الرسول بولس بعض العناصر من اإلنجيل إلى اختبار خالصه )يسوع المسيح مات وقام؛ الخبر يُ  -3

بعد ذلك يجب اليهود واألمم؛ يجب على كل شخص أن يتوب )يهتدي( ويرجع إلى هللا؛  -كل الناس السار هو ل

 (. 22، 21حياته المسيحيَّة في طاعة هلل يُثبت من خاللها توبته من خالل أعماله )أن يعيش مؤمن على كل 

 

 . النقاش الذي أعقب اختبار خالص الرسول بولس -2

 

 (. 21-23: 21 أعمال الرسل) حترامه لخصومهحافظ على ايالرسول بولس أ( 

 رغم أنَّ خصومه وجهوا إليه العديد من اإلهانات، إالَّ أنه حافظ على احترامه لهم. 

 

 (.  27-21: 21 أعمال الرسل) الرسول بولس يحاول إقناع سامعيهب( 

 يسوع المسيح. للرب بحوا تابعين إنه ال يُرغمهم على قبول معتقداته، وال يُهدِّدهم؛ بل يحاول أن يقنعهم بأن يُص

 

 (.23-22: 21 أعمال الرسل) الرسول بولس يضع تحدياً أمام سامعيهج( 

 إنه يضع أمام سامعيه تحدياً كبيراً ويُشجعهم على أن يُصبحوا تابعين للرب يسوع المسيح. 

 

 

 . اختبار خالص تيموثاوس -1

 

  .31-32: 1؛ 1: 3تيموثاوس  2؛ 2: 3تيموثاوس  3 اقرأ

مثلما حدث مع تيموثاوس. لهذا، فقد ال  -بعض األشخاص يؤمنون بالرب يسوع المسيح في ِسّن ُمبكِّرة َعلِّم: 

 هم يتبعونه من كل قلوبهم. يعرفون أنفَهُم يتذكرون كيف أصبحوا مؤمنين بالرب يسوع المسيح. لكن رغم ذلك 

 بار خالصهم على النحو التالي:يجب على هؤالء األشخاص الُمشابهين لتيموثاوس أن يكتبوا اخت
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)لمحة خاطفة عن أجدادك، وأبيك وأمك، والبيئة التي نشأت فيها، وما شابه حياتك السابقة أو شارك خلفيتك  أ( 

 (ذلك.

 شارك كيف تغيَّرت نظرتك إلى يسوع المسيح عبر السنين، وكيف أنه غيَّر حياتك.  ب( 

 لها. الحالي حسب فهمك شارك العناصر الرئيسية لرسالة اإلنجيل ب ج( 

 

ن على  -4   . مشاركة اختبار خالصكتمر 

 

 اكتب اختبار خالصك على ورقة )أو مجموعة أوراق(. أ( 

م لك بعض االقتراحات البنَّاءة. ب(   اقرأ اختبار خالصك أمام قائد مجموعتك واسمح له بأن يُقدِّ

 شارك اختبار خالصك في المجموعة أو في الكنيسة. ج( 

 

 

 (ائقدق 2) ةصال 5

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  على رفع صلوات قصيرةكمجموعة  تناوبوا

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 رس القادمللد  

 

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

 . للسيِّد المسيحتُتلمذ أشخاصاً آخرين . تعهَّد بأن تعهُّد -3

جموعة ِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "مشاركة رسالة اإلنجيل وشهادتك" مع شخص آخر أو مع م

 من األشخاص. 

كل يوم.  21: 23-22: 32إنجيل يوحنَّا . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -1 لمحبة ما الذي يُميِّز ا. (31-3: 31كورنثوس  3. َحضِّ

ن مالحظاتك. المسيحيَّة  ؟ استخدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -1 للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبيح، أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد  َدوِّ

 وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيتي. 
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 14الد رس 

 

 

 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 2

 يوحن ا إنجيل 

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

( مع مراعاة أن تكون 21: 23 - 22: 32يوحنَّا خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 22) حفظ 1

 12: 5كورنثوس  2المسيح: 

 

 

ل( أ  التأمُّ

 

 المسيح 

 37: 1كورنثوس  2

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

، فَهَُو فَإِنَّهُ إَِذا َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيحِ "

َخلِيقَةٌ َجِديَدةٌ: إِنَّ األَْشيَاَء اْلقَِديَمةَ قَْد 

َزالَْت، َوهَا ُكلُّ َشْيٍء قَْد َصاَر 

 "َجِديداً.

 

 37: 1كورنثوس  2

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

 

 كيف تغي رت عالقة الرسول بولس مع المسيح؟  -1

 

يسيَّاً ُمتعصباً الرسول بولس كان  كانت معرفته بيسوع المسيح فقد . قبل أن يتقابل مع الرّب يسوع المسيح فِرِّ

د مع  (31ب الجسد"؛ أي أنه كان ينظر إلى يسوع المسيح "ِمن وجهة نظر العالم" )سَ "حَ بشريَّة رفة هي ُمجرَّ

وليس وفقاً أو وفقاً لمعايير العالم. ولألسف الشديد أنَّ العالم يحكم على األشخاص وفقاً لمظهرهم الخارجي 
. وحيث أنَّ يسوع كان نجاراً، فقد رفضوا أن يكون ُمعلِّماً لهم. وحيث أنه لم شخصيتهم الحقيقية وطهارة قلوبهمل
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الدينيَّة اليهوديَّة، فقد رفضوا حكمته. وحيث أنه كان صديقاً للخطاة وُجباة الضرائب، مدارس اليتعلَّم في إحدى 

ا أَْنتُْم فاَلَ تَْعِرفُوَن الَ ِمْن أَْيَن ما قاله يسوع المسيح لهؤالء الفريسيين: "فقد اعتبروه خاطئاً مثلهم. وهذا هو  أَمَّ

لكنَّ بولس تقابل مع يسوع (. 31-33: 2" )يوحنَّا أَتَْيُت َوالَ إِلَى أَْيَن أَْذهَُب. َولِذلَِك تَْحُكُموَن َعلَيَّ بَِحَسِب اْلبََشرِ 

لم يَُعد بولس ينظر تلك اللحظة فصاعداً،  ذ(. ومن32-32: 21 ال الرسلأعمالمسيح وجهاً لوجه عند اهتدائه )

 . في السابقإلى يسوع المسيح كما كان ينظر إليه 

 

 

 

  ما معنى أن تكون "في المسيح"؟ -2

 

ا أن يكونوا ا أن يكونوا "في المسيح"، وإمَّ  ِمن وجهة نظر هللا، ينقسم البشر جميعاً إلى فئتين اثنتين. فالناس إمَّ

"هل أنت مولود ثانيةً؟" و "هل بعبارة أخرى: هم هنا هو: "هل أنت في المسيح؟" "في العالم". والسؤال الم

عتيقة قَد ( "وهل أنت خليقة جديدة؟" و "هل األشياء ال1: 31كورنثوس  2الروح القُُدس يسكن فيك؟" )

 !37: 1ثوس كورن 2هذا هو ما تتحدث عنه اآلية َمَضت؟" و "هل صار كل شيء جديداً؟" 

 

الطريقة التي يمكنك من خاللها أن تُصبح "في المسيح" هي أن تؤمن بيسوع المسيح وبموته وقيامته من أجلك! 

فمن خالل اإليمان بموت يسوع المسيح وقيامته، يُصبح الشخص ُمتَّحداً معه. لذلك، حالما يؤمن المرء بيسوع 

 المسيح فإنه يُصبح "في المسيح".

 

عبارة قصيرة تُلخِّص غنى الخالص المسيح" هي أوجز وصف للخالص المسيحي. إنها عبارة "في إنَّ 

ما فشخص يسوع المسيح وما فعله ألجلك هُ المسيحي الذي تعجز كل معاجم اللغة عن وصفه والتعبير عنه. 

 اللذان يُحدِّدان ما ستكون عليه. 

 

احتمل العقاب عن خطاياك، فقد يسوع المسيح  . وحيث أنَّ فقد وهبك الحياة فمثالً، حيث أنَّ يسوع المسيح مات،

ُغفَرت خطاياك، وأُعلنت براءتك، ولن تُدان أبداً! وحيث أّن يسوع المسيح قام من بين األموات، فقد قامت 

 ، وسوف يُقام جسدك من الموت عند المجيء الثاني ليسوع المسيح. روحك، وولدت ِمن جديد

 

وحيث أنَّ يسوع ذي ُسرَّ به هللا اآلب، فإنَّ هللا اآلب يَقبلُك اآلن ويُسّر بك. وحيث أنَّ يسوع المسيح هو الوحيد ال

انتشال الناس من مملكة المسيح قَيَّد الشيطان، فقد أصبح بإمكانك أن تقاوم الشيطان فيما يقوم يسوع المسيح ب

الحقيقة عن هللا،  ، فقد أصبحت اآلن تعرفالظلمة وإحضارهم إلى مملكة النور. وحيث أنَّ يسوع هو الحق

 وعن نفسك، وعن العالم، وعن المستقبل. 

 

السماء الجديدة واألرض الجديدة.  وحيث أنَّ يسوع المسيح هو الوريث الوحيد، فسوف تشترك معه في ميراث

 وحيث أنَّ يسوع المسيح هو الملك على مملكة هللا، فسوف تَحُكم معه. 

 

"في المسيح" إن أراد ذلك. فكل ما ينبغي عليه القيام به هو أن وهكذا، يمكن ألي شخص في العالم أن يُصبح 

لهذا، آمن أنه مات لكي يغفر لك خطاياك، وأنه قام لكي يُصبح يؤمن بيسوع المسيح وأن يُسلِّمه قلبه وحياته. 

 بإمكانك أن تحيا حياةً جديدة!

 

 

 قديمة التي زالت؟ما هي األشياء ال -1
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ألشياء القديمة قد زالت". وتَِرد هذه الُجملة في اللغة اليونانية بصيغة الماضي الخليقة الجديدة تعني أنَّ "ا

دالبسيط لتُعبِّر عن أنَّ  واألشياء أال وهو عند اختبار الوالدة الجديدة.  األشياء القديمة قد زالت في وقت ُمحدَّ

اطئة، والعبودية لبعض العادات التمييزات القديمة، واألحكام الُمسبقة، والمفاهيم الخالقديمة التي زالت هي 

(. لذلك، فقد 23: 2بطرس  3مات يسوع المسيح عن خطايا كل مؤمن )والتقاليد قبل أن يولد المرء ثانيةً. فقد 

أصبح كل مؤمن خليقة جديدة. فالمؤمن المسيحي لن يعيش لنفسه بعد إيمانه، بل سيعيش ليسوع المسيح الذي 

كذلك، فهو ال ينظر إلى يسوع يعني أنَّ عالقته مع نفسه قد تغيَّرت.  وهذا (.31: 1كورنثوس  2مات ألجله )

. قد تغيَّرت أيضاً  عالقته بيسوع المسيحوهذا يعني أنَّ . (31: 1كورنثوس  2المسيح ِمن وجهة نظر دنيوية )

ساً ثمينةً ألنه أصبح ينظر إليهم باعتبارهم نفو( 31: 1كورنثوس  2)كما أنَّ نظرة المؤمن لآلخرين قد تغيَّرت 

 .مات المسيح ألجلها

 

 ما هي األشياء التي أصبحت جديدة؟ -4

 

الخليقة الجديدة تعني أيضاً أنَّ "كل شيٍء قد صار جديداً!" وتَِرد هذه الُجملة في اللغة اليونانية بصيغة الماضي 

ِجدَّة . فضر والمستقبلاألشياء القديمة أصبحت جديدة، وسوف تبقى كذلك في الحا البسيط أيضاً لتُعبِّر عن أنَّ 

والتي تبلى وتفقد جمالها ورونقها الخليقة الجديدة في المسيح يسوع تختلف عن األشياء الجديدة التي نشتريها 

(؛ بل هي ِجدَّة تستمر إلى 3-1: 3بطرس  3تَبلى، وال تفسد، وال تزول )بمرور الوقت. فالخليقة الجديدة ال 

: 1فالمؤمن ال يعود يسعى جاهداً لحفظ الشريعة )غالطية يسوع المسيح! وما أجمل الحياة الجديدة في األبد! 

(، ويعيش حياة تقيَّة في عالقته مع اآلخرين، ويعيش حياة 37-31: 3)يوحنَّا (، بل يحيا بنعمة هللا 33-31

ذ خطة هللا عيش حياته وفقاً لخطة هللا ويحرص على تنفي(. كذلك، فهو ي23: 3ُمقدَّسة في عالقته مع هللا )أفُسس 

 (. 32: 2من خالل األعمال الصالحة التي أوكلها هللا إليه )أفُسس 

 

 

 الحفظ والُمراجعة( ب

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

 .37: 1كورنثوس  2المسيح: اآلية الكتابية بالطريقة السليمة.  احفظ -2

 لى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة. اقسم المجموعة إ راجع: -1

 

 

 دقيقة( 72) درس الكتاب 4

 11-1: 11كورنثوس  1ما الذي يُميِّز المحب ة المسيحي ة؟  

 

 معاً.  31-3: 31كورنثوس  3استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 . اقرأ: 1 الخطوة

  معاً.  31-3: 31كورنثوس  3لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 . اكتشف: 2الخطوة 
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ر.  ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ َفكِّ

 هذا المقطع الكتابي؟  أو: ما هو الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك في

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 نَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد مِ 

)فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك 

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

ل  .1االكتشاف  ولس هنا المحبة يقارن الرسول ب. 1-3: 31كورنثوس  3هو الحّق الُمعلن في لديَّ الحّق الُمفضَّ

، موهبة النبوءةولسنة، األالمسيحيَّة بسبعة أشياء ينظر إليها جميع الناس في العالم نظرة احترام وتقدير )التكلم ب

ر في واألسرار، كشف و . (ألجل امتداد ملكوت هللاالفقراء، وبذل النفس التصدُّق على العلم، واإليمان، والتبحُّ

ليس عندي محبَّة، فأنا ال شيء! ولن أتمكن من القيام بأي وجميع هذه األشياء لكن إذا كان باستطاعتي أن أفعل 

في عقول الناس وقلوبهم من خالل كالمي، لكن كنت خطيباً موهوباً قادراً على التأثير وإذا شيء ذي قيمة! 

ذا تبرعت وإسوف تبدو كلماتي فارغة وجوفاء في نهاية المطاف ولن يقتنع بها أي شخص. ليس عندي محبَّة، ف

أو أنني  ،للفقراء، لكن ليس عندي محبَّة، فإنني لم أفعل شيئاً سوى أنني أرحت ضميري الُمعذَّبأموالي كل ب

انتهت  وقدَّمت تضحيات عظيمةخادماً ُمتجوالً فقرهم وبؤسهم. وإذا أصبحت تجاه تخدير مشاعري قمت ب

محبَّة، فإنني ال أنتفع شيئاً! وهكذا، إذا لم أو االضطهاد، لكن ليس عندي قاسية بسبب الظروف الباستشهادي 

 بال قيمة حقيقية! جميع هذه التضحيات فسوف تكون تكن عندي محبَّة، 

 

ل  .2االكتشاف  يقول الرسول بولس إنَّ المحبَّة . 31-2: 31كورنثوس  3هو الحّق الُمعلن في لديَّ الحّق الُمفضَّ
في أنَّ المحبة هي أعظم شيء في حياة المؤمن المسيحي  . والسببهي أعظم شيٍء في حياة المؤمن المسيحي

: "المحبَّة ال تزول )ال تَسقط( أبداً"؛ وهذا يعني أنها ال يمكن أن 2فهو يقول في العدد هو أنها تدوم إلى األبد. 

أما األشياء األخرى التي يعتبرها الناس في كل العالم أهم ممتلكاتهم، فسوف تزول. فعندما تتم تتوقف. 

الناس والمالئكة لغات فحيث أنها أكملت مهمتها، فلن يعود لديها ما تقوله. كما أنَّ نبوءات، فسوف تتوقف. ال

أال وهي  -من الرسالة األولى إلى مؤمني كورنثوس  31ستتوقف. فحتى اللغة التي ُكتب بها األصحاح 

ى باالحترام والتقدير لدرجة أنَّ الناس لم تُعد مستخدمة حالياً. كذلك، فإنَّ المعرفة تحظ -اليونانية الدارجة 

. كما أنهم يقضون ساعات كل يوم يقضون سنوات طويلة من حياتهم في المدارس والجامعات لكي يكتسبوها

ينموا أكثر فأكثر في المعرفة. لكنَّ كل المعرفة التي في العالم ستتوقف في قراءة الصحف ومشاهدة التلفاز لكي 

غير صالحة مصيرها الحرق، وكتب العلوم التي طُبعت قبل عشر سنوات أصبحت في يوٍم ما. فُصحف األمس 

. لهذا فإنَّ كل معرفة ُسرعان ما تصبح قديمة وغير صالحة لالستعمال. لالستخدام بسبب تقدم العلوم والمعرفة

شهرة. لكن الرسول بولس أن يضرب المزيد من األمثلة. فهو لم يذُكر النجاح، أو النفوذ، أو الباستطاعة كان 

لكنَّ الرسول بولس ال يعني على أيِّ حال، سوف يأتي وقت تتوقف فيها جميع هذه األشياء وال يعود لها قيمة. 

م ايجب على النفس  هنا أنَّ هذه األشياء خاطئة في ذاتها، بل إنَّ ما يعنيه هو أنها لن تدوم. لهذا، لخالدة أن تُقدِّ

ية أال وهي: اإليمان، والرجاء، والمحبة. والمحبَّة هي أعظمها ألنَّ "هللا باقأشياء  ثالثة وهناك أشياًء خالدة. 

 محبَّة!"

 

 

 . اطرح بعض األسئلة: 1الخطوة 

ر:  ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟  َفكِّ

 سئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد.وأن نطرح أ 31-3: 31كورنثوس  3لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالك في دفترك.  َدوِّن:  احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ
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الً من كل شخٍص أن  شارِك: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. )بعد ذلك، اختر بعض هذه ناقِش:

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(. 

 

 

  معنى "المحبَّة تصبر طويالً"؟ ام( 3: 31) :1السؤال 

 

يَذُكر الرسول بولس الصبر باعتباره ر. حبة التي لديها االستعداد للتأنِّي واالنتظاالمالصبر هو  مالحظات:

تنتظر لكي تُظهر ؛ فعادةً ما تبدأ المحبة من هنا. المحبة ال تفرض اللطف عنوةً، بل هي الجزء األول من المحبة

إلظهار المحبة. وهكذا فإنَّ إرشاد هللا اللطف. كما أنَّ المحبة ال تندفع للتصرف بطريقة متهورة، بل تنتظر 

فالصبر هو الذي يجعل المؤمن ينتظر الصبر هو اللِّجام الذي يستخدمه هللا للسيطرة على التعبير عن المحبة. 

 أن يقوم هللا بالعمل في حياة اآلخرين وفي الظروف المحيطة. 

فالمؤمن الصبور ديعة والمتواضعة. عبِّر عن نفسه من خالل أرواحنا الووفيما يدفعنا الصبر إلى االنتظار فإنه يُ 

 األلم وضعف اآلخرين دون أن يشعر باالستفزاز أو اإلحباط أو الغضب. يحتمل المشقات و

 

 

  "؟لطيفةما معنى "المحبَّة ( 3: 31) :2السؤال 

 

تجعله نافعاً وقادراً على القيام باألعمال . فاللطف يبحث عن طريقة المحبة العاملةهو لطف ال مالحظات:

(. 12: 32 أعمال الرسللصالحة. والكتاب المقدس يُخبرنا أنَّ يسوع كان ينتقل من مكاٍن إلى آخر يعمل خيراً )ا

ر الناس من األرواح الشريرة، فقد كان يشفي المرضى، و (. 1-3: 33)َمتَّى  ويُبشِّر المساكين بالخبر الساريُحرِّ

الشكوى واالنتقاد. ورغم أنك ال تستطيع أن تكون  كثيرومهذب وليس وهكذا، فالمؤمن اللطيف هو مؤمن ودود 

يدفع المرء الستغالل كل (. فاللطف 1: 3صديقاً للجميع، إال أنك تستطيع أن تكون لطيفاً مع الجميع )فيلبي 

لهذا فقد قال أحد األشخاص: "أنا لن لحظة وكل فرصة إلرضاء اآلخرين )لكن ليس على حساب هللا بالطبع(. 

سوى مرة واحدة فقط. لذلك، سوف أحرص على القيام بكل عمل صالح، وعلى إظهار كل أعيش هذه الحياة 

. وسوف أبدأ بالقيام بذلك منذ هذه اللحظة دون مماطلة أو تأجيل ألنني لن أعبر هذه الحياة لطف من نحو الناس

ة أخرى!"  مرَّ

 

 

  "؟ال تحسدما معنى "المحبَّة ( 3: 31) :1السؤال 

 

رغم جو التنافس ال تزول ، وهي محبَّة قانعة وراضية بما لديهامحبَّة لتي ال تحسد هي ة امحبَّ ال مالحظات:

فعندما تحاول القيام بعمٍل صالٍح ما، سوف تكتشف أنَّ هناك أشخاصاً آخرين اآلخرين. السائد بينك وبين 

ا مهارتهم تلك لكي على ذلك وتتمنى أن يفقدو ذلك العمل بطريقة أفضل منك. فهل تحسدهمقادرين على القيام ب

سواء كان ذلك ) أن يزول ما لدى اآلخرين لكي تمتلكه أنت الحسد يعني أن تتمنىوهكذا، ف؟ تصبح أفضل منهم

ا المحبة المسيحيَّة الحقيقية فهي محبَّة قانعة بما . (مهارة، أو مال، أو كرامة، أو مكانة اجتماعية، أو غير ذلك أمَّ

 وما يمكنها القيام به. كما أنها  محبَّة تُقدِّر ما لدى اآلخرين وما يمكنهم القيام به.  وشاكرة هلل على ما لديها ،لديها
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  "؟ال تتفاخرما معنى "المحبَّة ( 3: 31) :4السؤال 

 

ظهر بعد قيامك بالعمل. كما . والتواضع هو المحبة التي تالمحبة التي ال تتفاخر هي محبَّة متواضعة مالحظات:

 . وينسى ما فعلهيحتفظ بصمته تواضع مالفالمؤمن بعد إظهارك للصبر واللطف والسخاء.  أنه المحبة الالزمة

وال يسعى  يتعمَّد أن يترك انطباعاً ُمعيناً لدى اآلخرين،كفاءته وإنجازاته، وال  ال يبالغ في تقديركما أنه 

 للظهور وجذب األنظار إليه. 

 

 

  "؟رال تتكبَّ ما معنى "المحبَّة ( 3: 31) :5السؤال 

 

تسارع إلى اإلعالن عن قبل القيام بالعمل. فهي ال  هي محبَّة متواضعة أيضاً المحبة التي ال تتكبَّر  مالحظات:

وهي ال تتباهى بأهميتها، وال ، جوانب قوتها وإخفاء جوانب ضعفها. إنها محبَّة واقعية بشأن ما يمكنها القيام به

 كما أنها ال ترى نفسها على اآلخرين وال تُقلِّل من شأن اآلخرين. بقدراتها، وال بممتلكاتها، وال بإنجازاتها. 

 

 

ف بغير لياقةما معنى "المحبَّة ( 1: 31) :6السؤال    "؟ال تتصرَّ

 

ف بوقاحة هي محبَّة ُمهذبةال مالحظات: في المواقف واللياقة هي ُحسن التصرف . محبة التي ال تتصرَّ

عني األدب اللياقة ت. كما أنَّ دون استثناء المواقفجميع وفي رة، ، وفي األمور الصغيالمختلفة االجتماعية

عادات اآلخرين  الرفيع، واللطف، ومراعاة مشاعر اآلخرين، والتعاطف مع اآلخرين، ورهافة الحس تجاه

وثقافتهم وقيمهم، والحرص على تسديد احتياجاتهم. وبعبارة أخرى، فاللياقة هي جواز السفر الذي يُتيح لك أن 

 مج في أي مجتمع. تند

 

 

ةما معنى "المحبَّة ( 1: 31) :2السؤال    "؟ال تسعى إلى محبَّتها الخاصَّ

 

عدم األنانية تعني المحبة في غير أنانية. والمحبة التي ال تسعى إلى مصلحتها الخاصة هي محبَّة  مالحظات:

حقوقه، وال يسعى وراء فالشخص غير األناني ال يُضحي بمحبته في سبيل حصوله على ممارسة الحقوق. 

ألنه يدرك أنه ما ِمن َعظََمة في األشياء. فالَعظَمة الحقيقية الوحيدة موجودة في شخص  األشياء العظيمة لنفسه

كما أنَّ الشخص غير األناني يسعى لنشر ملكوت هللا في كل مكان بعيداً عن أي طموحات ذاتية مثل هللا فقط. 

وهو ال يسعى لمصالحه الشخصية وال يستغل رة، والمال، والملذات. المنصب، والمكانة، والنفوذ، والشه

اآلخرين ألي سبب من األسباب. فالناس في العالم يسعون وراء السعادة ُمعتقدين أنَّ السعادة تأتي من الحصول 

كُمن لكن في حقيقة األمر أنَّ السعادة الحقيقية تعلى األشياء، وأخذ األشياء، وحصولهم على أفضل الخدمات. 

إِنََّما أَيُّ َمْن أََراَد أَْن يَِصيَر َعِظيماً بَْينَُكْم، فَْليَُكْن لَُكْم َخاِدماً  في العطاء وخدمة اآلخرين. فقد قال يسوع: " ََ "

 (. 21: 22)َمتَّى 

 

 

  "؟ال تُستفز سريعاً ما معنى "المحبَّة ( 1: 31) :8السؤال 

 

المتأصلة في مزاج المرء وديعة. والوداعة تعني المحبة حبَّة المحبة التي ال تُستفز سريعاً هي م مالحظات:

ٍر في الطبيعة البشرية أكثر من وِطباعه.  هدم العالقات، والعائالت، ت ي. فهةالحادالطِّباع فما من شيٍء ُمدمِّ
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جة إنها أعظم قوة ُمنتكما أنها تقضي على الزيجات، والصداقات، والعالقات بين الجيران. وحتى المجتمعات. 

، والغضب، والقسوة، والكبرياء، ُمفرطةللشقاء في داخل اإلنسان. وقد تشتمل الطِّباع الحادَّة على الحساسية ال

النََّكد. والطِّباع الحادة غالباً ما تشير إلى وجود ، وروح عدم المسامحة، والعام واالستياءوالِعناد، والبر الذاتي، 

جود جروح عميقة. وقد تطفو هذه الجروح على السطح في فهي تكشف عن ومشاكل أعمق في نفس المرء. 

ولن نتمكن من كما أنها تكشف عن قلب لم يتغيَّر بالكامل أو ليس طائعاً هلل بالكامل. أي وقت دون سابق إنذار. 

. فعندها، سوف تتدفق حياتنا للرب يسوع المسيحمن عندما نُخِضع كل جزء تهذيب طباعنا وأمزجتنا الحادة إالَّ 

والوداعة هي التي تجعلنا نرتضي األلم واألذى الذي يمكن أن يلحق حبة في قلبك وتفيض في كيانك بأكمله. الم

، وال يتصرف بطريقة ستفز سريعاً يُ ال وهكذا فإن الشخص الوديع بنا بسبب اآلخرين أو بسبب الظروف. 

  سلبية، وال ينظر إلى ما يقوله أو يفعله اآلخرون على أنه هجوم شخصي عليه.

 

 

  "؟ال تَنسب الشر ألحدما معنى "المحبَّة ( 1: 31) :1السؤال 

 

ن فيه أخطاء اآلخرين( هي المحبة  مالحظات: رة. افمحبَّة غالتي ال تنسب الشر ألحد )التي ال تحتفظ بسجل تُدوِّ

تحتوي تعني دوام المحبة رغم العالقات المشروخة. فبعض األشخاص يحتفظون بقائمة طويلة غافرة والمحبة ال

يُعبرون في كل وقت عن استيائهم، ويدافعون عن لهذا، فَهُم على كل األخطاء التي اقترفها اآلخرون في حقِّهم. 

برهم  وصالحهم، ويحاولون أن يقنعوك بالوقوف إلى صفهم ضد الطرف اآلخر. إنهم أشخاص ُمصابون 

يُمكن أن يتسببوا في الكثير ن بمرارة النفس أنَّ األشخاص الُمصابي 31: 32. ونحن نقرأ في عبرانيِّين بالمرارة

الُمحيطين بهم، ويمكن أن يتسببوا في  صاشخاألمن المشاكل ويمكن أن يؤذوا اآلخرين. إنهم ُمتشككون في كل 

وال يمكن ألي شيٍء سوى محبَّة هللا أن يجلب هدم العالقات وتلويث الجو بالنميمة واإلشاعات واالفتراءات. 

ء األشخاص. فعندما يُدرك المرء أنَّ هللا قد غفر له خطاياه ولم يَُعد يذكرها، فسوف يتمكن الشفاء ألمثال هؤال

يمكنها أن تغفر اإلساءة وأن تنساها بسرعة. الغافرة فالمحبة هو اآلخر من أن يغفر لآلخرين وينسى إساءاتهم. 

ام، وال إلى االستمرار في تذكير اآلخرين تُسبِّب المرارة أو االستياء لصاحبها، وال تسعى إلى االنتقكما أنها ال 

 بأخطائهم الماضية. 

 

 

  "؟ال تفرح بالظلم، بل تفرح بالحقما معنى "المحبَّة ( 1: 31) :12السؤال 

 

المحبة وسط دوام واإلخالص هو . اإلخالصمحبة التي ال تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق هي ال مالحظات:

أنَّ كل شخص يمكن أن يضعف وأن يسقط في بعض األحيان. كما  فاإلخالص يُقّر بأنالضعف والسقطات. 

محبة الُمخلصة ال تتلذَّذ بوقوع اآلخرين في الخطأ وال بفشلهم، بل هي تفرح عندما يُحقِّق اآلخرون تقدماً في ال

 الحق والبر.

  "؟تَستُر كل شيءما معنى "المحبَّة ( 7: 31) :11السؤال 

 

فهي ك المحبة التي تسعى لحماية األشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم. ساترة هي تلمحبة الال مالحظات:

 وتحمي سمعتهم من أي نميمة أو افتراء. ، همتُبعد عنهم كل ما يُهدِّدهم، وتتكتَّم على كل الجوانب السلبية في

 

 

  "؟تُصدِّق كل شيءما معنى "المحبَّة ( 7: 31) :12السؤال 
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لألشخاص الذين يفتقرون للمصداقية. فاألشخاص الذين شيء هي المحبة  التي تُصدِّق كلالمحبة  مالحظات:

عن غير  -انتشار الفساد والشر في العالم، أصبح الناس يؤثرون فيك هم أولئك الذين يُصدقونك. ففي ضوء 

ابية . لكنَّ المحبة تُفكر في اآلخرين بصورة إيجشريرةأو نواياهم يعتقدون أنَّ دوافع اآلخرين  -قصد أحياناً 

وأفعالهم ما لم يُكن هناك سبب قوي لذلك. كما أنَّ المحبة التي تصدق كل  دون التشكيك في دوافعهم ونواياهم

فرغم أنهم قد يُسيئون استخدام شيء تجعل صاحبها يأتمن اآلخرين على أفكاره ومشاعره ومشاكله وضعفاته. 

 معرفتهم هذه، إالَّ أنك تأتمنهم عليها ألنك تُحبهم. 

 

 

  "؟ترجو كل شيءما معنى "المحبَّة ( 3: 31) :11ؤال الس

 

ة المليئة بالرجاء هي المحبة من نحو األشخاص الذين يرون أنفسهم أبراراً دائماً. فالشخص محبال مالحظات:

إنه يحُكم على الذي يعتقد أنه بار دوماً يظن نفسه على صواب في جميع األوقات وأنَّ اآلخرين على خطأ. 

ة بأنهم على خطأ وأنهم ال يمكن أن يكونوا على صواب. لكنَّ المحبة المليئة بالرجاء ال الجميع بسهول ة تامَّ

تنظر إلى مثل هذا الشخص بأنه ميئوس منه، بل تتوقع من هللا أن يعمل في حياته وأن يُغيِّره. كذلك، فإنَّ 

لها إلى ئوس منهالمحبة المليئة بالرجاء ال تنظر إلى المواقف الصعبة على أنها مي ا، بل تتوقع من هللا أن يُحوِّ

 خيرنا وصالحنا. 

 

 

 

  "؟تتحمَّل كل شيءما معنى "المحبَّة ( 3: 31) :14السؤال 

 

فالمحبة التي تحتمل كل شيء المحبة التي تحتمل كل شيء هي المحبة التي تدوم بمرور الوقت.  مالحظات:

ة ت محبَّة ُمتقطعة، وال هي محبَّة ُمتذبذبةتستمر في فعل ما هو صواب في عينّي هللا. كما أنها ليس ؛ بل هي القوَّ

 الرئيسية للمؤمن المسيحي في كل يوم من أيام حياته. 

 

 

  "؟ال تزول أبداً ما معنى "المحبَّة ( 3: 31) :15السؤال 

 

ماً ودمحبة. فالمحبة الحقيقية تدوم إلى األبد، وهي ُمتاحة أروع أبداً هي  المحبة التي ال تزول مالحظات:

 في التأثير في صاحبها وإشباعه من الداخل. فهي ال تسقط أبداً ألنَّ هللا محبَّة! تستمرو

 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ

ن بعض التطب شارك وَدوِّن: : 31كورنثوس  3يقات التي يُمكننا أن نستخلصها من تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

3-31. 

ر: له إلى تطبيق شخصي؟  َفكِّ  ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  َدوِّن:

 على قلبك. 

في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات  )تذكَّر أنَّ األعضاء

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.
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 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

 اجعل المحبة تسود في كالمك، وعطائك، وتضحياتك.: 3-1: 31

 الصعوبات واأللم دون أن تثور أو تغضب.احتمل  ُكن صبوراً مع شريك حياتك وأبنائك.: 3: 31

 ُكن لطيفاً. ُكن ودوداً مع كل من تلتقي بهم، وابحث عن طرق لمساعدتهم. : 3: 31

 ُكن سخياً. أظهر احترامك وتقديرك لممتلكات اآلخرين وإنجازاتهم. : 3: 31

 ُكن متواضعاً بشأن مؤهالتك وإنجازاتك.: 3: 31

 تُكن ُمتكبراً، وال تنظر باستعالء إلى اآلخرين. ُكن متواضعاً. ال : 3: 31

ف بتهذيب ولياقة في كل موقف.ُكن لبقاً. : 1: 31  تصرَّ

 ال تُكن أنانياً. ال تركض وراء الطموحات األنانية، بل اعمل على نشر ملكوت هللا في اآلخرين. : 1: 31

 على أنها إساءات شخصية.ل اآلخرين وأفعالهم ُكن وديعاً. تخلص من الطِّباع الحادَّة وال تنظر إلى أقوا: 1: 31

 ُكن متسامحاً مع األشخاص الذين أساؤوا إليك كما سامحك هللا. : 1: 31

 ُكن ُمخلصاً. ال تتلذذ بفشل اآلخرين، بل افرح عندما يُحققون تقدماً. : 1: 31

 احرص على ُسمعة اآلخرين عن طريق االمتناع عن النميمة. : 7: 31

 ال تسمح لنفسك أن تشك في نوايا اآلخرين وأفعالهم بدون سبب معقول.ُمتشككاً.  ال تُكن: 7: 31

ليُكن لك رجاء. ال تنظر إلى أي شخص باعتباره ميئوساً منه؛ بل توقع من هللا أن يُتمم خطته رغم : 7: 31

 العقبات. 

 احتمل المشقات. ال تتوقف عن القيام بما هو صواب في نظر هللا. : 7: 31

 اجعل محبَّة هللا واآلخرين أهم هدف في حياتك. : 2-31: 31

 

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -2

 

لذلك، يجب علي أن أدرب نفسي على أن أكون أنا أثور غاضباً عندما يتأخر أبنائي في القيام بما أطلبه منهم. أ( 

 أكثر صبراً ولطفاً معهم. 

 

، . لكن حيث أنَّ المحبة ال تظن السوءحد األشخاصأدوافع  شك فيلقد الحظت أنني في بعض األحيان أب( 

 فأنا أريد أن أدرب نفسي على التفكير بطريقة إيجابية وأن أعتبر كلماته وأفعاله صادرة عن نوايا حسنة. 

 

 .َصلِّ . 5الخطوة 

 3يات تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآل

 .31-3كورنثوس 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف  )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.
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 (ائقدق 2) صالة 5

 صالة شفاعي ة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. ةتابعوا الصال

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

 ب تالميذ للرب يسوع المسيح. بأن تُدرِّ . تعهَّد تعهُّد -3

كل يوم.  32: 1 - 3: 3 أعمال الرسل. تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 . اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. راجع كل يوم 37: 1كورنثوس  2المسيح: . الحفظ -1

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -1 وآيات الخلوة الروحيَّة، و، إعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوعبتعلق أي مالحظات جديدة ت َدوِّ

 ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. الحفظ، 
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 15الد رس 

 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادة وتسبيح  2

 هللا هو صانع الس الم

 
 .هللا هو صانع السَّالم الفكرة الرئيسي ة:

 

 .3-1 :1؛ 23: 3؛ كولوسي 31-32، 1-3: 2؛ أفُسس 32-3، 2، 1، 2-3: 1رومية اقرأ 

 

يُضمرون عداوة هلل ويعتبرونه عدواً  -في حالتهم الطبيعية  -"أعداء هلل"؟ هل جميع الناس ما معنى أن نكون 

 غاضب على جميع البشر في حالتهم الطبيعية ويعتبرهم أعداء له؟  لهم؟ أم أنَّ هللا

 اإلجابة هي: كال األمرين صحيح. 

أَنَُّكْم ُكْنتُْم فِي َذلَِك اْلِحيِن باِلَ َمِسيٍح، أََجانَِب َعْن َجَماَعِة "ن عن هللا: ُمنفصلي -في حالتهم الطبيعية  -جميع الناس 

ُمْظلِِمي اْلبَصيَِرةِ ...  ، َوُغَربَاَء َعِن اْلُعهُوِد اْلَمْوُعوَدِة، الَ َرَجاَء لَُكْم، َوُمْنِكِريَن هلِلِ فِي اْلَعالَِم.]شعب هللا[ إِْسَرائِيلَ 

بِ   وهذه الُغربة عن هللا لم تكن ناشئة عن الجهل أو(. 32: 3؛ 31-32: 2" )أفُسس ....يَن َعْن َحيَاِة هللاِ َوُمتََغرِّ

َمْن  َوأَْنتُْم، يَاأجانب وأعداء هلل: "هُم  -في حالتهم الطبيعية  -البراءة. فليس هناك وثني بريء! فجميع الناس 

يَرةِ ُكْنتُْم فِي اْلَماِضي أََجانَِب َوأَْعَداًء فِ  رِّ فالخطأ هو خطؤهم هُم في (. 23: 3" )كولوسي ي اْلفِْكِر، بِأَْعَمالُِكُم الشِّ

 -رغم أنَّ هللا أعلن عن نفسه لهم ف. لهأنهم بقوا بعيدين عن هللا ألنهم في حقيقة األمر كرهوا هللا وكانوا ُمعادين 

بسبب عدائهم له  "حجبوا الحق باإلثم" أنهم  ، ومن خالل الطبيعة والتاريخ، إالَّ من خالل ضميرهم -إلى َحدٍّ ما 

تجاهلهم لصوت ضميرهم وللحقائق الظاهرة  فبسبب عداوتهم هلل ورفضهم له، وبسبب(. 21-32: 3)رومية 

. ونتيجة 3-1: 1فقد انغمسوا في الشر إلى أبعد الحدود كما هو ظاهر في كولوسي في الطبيعة والتاريخ، 

ر ل : 3ها والتي ظهرت من خالل أعمالهم الشريرة، فقد استحقوا غضب هللا )رومية لعداوتهم هذه التي ال ُمبرِّ

الغضب" )أفُسس  ( و "أوالد21: 1(. وبالتالي، فإنَّ جميع الناس ُخطاة بطبيعتهم )رومية 1: 1؛ كولوسي 32

2 :1 .) 

 

 .الس الم ضروري في ثالث عالقات -1

 

 . هللا هو الذي صنع سالماً معنا أوالً أ( 

فاشلة، ينظر إلى عالقتنا معه على أنها أنَّ هللا كان  إلينا كأعداٍء له. وهذا يعني ن نولد ثانية، كان هللا ينظرقبل أ

كل ما لذلك، فقد كان هللا غاضباً علينا. كما أنه أعلن غضبه على وأننا كنا نفعل الكثير من األمور الخاطئة. 

! وغضب هللا باٍق على كل األشخاص الذين لم يؤمنوا (32: 3)رومية يفعله الناس من عصيان وإثم في العالم 

( هي كلمة مرادفة لكلمة 32: 1)رومية  وكلمة "أعداء"(. 11، 32: 1بيسوع المسيح ولم يُطيعوه )يوحنَّا 

لكنَّ غضب هللا لم يُكن يوماً مصحوباً بمشاعر . (2: 1وكلمة "خاطئين" )رومية  (1: 1"ُعصاة" )رومية 

هو غضب ُمقدَّس وبار )عادل( تماماً في كل األوقات. فهو ليس فغضب هللا مال الظالمة. الكراهية أو باألع

  !ين تماماً في طبيعة هللا القدوستُمتساويهللا ومحبته عدالة ف( على اإلطالق. 21: 3غضباً "خاطئاً" )أفُسس 

لى لكي يجذبنا إليه ويصنع سالماً "محبَّة" هللا ظاهرة من خالل حقيقة أنه هو الذي قام بالخطوة األوكذلك، فإنَّ 

الكفاريَّة على الصليب يسوع وقد عملت ذبيحة معنا! فاهلل، وليس نحن، هو الذي بادر إلى ُصنع سالٍم معنا! 
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أطفأت وعداوته تجاه خطايانا )شرورنا(. وهكذا فإن ذبيحة يسوع الكفاريَّة على رفع غضب هللا المقدس 

ألنه لم يُعد ينظر  هللا يصنع سالماً معنا من خالل صليب يسوع المسيح غضب هللا وصالحتنا معه. لهذا، فإن

 إلينا كأعداء!

 

 . عندها فقط يمكننا أن نكون في سالم مع هللاب( 

أنَّ فنحن نَقبل باإليمان (. 2-3: 1ال يمكننا أن نُصبح في سالم مع هللا إال عندما نؤمن بيسوع المسيح )رومية 

فالروح القدس يأخذ عمل يسوع المسيح، وأنه صالحنا مع نفسه. شخص الرّب الل هللا صنع سالماً معنا من خ

ويُطبِّقه على حياة المؤمنين في الحاضر. كما أنَّ الروح القُُدس يُعطينا  المسيح الخالصي الكامل في الماضي

هو الذي يُمكننا  واإليمان(. 21-22: 1سالماً في قلوبنا وحياتنا كثمر لعمل المسيح الخالصي الكامل )غالطية 

، وتوقفنا عن ُكرهه. في سالم مع هللا وأن نَقبل سالمه في قلوبنا. فقد توقفنا عن التفكير فيه بعدائيةمن أن نُصبح 

 أجل، لقد توقفنا عن النظر إليه وكأنه عدّو لنا! فقد أصبحنا في سالٍم مع هللا!

 

 .لى األرضأصبح بإمكاننا أن نكون في سالم بعضنا مع بعض عأخيراً، ج( 

، يمكننا اآلن أن نصنع سالماً مع أعدائنا على األرض. بعد أن اختبرنا شخصياً كيف أنَّ هللا قد صنع سالماً معنا

فقبل موت يسوع المسيح وقيامته، كان الناموس الطقسي يتسبَّب في حدوث عداوة بين اليهود واألمم )غير 

الجانبين االجتماعي والديني. وقد عملت العادات االجتماعية وهكذا، فقد كان اليهود واألمم أعداء من اليهود(. 

تعايش السلمي بين الطرفين أمراً مستحيالً. لكنَّ موت يسوع المسيح على الصليب والشرائع الدينية على جعل ال

الشريعة الطقسية وما ( 33: 2)كولوسي  وأزال( 31: 2)أفُسس  أبطلو( 37: 1أكمل مطالب الناموس )َمتَّى 

وهكذا، فقد أصبح يسوع المسيح هو صانع السالم بين األمم والشعوب التي ل عليه من وصايا وتعليمات. تشتم

الذين تصالحوا مع هللا من  -لهذا أصبح بإمكان اليهود واألمم (. 33: 2كانت بينها عداوة في الماضي )أفُسس 

أيضاً! فالرب يسوع المسيح أن يتصالحوا بعضهم مع بعض من خالل يسوع المسيح  -خالل يسوع المسيح 

: 1. وهو يقول: "طوبى لصانعي السَّالم" )َمتَّى يتوقع من المؤمنين المسيحيين أن يصنعوا سالماً مع أعدائهم

" نَّاسِ َداَم األَْمُر يَتََعلَُّق بُِكْم، ِعيُشوا فِي َسالٍَم َمَع َجِميِع ال إِْن َكاَن ُمْمِكناً، فََما(! كما أنَّ الرسول بولس يقول: "3

 (. 32: 32)رومية 

 

 :ينأالسالم يتألف من ُجز -2

 

 كلمة "سالم" الواردة في الكتاب المقدَّس تنطوي على معنيين هامَّين:

 

  .السَّالم هو غياب الخصامأ( 

. كما أنه يعني غياب الغضب الداخلي، والثورة الداخلية، الخارجي قتتالغياب الخصام واالالسَّالم يعني 

وغالباً ما يربط الناس كلمة "سالم" بغياب مشاعر المضطربة، والصراعات األخالقية، وغيرها. والخوف، وال

 الخصام واالقتتال. 

 

 . الوفاق والوئامالسَّالم هو ب( 

فهو يُعيد العالقات . السابقاألشياء التي ُكسرت في يُصلح . فالسالم الوفاق والوئامانتشار السَّالم يعني 

يُصلِح كل مرء على متابعة أهدافه التي لم يكملها في حياته، ويشفي المشاعر الجريحة، وساعد الالمشروخة، وي

ما يراه هللا مناسباً، وما إلى ذلك من أشياء. فمثالً، عندما تشعر باالنكسار بسبب موت أحد األحباء أو بسبب 

نيةً كما لو أنك لم تتعرض لذلك سليماً وُمعافى ثاحياتك السابقة التي عشتها في الخطية، فيمكن هلل أن يُعيدك 

أعظم أب وأخ وصديق في الحياة! وهللا ال يغفر خطاياك الماضية فحسب، بل يُزيل الحدث الُمحزن! فاهلل 
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ويزيل الكسر! وهكذا، فاهلل ليس صانع السالم العظيم في  عواقب خطاياك الماضية أيضاً! فهو يزيل العداوة

 ظم لك، والطبيب األعظم لك!حياتك فحسب، بل هو أيضاً الشافي األع

 .الس الم يقوم على الحق وليس على المشاعر -1

 

 .11، 12-13: 2اقرأ يوحنَّا 

 

 .هو شيء أبدي الحقأ( 

الحقائق الُمعلنة في الكتاب المقدَّس هي األساس الراسخ الوحيد لإليمان. وهذه الحقائق الُمعلنة من هللا هي 

 ألشياء التي تُقيِّد عقلك، ومشاعرك، وحياتك، وعالقاتك. الوحيدة القادرة على تحريرك من كل ا

 

 .المشاعر ُمعرَّضة للتغيُّرب( 

فقدانك للسالم قائماً على الحق دائماً. قد ال يكون لهذا قد تتقلَّب مشاعرك كثيراً نتيجة تقلُّب أحوالك وظروفك. 

ب يذاكأهي مشاعر قائمة على  ،يعتني بك أو خوفك من أنَّ هللا لن ،لنفسك تقديركعدم على سبيل المثال، إنَّ ف

لكن رغم ذلك، قد يكون من الصعب عليك أحياناً أن تتجنب فقدان (. 31: 1؛ أفُسس 33: 2الشيطان )يوحنَّا 

السالم في حياتك. فمثالً، عندما تقوم بأمر صائب في نظر هللا، قد تواجه معارضة شديدة من بعض األشخاص 

زة للسالم، وم به. ما تقال يوافقونك على الذين  وحيث أنَّ المعارضة والسخرية واالضطهاد ليست مواقف ُمعزِّ

فقد تؤدي إلى شعورك باالستياء، واإلحباط، وربما الخوف أيضاً. وقد تحدث مثل هذه األمور للمؤمنين 

األشياء  أي قناعتك بشأنلهذا، يجب عليك أن تتعلم كيف تُميِّز بين سالمك الداخلي )المسيحيين في كل مكان. 

(. خيبة األمل عندما يُعارض الناس معتقداتكأي مشاعر ( وبين انعدام سالمك الخارجي )التي تُرضي هللا

فسوف يؤدي ذلك  -في الحال كأن تؤجل شيئاً يريدك هللا أن تفعله  - عندما تفعل شيئاً خاطئاً في نظر هللاكذلك، 

ليمك هلل )أي طاعتك الفورية لمشيئة هللا ومقاصده لكنَّ تسإلى انعدام السالم في مشاعرك وفي عالقاتك. 

وهكذا، فاهلل ليس أعظم صانع للسالم لحياتك( سيؤدي بكل تأكيد إلى السالم في مشاعرك والسالم في عالقاتك. 

رك من كل قيود في حياتك! رك األعظم. فهو يريد أن يُحرِّ  في حياتك فحسب، بل هو أيضاً ُمحرِّ

 

ر!  اعبدوا هللا عبادة وتسبيح:  بصفته صانع السالم، والشافي، والُمحرِّ

ركمألنه شفاكو، مهللا ألنه صنع سالماً معك واَسبِّح  . م، وألنه حرَّ

 مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أشخاص.في اعبدوا هللا 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 1

ُسل  أعمال الرُّ

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

( مع مراعاة أن 32: 1 - 3: 3 أعمال الرسلخلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 تكون المشاركات قصيرة. 

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

 

 دقيقة( 72) تعليم 4

 الذات تقديرشخصية المؤمن المسيحي: 

 

 ما هي نظرة الناس ألنفسهم؟أ( 
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ما الذات يعني تقديرك لقيمتك. فالكثيرون يقولون: "أنا ال أحب نفسي"، أو "حياتي عديمة القيمة." لهذا، تقدير 

ر نفسك؟ وهل لديك رأي إيجابي أو رأي سلبي في نفسك؟ هل هي قيمتك في نظر نفسك؟ وكم تساوي في نظ

بال هدف؟ ما الذي يُعلِّمه الكتاب المقدَّس عن تقدير تشعر بأنك أقل شأناً من اآلخرين؟ هل تشعر أن حياتك 

 الذات؟ 

 َركِّز على هللا )المسيح(ب( 

 

في  3؛ ثم الرقم 1، 2، 3، األرقام أوالً  :انفسهالتصاعدية اتبع األرقام )عندما ترسم هذا الرسم التوضيحي، 

 (. 7، 1، 1الوسط؛ ثم األرقام 

 

 .شخصيتي تُصبح شبيهة بالمسيح أكثر فأكثر -2

 ؟للسيِّد المسيحكيف أصبح مشابهاً  سؤال:. 32: 1كورنثوس  2و  2-3: 1أفُسس  اقرأ

 . يوبذل نفسه ألجل يبالمحبة على مثال المسيح الذي أحبنبأن أسلك 

 على صورته.شيئاً فشيئاً إلى أن أتغير في المسيح ظر بأن أُطيل الن

 

 . يزداد تقديري لذاتي عن طريق نموي في المسيح -6

 ما هو تقييم هللا لي؟  سؤال:. 33: 23وإرميا  3: 31إشعياء  اقرأأ( 

 عزيز ومحبوب لدى هللا. أنا ثمين في عينّي هللا. أنا 

 هللا لديه خطة رائعة لحياتي!

 يقوله هللا عني، سوف يُصبح تقييمي لنفسي إيجابياً. عندما أؤمن بما 

 

لك وبنيانك في المسيح  كيف يمكن سؤال:. 7-1: 2كولوسي  أاقرب(   ذاتك؟ تنمو في تقديرك ليجعالك أن لتأصُّ

فإنَّ "جذوري" )شعوري باألمان: حيث أشعر أنَّ هللا يُحبني محبَّة  عندما أنمو وأبلغ مرحلة النضج في المسيح

، كما أنَّ "بنياني" )أهميتي: حيث أعرف أن حياتي مهمة جداً لدى هللا( شروطة!( تتعمق أكثر فأكثرغير م

 يرتفع أكثر فأكثر.

 

 ألخوة واألخوات في المسيح؟ ما هو دور ا سؤال:. 21-23: 32عبرانيِّين  اقرأج( 

ي تنمو أكثر فأكثر وتزداد من خالل اجتماعنا معاً كمؤمنين بصورة منتظمة، فإن محبتي هلل ولآلخرين ولنفس

 عمقاً. كما أنَّ أعمالي الصالحة )مهامي في ملكوت هللا( تزداد تأثيراً بصورة مستمرة.

 

 .أركز على المسيح وال أحد غيره في هذا العالم -5

 أين ينبغي أن يكون تركيزي؟  سؤال:. 23-21، 3-3: 1كولوسي  اقرأ

على  -عوضاً عن ذلك  -ياء على األرض، وأن أركز على الناس واألشنظري يجب أن أتوقف عن تركيز 

وأنني  ألنني أعلم أنني سأظهر في المستقبل مع المسيح في المجد المسيح وعلى أن أحيا وأعمل ألجل المسيح

  سأحصل على ميراثي األبدي. 

 .أُغيِّر تركيزي -4

ل من التركيز الخاطئ إلى الترك سؤال:. 3-2: 3يوحنَّا  3 اقرأ  يز الصائب؟ كيف أتحوَّ

النتائج العديدة مقارنة نفسي باآلخرين )أو بالشخصية المثالية التي أتمنى أن أكون عليها( هي خطية. كما أنَّ 

 المترتبة عن مثل هذه المقارنة هي خطية أيضاً. 

 يمكنني أن أغير تركيزي عن طريق االعتراف بخطاياي وقبول غفران هللا وتطهيره. 

 

 )أو بالشخصية المثالية التي أتمنى أن أكون عليها( رأقارن نفسي بشخص آخ -1
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 كيف يُفكِّر بي؟

 كيف يشعر ِمن نحوي؟
  في حياته؟ما الذي يفعله هللا

 أساهم؟ يمكنني أن أساعد أو أنكيف 

 هذا يؤدي إلى المشاعر واألفكار السلبية التالية: 

ا أن أشعر ب  من الشخص اآلخر.  أكثر شأناً من الشخص اآلخر، أو أني  أقل شأناً أني إمَّ

 ، أو ال أحب الشخص اآلخر. ال أحب نفسيأ( 

 .ي هللا عليها، أو أتباهى وأتفاخر بنفسيعن الصورة التي خلقن بعدم الرضاب( أشعر 

 مما لديه، أو أنظر باحتقار إلى ما لديه.  بالغيرةأشعر ج( 

 من نظرته لي، أو ال أهتم بنظرته لي.  أخشىد( 

 تقصيري وأتسبب في إحباط نفسي، أو أنتقد تقصيره وأتسبب في إحباطه.  أنتقدهـ( 

 أكون فظاً وال أبالي حتى ولو جرحت مشاعره أو رفضته.  أو يؤذيني، أوأن يجرحني  أخشىألني  أتجنبهو( 

 ويَقبلني، أو أصبح متسلطاً وأتوقع منه هو أن يسعى إلرضائي.  لكي يُحبني أرضيهأحاول أن ز( 

 

ة ألتقي فيها بهذا الشخص -2  .أصبح في حال أسوأ في كل مر 

ة ألتقي فيها بهذا الشخص أشعر  أنني أصبح أكثر بية تجاه نفسي، أو بعدم األمان وبمشاعر سلفي كل مرَّ

 عجرفةً وغطرسةً في حديثي وتصرفي تجاه اآلخرين. وهذا األمر يزداد سوءاً بمرور الوقت. 

 

 . شخصيتي تُصبح صورة طبق األصل عن مشاعري وأفكاري -1

 .أخيراً، فإنني أصبح صورة طبق األصل عن مشاعري وأفكاري تجاه نفسي. فقد أصبحت مثل ذلك الشخص

 صيتي؟ خما هي المبادئ التي تُشكِّل ش سؤال:. 2-7: 1غالطية  قرأا

تعكس هذه األفكار شخصية  عندما أزرع دوماً أفكاراً ُمعيَّنةً وأنماطاً سلوكيَّةً ُمحدَّدةً، فسوف أحصدأ(المبدأ هو: 

 والسلوكيات.

خائفاً، ، واً مضطربح شخصاً أصبأُفكِّر وأتصرف بطريقة تُظهر أنني أقل شأناً من اآلخرين، فسوف عندما ب( 

 نفسي.غير راٍض و

متعجرفاً،  أصبح شخصاً عندما أفكر وأتصرف بطريقة تُظهر أنني أعلى شأناً من اآلخرين، فسوف ج( 

عليهم. السيطرة وبغيضاً. كما أنني سأعامل اآلخرين باحتقار وأحاول ومتكبراً، وغير ُمباٍل بمشاعر اآلخرين، 

 ون تقديري لنفسي خاطئاً أو ُمبالغاً فيه. إلى جانب هذا وذاك، سوف يك

 

 ال تقارن نفسك باآلخرين، بل َركِّز نظرك على المسيح! الُخالصة:

 

 َركِّز على مقاصد هللا( ج
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخص الُمتمركز حول اآلخرين                تمركز حول نفسهالشخص المُ         

 السيِّد "تركيز على مقاصد هللا في حياة اآلخرين"                "السيِّد "تركيز على الذات         
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 .23-22، 1-1: 2فيلبي  اقرأ

 ما الذي يأمرك هللا أن تقوم به؟  اكتشف وناقش:

 اة اآلخرين، وليس على مقاصدك أنت فقط.هللا يأمرك أن تُركز على مقاصد هللا في حي مالحظات:

 ي نفسك، اسأل نفسك: "لماذا أركز على نفسي؟"إذا وجدت نفسك ُمنهمكاً في التفكير ف

الهتمام ، ويشعر فيها بحاجته بالطبع، قد تأتي أوقات ينشغل بها المرء في مشاكله أو مشاعره الجريحة

وعندها، يجب عليه أن يطلب من اآلخرين أن يهتموا به وأن يساعدوه لكي يتمكن في ما اآلخرين ومحبتهم. 

 . بعد من مساعدة اآلخرين ثانيةً 

 

 ال تُركِّز على نفسك، بل على مقاصد هللا في حياة اآلخرين.  الخالصة:

 

 

 َركِّز على حقائق هللا( د

 

 .َخلق هللاتُحفة  أنت -1

 . 33: 313المزمور  اقرأ

ر وناقش: ر بصورة خاصة في روعة بعض أجزاء جسمك كِّ ؟ فَ عليها خلقك هللاالتي درجة الروعة ما هي  َفكِّ

كذلك، فَكِّر في روحك )قدرتك على معرفة هللا(، وضميرك )قدرتك على التمييز بين ديك(. )مثل عينيك أو ي

الصواب والخطأ(، وحدسك )قدرتك على تمييز الكذب أو الخطر(، وموهبتك )قدرتك على االبتكار وصنع 

 أشياء جديدة(. 

 ما هي األشياء التي ال تُحبها في نفسك؟ شارك:

ا قبولك للهيئة التي عدم محبتك للهيئة الت درس:ال ي خلقك هللا عليها تؤدي إلى عدم قدرتك على الثقة باهلل. أمَّ

 خلقك هللا عليها فتؤدي إلى قدرتك على الثقة به. 

 

 .مع هللا، لن يُعوزك شيء من الخير -2

 . 32: 13؛ 3: 21المزمور  اقرأ

عندما تشعر أنك تفتقر إلى شيٍء ما؟ ماذا تفعل )أ( ما هي األشياء التي تشعر أنك تفتقر إليها؟ )ب(  شارك:

)مثالً، عندما تشعر أنك بحاجة للطعام، أو المسكن، أو الحماية، أو الراحة، أو المساعدة في وادي ظل الموت، 

 أو المساعدة لمواجهة عدو ما، أو لالتصال مع هللا(. 

)مثل محاولة تغطية تلك ناقش الطرق العديدة التي يستخدمها اإلنسان للتعويض عن شعوره بالنقص  ناقش:

أو المبالغة في العمل، أو اإلدمان، أو شراء األشياء، أو إخفاء الحقيقة عن طريق الجوانب، أو العمل بجد، 

التمثيل، وغير ذلك(. قارن هذه الطرق بالطرق الروحية للتعويض عن الشعور بالنقص )مثل الصالة، 

 والتسبيح، والقناعة، والشكر، وغير ذلك(.

أما تركيزك ركيزك الدائم على األشياء التي تعتقد أنك تفتقر إليها يؤدي إلى ترتيب خاطئ ألولوياتك. ت درس:ال

 على األشياء التي لديك في المسيح فيؤدي إلى ترتيب صحيح ألولوياتك.

 

 .لست بحاجة ألي شخص أو شيء لتحسين نظرتك لنفسكنت مع هللا، أ -1

 .2-1: 37؛ إرميا 32: 3غالطية  اقرأ:

 ما الذي تفعله لتسديد حاجتك للقبول من اآلخرين؟  ارك:ش

كيف تؤدي بعض الميول والتصرفات البشرية )مثل االستسالم لضغوط الرفاق، والسعي الدائم  ناقش:

ضعف العالقات االجتماعية بشراء األشياء المادية، واللجوء إلى األنشطة إلرضاء اآلخرين، والتعويض عن 

 ( إلى تعطيل خدمتك للسيِّد المسيح؟ تالط بالناسالمختلفة بدالً من االخ
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عدم محبتك لآلخرين، أو محبتك لهم للدوافع الخاطئة تُعطِّل خدمتك للسيِّد المسيح. كما أنَّ التركيز  الدرس:

" حياتك نبعأو قبول الذات يمكن أن يؤدي إلى العقم الروحي. أّما عندما يكون المسيح هو " الدائم على الذات

 (، فسوف تُنتج ثمراً كثيراً!1: 31" )يوحنَّا َكْرَمةأو " (13-17: 7؛ يوحنَّا 3: 11مزمور )قارن ال

 

 ال تؤمن بقيم العالم، بل ركِّز على حقائق هللا وقيم هللا الواردة في الكتاب المقدَّس.  الُخالصة:

 

 

 (ائقدق 2) صالة 5

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  ات قصيرةعلى رفع صلوكمجموعة  تناوبوا

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

 . للسيِّد المسيح. تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين تعهُّد -3

" مع شخص آخر أو مع مجموعة من تقدير المؤمن المسيحي لذاتهِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

 األشخاص. 

كل يوم.  12: 7 - 33: 1أعمال الرسل بنصف أصحاح من . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -1 (. ما الذي يُميِّز المحبة المسيحيَّة؟ 31-31: 31يوحنَّا . َحضِّ

 ن مالحظاتك. استخدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ 

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ

 واجب البيتي. هذا البوالتعليم، وبالخلوة الروحيَّة، بو
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 16الد رس 

 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 2

 أعمال الرسل

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

( مع مراعاة أن 12: 7 - 33: 1 أعمال الرسلخلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 تكون المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 22) حفظ 1

 4: 4َمت ى : لمةالك

 

 

لأ(   التأمُّ

 

 الكلمة 

 3: 3َمتَّى 

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

قَائاِلً: قَْد ُكتَِب: لَْيَس ]يسوع[ فَأََجابَهُ 

بِاْلُخْبِز َوْحَدهُ يَْحيَا اإِلْنَساُن، بَْل بُِكلِّ 

 !َكلَِمٍة تَْخُرُج ِمْن فَِم هللاِ 

 3: 3َمتَّى 

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

 

 ما هو المقصود بعبارة "قد ُكتب" )أو بكلمة "مكتوب"(؟ -1

 

فقد كان يسوع ينظر إلى كان يقتبس من الكتاب المقدَّس.  ماهذه العبارة )أو هذه الكلمة( عنديستخدم يسوع كان 

ل واألخير لكل حق ُمتعلق بالحياة والعقيدةتبره كان يع، والكتاب المقدَّس نظرة إجالل وتقدير ، المعيار األوَّ

ب يسوع في البريَّة، َرّد عليه يسوع منطق. كذلك، ه المرجع النهائي للكان يعتبرو عندما جاء الشيطان لكي يُجرِّ

ات بكلمات اقتبسها من الكتاب المقدَّس )تثنية   (. 31: 1؛ 31: 1؛ 1: 2ثالث مرَّ

 

 ات هللا المنطوقة تجلب الحياة للناس في الماضي؟كيف كانت كلم -2

 

 : المثال األولأ( 
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لِيَُكْن نُوٌر" فصار نور! كذلك، كانت في األصحاح األول من الكتاب المقدَّس، نقرأ أنَّ هللا نطق بكلمته قائالً: "

والكون بأكمله بما ، وكل ما عليها ،الكلمة الخارجة من فم هللا قوية جداً لدرجة أنها كانت كافية لخلق األرض

 (. 1: 33؛ عبرانيِّين 1: 11فيه من نجوم وكواكب )قارن المزمور 

 

 : المثال الثانيب( 

وكلمة "يُذّل" (. 1-3: 2ويمتحنهم )تثنية يُذلَّهم هللا قاد الشعب العبراني القديم لمدة أربعين سنة في البريَّة لكي 

يختبرهم. فقد كانوا هائمين على ي ظروف ضاغطة لكي . فقد وضعهم هللا فتحت الضغطيضعهم هنا تعني أن 

ويعرف ما في قلب  ورغم أن هللا كان يعرف كل شيءوجوههم في الصحراء، وكانوا يُعانون من الجوع. 

لكنَّ هللا كان يهتم بهم في الشعب، إالَّ أنه أراد أن يختبرهم لكي يرغمهم على كشف أفكارهم ومواقفهم القلبية. 

حرص على أن ال تتمزق ثيابهم وأن ال ليأكلوا. كما أنه والسَّلوى تلك. فقد أرسل لهم المنَّ ظروفهم الضاغطة 

في تلك الظروف  تتورم أقدامهم بسبب كثرة المشي في الصحراء. وقد كان السبب الذي جعل هللا يضعهم

على أنفسهم، وأن  أنه أرادهم أن يتوقفوا عن االتكالالضاغطة ويعتني بهم في نفس تلك الظروف القاسية هو 

أي كائن آخر، وأن يتكلوا على هللا فقط. وهكذا، فإنَّ الدرس الذي أراد هللا أن يُعلِّمه يتوقفوا عن االتكال على 

للشعب العبراني القديم هو أنهم وكل شعوب العالم يعتمدون بالكامل على كلمة هللا المنطوقة التي تحفظهم من 

 يوم إلى يوم!

 

 : المثال الثالثج( 

وقد كان بذلك (! 17: 3" )لوقا لَْيَس لََدى هللاِ َوْعٌد يَْستَِحيُل َعلَْيِه إِْتَماُمهُ قال المالك جبرائيل لمريم العذراء: "

حبل بولٍد دون أن تُعاشر رُجالً. وهكذا، فقد أخذ يسوع المسيح هيئة إنسان من يُشير إلى حقيقة أنَّ مريم ست

 (. 12-13 :3خالل كلمة هللا المنطوقة )لوقا 

 

 : المثال الرابعد( 

ب يسوع بأن ال يتَّكل على في البريَّة. قضاها صائماً بعد أربعين يوماً جاع يسوع  وقد حاول الشيطان أن يُجرِّ

أنهم عن طريق تحويل الحجارة إلى خبز. فالشيطان يريد من الناس أن يُصدقوا  هللا، بل على قدراته الشخصية

هو الذي يخلق  -وليس اإلنسان  -تية الخاصة بدون هللا. لكنَّ يسوع أعلن أنَّ هللا يستطيعون خلق ظروفهم الحيا

تأكد أنه ال الظروف المالئمة لحياة كل شخص من خالل كلمته المنطوقة. لهذا، سواء كنت تؤمن باهلل أم ال، 

لطان ينطق هللا بكلمته الخالقةما لم يمكن أن يكون هناك خبز على اإلطالق   .ذات السُّ

 

 

 ؟لماذا تُعتبر كل كلمة تكلم بها هللا مهمة لإلنسان  -1

والشمس جداً لدرجة أنها تخلق الهواء الذي نتنفسه، والمطر ذات ُسلطان قوي كلمات هللا المنطوقة هي كلمات 

 الالزمين للمحاصيل، والطعام الذي نأكله. كما أنها هي التي تحافظ علينا يوماً تلو اآلخر ودقيقة تلو األخرى.

لطان، لما كان هناك مطر، وال شمس، وال طعام، وال ماء، وال فلو أنَّ هللا  ال ينطق بكلماته الخالقة ذات السُّ

هواء نتنفسه، وال أشجار وأزهار جميلة. وباختصار، لن تكون هناك حياة ألنَّ هللا هو الذي يخلق كل شيء 

الخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل كلمة تخرج من ويحافظ عليه بكلمته المنطوقة! لهذا فقد قال يسوع إنه ليس ب

وهكذا، فإنَّ كلمة هللا المنطوقة هي تعبير عن سيادته الُمطلقة على كل الخليقة، وكل الظروف، وكل فم هللا! 

 األحداث في التاريخ. 

 

 لماذا تُعتبر كل كلمة كتبها هللا مهمة لإلنسان ؟ -4

الكتاب المقدَّس لتُصبح هذه الكلمات هي كلماته المنطوق في  هللا هو الذي أمر بتدوين أجزاء من كالمه

الة وذات ُسلطان.  وال يُمكن لإلنسان أن المكتوبة! لهذا، فإنَّ كلمات هللا المكتوبة في الكتاب المقدَّس هي أيضاً فعَّ



 311من  11صفحة    2 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

كلمة هللا المكتوبة في يحيا بحسب مشيئة هللا لحياته إالَّ إذا عاش بحسب كلمة هللا المكتوبة في الكتاب المقدَّس. ف

، وقادرة على كسر القلوب المتحجرة كما تكسر (32: 2الكتاب المقدَّس قادرة على الكشف عن أسرار هللا )لوقا 

(. 23: 21إحراق كل ُمجادالت بشرية واهية كما تحرق النار القش )إرميا المطرقة الصخور، وقادرة على 

تخليص األشخاص   (، وعلى32: 3يز أفكار القلب ونيَّاته )عبرانيِّين تميكما أنَّ كلمة هللا المكتوبة قادرة على 

(. 2: 2بطرس  3(، وعلى جعل المؤمنين يَنمون في األمور الروحية )37-31: 32الذين يؤمنون بها )رومية 

ناس لكي نافعة لتعليم الحقائق المتعلقة باهلل، وقادرة على فتح عيون العالوة على ذلك فإنَّ كلمة هللا المكتوبة 

-31: 1تيموثاوس  2أخطائهم وتدريبهم لكي يُصبحوا ُخدَّاماً نافعين هلل )يروا خطاياهم، وقادرة على تصحيح 

37 .) 

 

 الحفظ والُمراجعةب( 

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

 .3: 3تَّى الكلمة: مَ اآلية الكتابية بالطريقة السليمة.  احفظ -2

 اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة.  راجع: -1

 

 

 دقيقة( 72) درس الكتاب 4

 15-11: 15يوحن ا المسيحي ة؟  الصداقة ما الذي يُميِّز 

 

 معاً.  31-31: 31يوحنَّا استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  31-31: 31يوحنَّا لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 . اكتشف: 2الخطوة 

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

 الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟  أو: ما هو

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 ألشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.لنتناوب في مشاركة ا

)فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك 

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

ل لديَّ هو الحّق الُمعلن في  .1االكتشاف  هي أن يبذل يقول يسوع إنَّ أعظم محبَّة . 31: 31حنَّا يوالحّق الُمفضَّ

. فأنا أقرأ في صديقًا لهيسوع يدعوني والشيء الذي لمسني وأثَّر فيَّ كثيراً هو أنَّ المرء حياته ألجل أحبائه. 

، وعاصياً، وخاطئاً فقد كنت في ذلك الوقت ضعيفاً، قبل أن أؤمن بالسيِّد المسيح. عن حالتي السابقة  1رومية 

في شخصيتي وعاجزاً عن تغيير نفسي. كما أنني كنت عاصياً. فرغم قد كنت ضعيفاً بشكل خاص ووعدواً هلل. 

حد. االحقيقي الوالحي أنني كنت أؤمن بما يُسميه الناس "إلهاً"، إالَّ أنني كنت أحمل مفهوماً خاطئاً تماماً عن هللا 

أن يُنشئ عالقة أنه ليس باستطاعة أي شخص و ،في السماءجداً  بعيدٍ يسكن في مكاٍن هللا فقد كنت أعتقد أن 
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شخصية معه. كما أنني كنت أصلي عدة مرات في اليوم، وأصوم لفترات طويلة، وأتصدق بأموالي، وأمارس 

لم رغم أني طقوس الدينية وذلك بسبب خوفي من أنَّ هذا اإلله لن يُعطيني مكاناً في الفردوس. لكن الكثير من ال

العديد من رغم أنَّ لدي ويسوع يدعوني اآلن صديقاً له! ، إالَّ أنَّ أنَّ هللا يمكن أن يكون صديقاً ليأفكر يوماً 

، فهو فحيث أنه صديقييسوع! يُمكن أن يُضاهي ، إالَّ أنه ما ِمن صديق على األرض صدقاء على األرضاأل

النسبة لي فهي أنه على الرغم من أنني كنت أهم حقيقة ب اأمَّ . اً قوم باألشياء معنيريد أن يبقى قريباً مني وأن 

 عدواً ليسوع المسيح في السابق، إالَّ أنني أصبحت اآلن صديقاً له.

 

 

ل لديَّ هو  .2االكتشاف  أَْنتُْم أَِحبَّائِي إِْن َعِمْلتُْم حيث يقول يسوع: " 33: 31يوحنَّا الحّق الُمعلن في الحّق الُمفضَّ

. لذلك، ال يمكنني أن تضع علينا مسئوليةفالصداقة أدرك أنَّ الصداقة ال تأتي وحدها. فأنا  ".بَِما أُوِصيُكْم بِهِ 

اْثبُتُوا فِي ": 32-3: 31في يوحنَّا قد قال يسوع وقد كان أكون صديقاً ليسوع إالَّ إذا أطعت وصاياه وتعاليمه. 

لهذا، ال يمكنني أن أكون ُمتيقناً من ثباتي في محبته إالَّ إذا  ".َمَحبَّتِي. إِْن َعِمْلتُْم بَِوَصايَاَي، تَْثبُتُوَن فِي َمَحبَّتِي

ا أهم ولهذا أيضاً، فإنني مسؤول عن معرفة وصاياه وإطاعتها. عملت بوصاياه ومشيئته بصورة دائمة.  أمَّ

حقيقة بالنسبة لي فهي أنني إذا كنت أرغب في إنشاء عالقة حقيقية مع الرّب يسوع المسيح، فينبغي عليَّ أن 

 أقوم بمسئولياتي في هذه العالقة. 

 

 

 . اطرح بعض األسئلة: 1الخطوة 

ر:  ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟  َفكِّ

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد. 31-31: 31يوحنَّا لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالك في دفترك. اح َدوِّن:  رص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن  شارِك: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 ياً في مجموعتك(.)بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سو ناقِش:

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(. 

 

 

  ؟أحبائهألجل حياته المرء أن يبذل ما معنى ( 31: 31) :1السؤال 

 

الطريقة التي ينبغي ا حياته فِدى أحبائه، وبين نُميِّز بين الطريقة التي بذل يسوع فيهيجب علينا أن  مالحظات:

 فِدى األشخاص الذين ندعوهم أحباء أو أصدقاء. أن نبذل حياتنا فيها علينا 

 

 . ، فإنَّ محبَّة يسوع فريدةأولى من جهةأ( 

 لمحبتهغير المحدودة لقيمة إنَّ محبَّة يسوع من نحونا عندما مات على الصليب ألجلنا هي محبَّة فريدة. فا

( ال يُمكن أن تكون نموذجاً لمحبتنا. فمن هذه الجوانب نجد أنَّ الصفة البدليَّة لمحبته، والنتائج الفدائية لمحبته)

فمحبة تماماً وال يُمكن تقليدها. فيسوع لم يمت لمصلحتنا فقط، بل مات بدالً عنا أيضاً!  فريدةالمسيح محبَّة 

بدالً عنا.  تي جعلته يدفع أُجرة خطايانا ويُعاني عذاب تخلي هللا عنهالمسيح هي محبَّة بدليَّة. ومحبته هذه هي ال

 ع أن نمنح أحباءنا وأصدقاءنا مثل هذا النوع من المحبة البدليَّة. لكننا ال نستطي
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 . هي مثال لنا، فإنَّ محبَّة يسوع ثانيةمن جهة ب( 

ِه: أَْن يُِحبَّ بَْعُضُكْم بَْعضاً َكَما أَنَا أَْحبَْبتُُكْم. لَْيَس ألََحٍد : "َوِصيَّتِي لَُكْم ِهَي هَذِ 31-32: 31لكننا نقرأ في يوحنَّا 

وهذا يُبيِّن لنا أن هناك طريقة يمكن من خاللها أن تصبح َمَحبَّةٌ أَْعظَُم ِمْن هَِذِه: أَْن يَْبِذَل أََحٌد َحيَاتَهُ فَِدى أَِحبَّائِِه". 

والتي ينبغي  -تنا ألصدقائنا نحن أيضاً. وهذه الصفة لمحبة المسيح نمطاً لمحب محبَّة المسيح لنا كأصدقاء له

ية لمحبته. فكأن يسوع يقول لنا هنا: "أحبوا  -علينا أن نتبعها  بعضكم بعضاً محبةً ُمضحيةً هي الطبيعة الُمضحِّ

بيل محبَّة الواحد كما أحببتكم أنا محبةً ُمضحيةً". ونحن نُحب محبَّة ُمضحية عندما نُنكر مصالحنا وأنفسنا في س

لكنَّ المحبة الُمضحية هي محبَّة لها ثمن. فهي تتطلب منا وقتاً، وماالً، وطاقةً، وإنكاراً لذواتنا. منا لآلخر. 

( أن أُظهر ورغم أنني ال أستطيع أن أُظهر المحبة البدلية تجاه أصدقائي،  إال أنني أستطيع )بل ويجب عليَّ

 بذل حياتي فِدى أحبائي عندما أُظهر لهم محبتي الُمضحية. محبتي الُمضحية ِمن نحوهم. فأنا أ

 

 . الصفة األولى للصداقة المسيحيةج( 

تدفع صاحبها دوماً ألخذ زمام الصداقة الحقيقية و ها صداقة حقيقية.الصفة األولى للصداقة المسيحيَّة هي أن

ق المسيحي ال يتساءل: "ما الذي ِمن نحوه. فالصدي ضحيةمُ الإظهار المحبة اآلخر والطرف تجاه المبادرة 

 يتساءل: "ما الذي يمكنني أن أساهم به في هذه العالقة؟" إنه  يمكنني أن أحصل عليه من هذه العالقة؟" بل

 

  ؟صديقاً ليسوع إالَّ إذا عمل بوصاياهال يمكن ألي شخص أن يكون لماذا ( 33: 31) :2السؤال 

 

  مالحظات:
 

 . فائقةً  حبَّةً سؤولية يسوع: إنه يُحبنا ممأ( 

تعال بنا نتأمل في حال إذا أخفقت في تطبيق بعض وصايا يسوع، هل أبقى صديقاً له؟ هذا سؤال مهم بالفعل! 

كانوا يتجادلون فيما بينهم أيهم سيكون التالميذ في ذلك الوقت. فعندما كانوا في طريقهم لتناول وليمة الفصح، 

(. 31لعليَّة، لم يكن أي منهم مستعداً لغسل قدمي اآلخر )يوحنَّا (. وعندما وصلوا إلى ا23: 22األعظم )لوقا 

وبعد أن انتهوا من تناول عشاء الفصح، لم يقدر أي منهم على السهر معه لساعة واحدة فيما كان يُصلي. 

ه وضرب به عبد رئيس الكهنة فقطع ، تصرَّف بطرس بعنف حيث استل سيفوعندما جاء الجنود للقبض عليه

وفي صباح اليوم التالي، قام بطرس بإنكار يسوع ثالث ذلك، تخلى التالميذ عن يسوع وهربوا. أذنه. بعد 

لكن رغم ذلك، مرات. وهكذا، فقد أظهر هؤالء التالميذ بعدة طرق أنهم يعانون من عيوب في شخصياتهم. 

فيا لمحبة يسوع ورغم معرفة يسوع بأن كل هذه األشياء ستحدث، إال أنه بقي يدعوهم أحباءه أو أصدقاءه! 

وذلك ألنها قائمة على محبته الُمضحية  الفائقة ِمن نحونا! فمحبته لنا كأصدقاء له ال تتأثر بضعفاتنا وإخفاقاتنا

 من نحونا. 

 

 . يجب علينا أن نُنمِّي عالقة الصداقة بيننا وبين المسيح وفقاً لشروطه هوسؤوليتنا نحن: مب( 

هناك مسؤولية ُملقاة علينا نحن أيضاً. ة بيننا وبين يسوع المسيح، لكي نحافظ على عالقة الصداقة القائم

يسوع وفقاً لشروطه هو. فالصداقة مع يسوع ال تكون وفقاً  ومسؤوليتنا هي أن نُنمِّي عالقة الصداقة بيننا وبين

ر  ما هي و األشياء التي تبني هذه العالقةما هي لشروطنا نحن، بل وفقاً لشروطه هو. فيسوع هو الذي يُقرِّ

لهذا، فهو الذي يضع الشروط ويُصدر التعليمات. وهو الذي يرسم حدود عالقة الصداقة األشياء التي تهدمها. 

وهذا أمر مهم جداً. فالصداقة مع يسوع ليست مثل الصداقة مع الناس. فالصداقة مع الناس تقوم على هذه! 

د معاً والقيام باألشياء معاً. لكنَّ الصداقة مع يسوع إلعجاب المتبادل، والرغبة في التواجلة، واالمشاعر المتباد

مختلفة تماماً. فهي تخضع لمعايير وحدود واضحة. لذلك، ال يمكننا أن نتمتع بالصداقة مع يسوع إال إذا أطعنا 

 . ويسوع هو الذي يضع شروط وحدود عالقة الصداقة معه. وصاياه
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 . ألننا شعبه المختارومحبتنا نحن ليسوع ُمتاحتان محبة يسوع لنا ج( 

مسؤوليتنا في إطاعة وصايا يسوع ِمن جهة، وبين محبَّة يسوع الفائقة لنا رغم كيف يمكننا أن نُوفِّق بين 

حيث يقول يسوع: "بَْل إنِّي  33: 31نجد اإلجابة عن هذا السؤال في يوحنَّا ضعفاتنا الكثيرة ِمن جهة أخرى؟ 

تهيسوع اختار قد هكذا، فواختَرتُُكم ِمْن َوْسِط الَعالَِم".  صهم من ُسلطان الشيطان خلَّ ، ثم تالميذه ليكونوا خاصَّ

من خالل قوة من إطاعة وصاياه سوف يتمكنون عندها، ووالخطية، وُسرعان ما سيسكب روحه القدوس فيهم. 

ء التي يُعطينا القيام باألشيايطلب منا يُعاملنا بالطريقة نفسها. فهو يسوع  كذلك، فإنالروح القُُدس وحكمته. 

ال يمكننا القيام به. بل بُمقتضى نعمته الغنية! فال يُمكن ليسوع أن يطلب منا القيام بشيٍء  القدرة على القيام بها

إنه عندما يوصينا بالقيام بشيٍء ما فإنه يُعطينا كل ما نحتاج إليه إلطاعته. لكنَّ يسوع ال يوصينا بإطاعته 

ل عمل الروح القُُدس فينا لكي نصبح راغبين في إطاعته، ولكي يُصبح من خالفحسب، بل يُقدِّسنا أيضاً 

 !(2-3: 3بطرس  3بمقدورنا أن نُطيعه، ولكي نُطيعه بالفعل )

 

 . الصفة الثانية للصداقة المسيحيةد( 

لها معايير وحدود قائمة على وصايا يسوع المسيح وتعاليمه.  الصفة الثانية للصداقة المسيحيَّة هي أنَّ 

صدقاء المسيحيون ال يتبعون طُرق ومعايير هذا العالم الخاطئ، بل إنهم يَتبعون دوماً طُرق ومعايير يسوع فاأل

فهُم يرغبون في أن يتبعوا طُرقه، المسيح الواضحة من خالل تعاليمه ووصاياه المذكورة في الكتاب المقدَّس. 

نظرون دوماً إلى وهكذا، فاألصدقاء المسيحيون ي وهُم قادرون على اتِّباع طُرقه، وهُم يَتبعون طُرقه بالفعل.

رون صداقاتهم من خاللها.  تعاليم الكتاب المقدَّس بصفتها المعايير والحدود التي يُطوِّ

 

  ؟يُدعون "عبيداً" لَم يَُعد تالميذ يسوعلماذا ( 31: 31) :1السؤال 

 

يُكْم َعبِيداً بَْعُد، ألَنَّ ا"يقول يسوع:  مالحظات: ْيتُُكْم أَِحبَّاَء ال أَُسمِّ ْلَعْبَد الَ يُْطلُِعهُ َسيُِّدهُ َعلَى َما يَْفَعلُهُ. َولِكنِّي قَْد َسمَّ

وفي وقت سابق من مساء ذلك اليوم نفسه، قال يسوع لهم إنه إن " .ألَنِّي أَْطلَْعتُُكْم َعلَى ُكلِّ َما َسِمْعتُهُ ِمْن أَبِي

أقدامهم، فينبغي أن يغسل بعضهم أقدام بعٍض أيضاً ألنه ليس  قد غسل -وسيدهم ُمعلّمهم  -كان هو شخصياً 

ال  31يُدعى التالميذ "عبيداً"؛ لكنهم في يوحنَّا ، 31في يوحنَّا ف(. 31-33: 31عبٌد أعظم ِمن سيِّده )يوحنَّا 

 يُدعون "عبيداً". لكن لماذا لم يَُعد تالميذ يسوع يُدعون "عبيداً"؟

 

 . بعضبانة التالميذ في عالقتهم مع يسوع وبعضهم تُشير إلى مككلمة "َعبد" أ( 

في بداية تلك األمسية، َعلَّم يسوع تالميذه عن أهمية الخدمة المتواضعة. ففي العالم، ال يمكن للَعبد أن يكون 

أن أعظم من سيده. لكن إن كان السيِّد )أي: يسوع( قد غسل أقدام تالميذه، فكم بالحري ينبغي على التالميذ 

أن يغسل كل منهم خدمة بعضهم بعضاً وضهم أقدام بعض؟ وهكذا، يجب على التالميذ أن يستمروا في يغسل بع

ألخذ أدنى مكانة بين الناس والقيام أقدام اآلخرين. وعندما تغسل قدمي شخص آخر فإنك تُبدي استعدادك 

منصب )وظيفة( على كز يُر 31باألعمال التي يرفض اآلخرون القيام بها لوضاعتها. وهكذا، فإنَّ يوحنَّا 
 هي أنهم "عبيد". قد كانت وظيفتهم مع يسوع وبعضهم مع بعض. ف التالميذ في عالقتهم

 

 . العالقة الحميمة التي تربط التالميذ بيسوع وبعضهم ببعضكلمة "أحباء" )أو: "أصدقاء"( تُشير إلى ب( 

األرض: لقد أرسله اآلب إلى لماذا جاء إلى كان يسوع قد قال لتالميذه الكثير من األشياء المهمة. فقد أخبرهم 

األرض لكي يَطلب ويُخلِّص ما قد هَلَك. كما أنه أخبرهم لماذا سيتألم: فسوف يتألم لكي يدفع أجرة خطايا جميع 

وقد أخبرهم لماذا ينبغي عليه أن يغادر األرض: فينبغي عليه أن يغادر األرض عند قيامته وصعوده الناس. 

كيف يمكن للمرء أن يَخلُص: قُُدس عليهم، ولكي يُِعدَّ لهم مكاناً في السماء. وقد أخبرهم لكي يسكب الروح ال

فيمكن للناس أن يَخلُصوا عن طريق اإليمان به. ورغم أنَّ الُمعلِّم ال يُخبر عبيده بمثل هذه األشياء، إالَّ أنَّ يسوع 
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العالقة بين ُعمق ا يكون التركيز ُمنصباً على لهذا، عندمأخبر تالميذه بهذه األشياء ألنهم أصبحوا أصدقاءه! 

هذه الكلمة المناسبة، بل إنَّ كلمة "صديق" هي الوصف المناسب لهي كلمة "َعبد" ال تعود السيِّد وتالميذه، فإنَّ 

الَعبد في عالقتهم مع يسوع وفي عالقاتهم بعضهم مع بعض، إالَّ منصب كانوا في التالميذ العالقة. فرغم أنَّ 

 بُعمق الصداقة في عالقتهم مع يسوع وفي عالقاتهم بعضهم مع بعض.كانوا يتمتعون أنهم 

 

 . الصفة الثالثة للصداقة المسيحيةج( 

الصفة الثالثة للصداقة المسيحيَّة هي أنها تسمح دوماً لألصدقاء بأن يتشاركوا بصراحة بعضهم مع بعض 

يون ال يحتفظون بأفضل ما تعلموه ألنفسهم، بل إنهم األشياء التي تعلموها من هللا اآلب. فاألصدقاء المسيح

 يتشاركون معاً في أفضل ما تعلموه. 

 

 . المؤمنون المسيحيون لم يعودوا عبيداً للناموس، بل أصدقاء ليسوع الذي هو ُمعطي الناموسد( 

لهذا، فقد كانوا تقاليد. هناك فرق آخر بين العبيد واألصدقاء. فقد كان اليهود ُمثقلين دوماً بالكثير من الطقوس وال

الهَيِّن )َمتَّى " يسوع"نير  حملوانوراً وتلقوا التفسير البشري له. لكنَّ التالميذ اماً، بل عبيداً، للناموس حسب ُخدَّ 

 أصدقاء يسوع ، ولم يعودوا عبيداً للطقوس والتقاليد؛ بل أصبحواعبيدًا للناموس(. فهُم لم يعودوا 22-12: 33

بالتفسيرات البشرية التي ال تنتهي يشغلون أنفسهم ال هم ألجله في هذا العالم. فأصدقاء يسوع الذين بذلوا أنفس

كملك يسود أكثر فأكثر المسيح فَهُم يريدون أن يجعلوا يسوع بامتداد ملكوت هللا. يشغلون أنفسهم بل للناموس، 

 سيح ملكاً على قلوبهم وحياتهم!عروش قلوبهم وحياتهم، وأن يساعدوا اآلخرين أيضاً على جعل يسوع المعلى 

 

 

  ؟يمكنني أن أكسب األصدقاء عملياً، وكيف يمكنني أن أحافظ على صداقتي معهمكيف ( 31: 31) :4السؤال 

 

ية أصدقاء له. وهو يدعو يسوع يدعو األشخاص الذين بذل نفسه  مالحظات: ألجلهم بطريق كفَّارية وُمضحِّ

له. كما أنه يدعو األشخاص الذين يشاركهم كل ما تعلمه من هللا  األشخاص الذين يُطيعون وصاياه أصدقاء

 أصدقاء له. اآلب 

 

بإنشاء الصداقات الحقيقية. فنحن نتعلم من  -كمؤمنين مسيحيين  -كذلك، نتعلم من خالل هذه اآليات كيف نقوم 

 ثالثة مبادئ هامة جداً عن الصداقة المسيحيَّة: 31-31: 31يوحنَّا 

 

 . 31ل للصداقة المسيحيَّة ُمستخلص من العدد المبدأ األوأ( 

 خالل محبتك الُمضحية لآلخرين. ن مصداقات الأنت تُنشئ 

، بل ُكن أنت الُمبادر في إنشاء الصداقات! فالناس جميعاً ال تنتظر من اآلخرين أن يأتوا ويُنشئوا صداقات معك

ن يسأل نفسه: "أنا صديق َمن؟" وقد كان يتساءلون: "َمن هُم أصدقائي؟" لكْن يجب على المؤمن المسيحي أ

مع أشخاص كانوا يُضِمرون له العداء ِمن قَبل. وكما فعل يسوع، يجب علينا يسوع ُمبادراً في إنشاء صداقات 

غير المحبوبين وإظهار محبتنا الُمضحية ِمن نُبادر في الذهاب إلى األشخاص أن  -كمؤمنين مسيحيين  -

األشخاص غير الودودين وأن نُظهر مودتنا ِمن نحوهم. ويمكننا أن نذهب إلى نحوهم. فيمكننا أن نذهب إلى 

األشخاص الذين يشعرون بالوحدة وأن نُصادقهم. ويمكننا أيضاً أن نذهب إلى الُخطاة وأن نجلبهم إلى يسوع 

 المسيح. 
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 . 33المبدأ الثاني للصداقة المسيحيَّة ُمستخلص من العدد ب( 

المعايير والحدود التي أوضحها المسيح في وأصدقائك على حفاظك أنت اتك من خالل تُحافظ على صداقأنت 

  وصاياه.

يجذب اآلخر إلى معايير العالم الخاطئ ونمط حياة العالم الشرير. بل يجب أن يجب أن ال يحاول أي منكم أن 

مكن أن توجد وأن تزدهر إالَّ يسوع المسيح وإلى طاعته. فالصداقة الحقيقية ال يُ  يجذب أحدكم اآلخر إلى معايير

يَقبلوا قيم العالم فالناس في العالم يشعرون أنه ينبغي عليهم أن في الجو الُمشبع بمحبة يسوع وإطاعة وصاياه. 

في هذا العالم، ولكي يحظوا بقبول  كسب ما يدعونهم  بـ "األصدقاء"ونمط حياة اآلخرين لكي يتمكنوا من 

أن يؤثروا تأثيراً إيجابياً في قيم اآلخرين ونمط لمسيحيين يعرفون أنه ينبغي عليهم اآلخرين لهم. لكنَّ المؤمنين ا

عن  هميُنشئون صداقاتال ن ين المسيحييالمؤمنإن وهكذا، فيُنشئوا صداقات مفيدة ودائمة معهم. حياتهم لكي 
 لمسيح أكثر فأكثر. التغيُّر على شاكلة األشرار، بل عن طريق مساعدة اآلخرين على التشبُّه بيسوع ا طريق

 

 

 . 31المبدأ الثالث للصداقة المسيحيَّة ُمستخلص من العدد ج( 

ق أنت   . مشاركتك لما تعلمته من هللا مع أصدقائكمن خالل  كصداقاتتَُعمِّ

تَقصر حديثك مع أصدقائك على األمور المادية وأخبار اليوم. بل تحدثوا عن هللا، وعن الكتاب المقدَّس، ال 

اء التي يُعلمكم هللا إياها يوماً تلو اآلخر. فالناس في العالم غالباً ما يخشون من الحديث عن األمور وعن األشي

لهذا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يساعدوهم في اكتشاف الحقائق الروحية . يجهلونهاالروحية ألنهم 

 دون إحراجهم.

 

ى إظهار محبتي الُمضحية له، وعندما أساعده على وهكذا، أكون صديقاً حقيقياً لشخص آخر عندما أبادر إل

أكون شفافاً معه وأشاركه ما إلى المعايير والحدود المشمولة في وصايا المسيح، وعندما بحياتهم االرتقاء 

 تعلمته من هللا. 

 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  للمؤمنين؟ أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شارك وَدوِّن:  .31-31: 31يوحنَّا تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

ر: له إلى تطبيق شخصي؟  َفكِّ  ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في َدوِّن:

 على قلبك. 

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات 

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

مع أشخاص يُضمرون العداوة لك، أو مع أشخاص يشعرون صداقات إنشاء رة في ُخذ زمام الُمباد: 31: 31

 . يفتقرون للمحبةضالِّين وبالوحدة، أو مع أشخاص 

ساعد جميع أصدقائك على االرتقاء بحياتهم إلى المعايير والحدود المشمولة في وصايا يسوع : 33: 31

 المسيح. 

  شارك ما تتعلمه من هللا مع أصدقائك.: 31: 31
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 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -2

 

لقد تعلمت من إنجيل يوحنَّا كيف أُنشئ صداقات جديدة. فبدالً من أن أتساءل دوماً َمن هُم أصدقائي، فإنني أ( 

وبعبارة . همق إظهار محبتي الُمضحية من نحويعن طرمع اآلخرين أريد أن أكون الُمبادر في إنشاء صداقات 

كذلك، دق اآلخرين بدالً من أن أنتظر مجيء اآلخرين إليَّ إلنشاء صداقة معي. أخرى، فإنني أريد أن أصا

هناك ثالث عبارات سوف أدرس سفر األمثال الذي يحتوي على الكثير من التعاليم عن الصداقة الحقيقية. 

 . ضبط النفس، التضحية بالذات، إنكار الذاتأن أتذكرها دائماً أال وهي: غب في أر

 

مر في القيام بمسئولياتي كصديق. فقد تعلمت من إنجيل يوحنَّا أنني مسؤول عن جذب أريد أن أستب( 

، وتشجيعهم على إطاعة وصاياه وتعاليمه. كما أصدقائي إلى معرفة معايير وحدود الصداقة مع يسوع المسيح

سؤول عن صقل أنني أريد أن أشارك معهم كل ما أتعلمه من هللا. كذلك، فإنني أتعلم من سفر األمثال أنني م

يتمكنوا من خدمة هللا واآلخرين بأفضل صورة ممكنة. هناك كلمة واحدة أرغب في أن شخصية أصدقائي لكي 

 . فأنا أريد أن أترك تأثيراً إيجابياً ورائعاً في أصدقائي. التأثيرأتذكرها دائماً أال وهي: 

 

 .َصلِّ . 5الخطوة 

: 31يوحنَّا شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات  تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل

31-31 . 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف  )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 ة(.من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلف

 

 

 (ائقدق 2) صالة 5

 صالة شفاعي ة

 

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

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

 ن يكتبوه في دفاترهم(. أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أ قائد المجموعة.)

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -3  . تعهَّد بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو مع مجموعة من  31-31: 31يوحنا المتعلق بدرس الكتاب ِعظ أو َعلِّم أو ادرس 

 األشخاص. 

كل يوم.  32: 33 - 3: 2 أعمال الرسل. تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. . 3: 3َمتَّى : كلمة. الالحفظ -1

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  ن في دفتركَدوِّ  -1

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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 12الد رس 

 

 َصالة 1

 

 
ساً مجموعتك وبرنامج التدريب على التلمذة للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ ُمكرِّ

 

 (دقيقة 22)عبادة وتسبيح  2

 أمينهللا 

 
 هللا أمين.  الفكرة الرئيسي ة:

 

كل مقطع كتابّي، وقم بتوزيع هذه المقاطع على أعضاء مجموعتك لكي يستخدموها في فترة  اقرأ واشرح

 العبادة.

هللا أمين في رأفته، ونعمته، ومحبته، وغفرانه؛ لكنه أمين أيضاً في تحذيراته من الدينونة . 7-1: 13خروج  -3

 لذين يرفضون أن يتوبوا عن خطاياهم.لألشخاص ا

 هللا أمين لكلمته ووعوده الواردة في الكتاب المقدَّس. . 33: 21العدد  -2

كما أنَّ محبته ال تسقط ، وهو يصنع كل شيء ببر وعدل. هللا أمين في كل شيء يقوم به .1-3: 11المزمور  -1

 أبداً. 

 الُمعلنة في الكتاب المقدَّس. هللا أمين لخطته ومقاصده  .33-32: 11المزمور  -3

ة الهالك وطين الُمستنقع.هللا أمين في تخليصك من  .32-3، 1-3: 32المزمور  -1  هُوَّ

الصالح الذي بدأه هللا أمين وسوف يقوم بكل تأكيد بإكمال العمل (. 23-21: 1تسالونيكي  3) 1: 3فيلبي  -1

 فيك.

 بعض األحيان. و تراجعت أنت عن أمانتك فيهللا سيبقى أميناً حتى ل. 31: 2تيموثاوس  2 -7

 هللا أمين تماماً لوعوده المذكورة في الكتاب المقدَّس. . 21: 32عبرانيِّين  -2

 . ويسعى إليه هللا سيكافئ بأمانة كل شخص يطلبه. 1: 33عبرانيِّين  -3

 هللا لن يتركك ولن يتخلى عنك أبداً. . 1-1: 31عبرانيِّين  -32

 

 

 اطلب من كل عضو في المجموعة أن يستخدم آيته الكتابيَّة لعبادة هللا وتسبيحه.  عبادة وتسبيح:

 تماماً لوعوده ولشعبه.  اً أميناعبدوا هللا بالتناوب بصفته 

 منكم. لكونه أميناً في حياة كل شخٍص اعبدوا هللا 

 شخاص.اعبدوا هللا كمجموعة واحدة كبيرة، أو كمجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أ

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 1

ُسل  أعمال الرُّ

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

 ( مع مراعاة أن32: 33 - 3: 2 أعمال الرسلخلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

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

 

 

 دقيقة( 72) تعليم 4

 العالقات: العالقات بين الرجال والنساء 

 

 ُمميزة. هذا الدرس نابع من رغبة شديدة في تمجيد هللا في هذه العالقة الخاصة وال

د اقتراحات يمكنك أن تُفكِّر فيها )وأن تُجري بعض التعديالت عليها( في إطار  التطبيقات العملية هي ُمجرَّ

 مجتمعك وثقافتك. 

 

 الوقوع في الُحب والمحبة المسيحي ة الحقيقيةأ( 

 

 .الوقوع في الُحب   -1

 

وهناك الكثير باشرة بعضهم مع بعض. فالناس يتوقعون عالقات حميمة مُ . عصر الرومانسيَّةنحن نعيش في 

 -ال سيَّما في إطار العالقة الجسدية  -أنَّ عالقتهم جيدة  يشعرونمن األشخاص الذين يعتقدون أنه عندما 

زواجهم ناجحاً. لكن رغم ذلك، فإنَّ ارتفاع نسبة الطالق في الزيجات الُمحطَّمة في كل  فسوف يكون

جسدية أو العاطفية الحميمة ال تؤدي إلى اإلشباع الكامل بين الطرفين. يدل على أنَّ العالقة الالمجتمعات 

ذلك الُحب الذي يشعر فيه الرجل والمرأة باالنجذاب الواحد تجاه اآلخر في الجوانب  والوقوع في الحب يعني

عر كل عند الجانبين ويشاألحالم والتخيالت تَنشط  وعندها،االجتماعية، والجسدية، والعاطفية من حياتهما. 

 منهما برغبة شديدة في أن يكونا معاً، بل وأن يتالمسا معاً. 

 

ب جسمك وتُعلن لك عن وجودها. وفي سن المراهقة، قد تقع في حُ نشط الهرمونات في في فترة المراهقة، تَ 

شد. وفي كل مرَّ العديد من الفتيات )أو قد تقع الفتاة في ُحب العديد من الشبَّان(  ة تقع فيها في قبل أن تبلغ سن الرُّ

الفتاة المناسبة لي والتي أرغب في الزواج منها!" )أو: "هذا هو الشاب  الحب، فإنك تقول في نفسك "هذه هي

لكن عندما تتعمق معرفتك بهذا الشخص، غالباً ما يتراجع المناسب لي والذي أرغب في الزواج منه!"( 

ر مشاعرك الرومانسية.  رغم أنَّ لهذا،  درك أنَّ مشاعرك قد خدعتك وضلَّلتك!فإنك تُ وعندها، االنجذاب وتتبخَّ
اإلنسان ال يُمكن التنبؤ بها. كما . فمشاعر وُمضلِّالً  اً زائفالوقوع في الحب هو شعور رائع جدًا، إالَّ أنه قد يكون 

هة إليك أنت وليس إلى الطرف اآلخر. لهذا، لكي  أنها غير مستقرة وقابلة للتغيُّر. فمشاعرك غالباً ما تكون ُموجَّ

تتمكن من اتخاذ قرار صائب وحكيم بشأن الزواج، فأنت بحاجة إلى أساس آخر يتميَّز بالمتانة والثبات أال وهو 

 "األغابي!محبَّة "

 

 

 محب ة األغابي". -2

 

ي غالباً للتعبير عن "المحبة" في العهد الجديد. ومحبَّة األغاب ( "أغابي" هي كلمة يونانية تُستخدمagapeكلمة )

( فإننا نعني بذلك أنَّ محبته هي 2: 3يوحنَّا  3هي المحبة المسيحيَّة الحقيقية. فعندما نقول إنَّ "هللا محبَّة" )

( ويوصينا بأن نُحب اآلخرين بمحبة األغابي 31: 1فاهلل يُحبنا بمحبَّة األغابي هذه )يوحنَّا "محبَّة أغابي". 

شديدة في أن نُحب  برغبةة األغابي في قلوبنا، فسوف نشعر وعندما يسُكب هللا محبَّ (. 13-12: 32)مرقس 

نُحب  وسوفأن نُحب اآلخرين بمحبة األغابي هذه،  يُصبح بمقدورنا، وسوف اآلخرين بمحبة األغابي هذه

وتتميز محبَّة األغابي بصفات واضحة جداً مثل الصبر، واللطف، اآلخرين بالفعل بمحبة األغابي هذه. 
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كما (. 2-3: 31كورنثوس  3) اإلخالص، والوالءحق، ووعدم األنانية، والمسامحة، وال رضا، واالحتمال،وال

بذل كل إلى  كهي أعظم محبَّة بعيدة عن األنانية والتمركز حول الذات. فمحبة األغابي تدفعأنَّ محبَّة األغابي 

بسبب ما يمكنك الحصول ال كما أنَّ محبَّة األغابي تجعلك تُحب الطرف اآلخر . جهد ممكن لتنمية المحبوب

إنها محبَّة غير أنانية ألنها محبَّة عليه من تلك العالقة، بل بسبب ما يمكنك أن تساهم به في تلك العالقة. 

من ناحية أخرى فإنَّ محبَّة األغابي هي محبَّة بنَّاءة وليست هدَّامة. فهي تسعى لجعل الشخص اآلخر ُمضحية. 

في الوقت المناسب بدالً من  لى االنتظار إلظهار المحبة الرومانسيةأفضل ما يكون. لهذا، فهي قادرة ع

االندفاع بتهور إلظهار هذه المشاعر قبل أوانها. ورغم أنَّ المحبة العاطفية يمكن أن تدوم لسنة أو سنتين، إالَّ 

 أنَّ محبَّة األغابي تصبح جزءاً ال يتجزأ من شخصيتك وحياتك!

 

الجسدية الحميمة هي الهدف من العالقة بين الرُجل والمرأة، بل يجب أن تكون  لهذا، يجب أن ال تصبح العالقة

، يجب أن ثمر محبَّة األغابي بينهما. فعندما يحُدث تعاُرف )أو مواعدة( بين رُجل وامرأة بهدف الزواج

رفين يحرصا كل الحرص على الوصول بمحبتهما إلى محبَّة األغابي. فعندما تسود محبَّة األغابي بين الط

 في أفكارهما )بما في ذلك قناعاتهما ودوافعهما(، ومشاعرهما )بما في ذلكأكثر فأكثر فسوف يتشاركان 

. كما أنها سيتشاركان معاً في أهم ، وقراراتهما )بما في ذلك رغباتهما وخياراتهما((أحاسيسهما ومواقفهما

. وهكذا فإنَّ القصد من التعارف بين الرجل األهل واألصدقاءعالقاتهما مثل عالقتهما مع هللا، وعالقتهما مع 

هللا يريد لهما أن يتزوجا أم ال. وبالتالي فإنَّ يَِصال إلى محبَّة األغابي هذه وأن يكتشفا ما إذا كان والمرأة هو أن 

 محبَّة األغابي تؤدي إلى صداقة حقيقية وعميقة خالية من األنانية. 

 

 

 اآلخر التهيُّؤ للتعرف على شخص ِمن الجنسب( 

 

 .صداقة بين المؤمنينال -1

 

فسواء كنا نعمل، أو ثمينان جداً في نظر هللا. ُمقدَّسان وإنَّ الكيان البشري والحياة البشرية بمجملهما شيئان 

ندرس، أو نمارس التمارين الرياضية، أو نذهب إلى الكنيسة، أو نزور أصدقاءنا، فإنَّ كل شيء ُمقدَّس وثمين 

تترك تأثيراً هائالً علينا وعلى ما نقوم به. فإنَّ طريقة استخدامنا لحواسنا والفُرص الُمتاحة لنا  لهذافي نظر هللا. 

وما نشعر به يؤثر تأثيرًا هائاًل على مالبسنا . ما نشعر بهأفكارنا )الحق أو الكذب( تؤثر تأثرًا هائاًل على ف
نا مع اآلخرين. كما أننا ال نستطيع أن نفعل ما نريد عالقاتوتصرفاتنا. وحالتنا الروحية تؤثر تأثيرًا هائاًل على 

 بأجسادنا دون أن يؤثر ذلك تأثيرًا هائاًل على تفكيرنا ومشاعرنا.

 

فالمؤمنون يرتبطون معاً كما لو أنهم  كمؤمنين!بين المؤمنين تعني أنهم يرتبطون بعضهم ببعض إنَّ الصداقة 

 اتتعمَّق المعرفة بينهمتبقى قائمة عندما مؤمن والشابَّة المؤمنة شاب العائلة كبيرة. وعالقة الصداقة هذه بين ال

جانب صداقتهما الُمميَّزة، فإنهما يظالن أخاً وأختاً في ! فإلى همابهدف الزواج؛ بل إنها تستمر حتى بعد زواج

وأن يبني  طوال حياتهما. فالهدف من عالقة الصداقة السليمة بين المؤمنين هو أن يبني الواحد اآلخر،المسيح 

. وفي أغلب األحيان فإنَّ عالقات الصداقة الُمميَّزة تَنبُع الجميع الكنيسة. فالهدف ليس أن يُحطِّم الواحد اآلخر

يجب على كل مؤمن أن يُدرك أنه يتحمل العديد من من عالقات الصداقة العادية بين المؤمنين. وهكذا، 

 المسؤوليات تجاه صداقاته مع المؤمنين اآلخرين. 

 

 .كمؤمنين، نحن لدينا مسؤوليات تجاه أنفسناأ( 

(، وأن 11-13: 1وأن نسعى لعمل مشيئة هللا )مرقس (، 2-1: 1يجب علينا أن نكون مولودين ثانيةً )يوحنَّا 

 (. 21-21: 3نَتبع المسيح كتالميذ له )لوقا 
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 .بعضنا بعضاً كمؤمنين، نحن لدينا مسؤوليات تجاه ب( 

)عبرانيِّين قلب أي واحٍد منا شريراً ال إيمان فيه نه ينبغي علينا أن نحترس لكي ال يكون يقول الكتاب المقدَّس إ

األعمال على اآلخر على المحبة المسيحيَّة في العالقات و ثيجب على كل واحٍد منا أن يحو(. 32-31: 1

(. 31: 1)كولوسي يَنصحه كما يجب على كل واحٍد منا أن يُعلِّم اآلخر وأن (. 21-23: 32الصالحة )عبرانيِّين 

نعيش عيشة تليق بالمسيح، وأن نتألم (. ويجب علينا أن 2: 3ويجب علينا أن نُصلي بعضنا لبعض )كولوسي 

(. ويجب علينا أن نُعامل جميع األشخاص من الجنس اآلخر 23، 27: 3)فيلبي معاً ألجل إيماننا المسيحي 

 (. 2-3: 1تيموثاوس  3بطهارة تامة )

 

ين في إيمانهم، نحن لدينا مسؤوليات تجاه كمؤمنينج(   .األشخاص غير الجادِّ

(. كما يجب علينا أن نتجنَّب 7: 1؛ قارن أفُسس 31-33: 3يجب علينا أن نتجنب األشخاص السيئين )أمثال 

 (. 31-3: 1كورنثوس  3؛ 1: 1تسالونيكي  2الذين يسلكون في الخطية )اإلخوة واألخوات 

 

 .ي الكتاب المقدَّسبعض صفات الصداقة فد( 

يحرصون على ُمخالطة (. كما أنَّ األصدقاء 3: 3األصدقاء الحقيقيون هُم أصدقاء حقيقيون هلل أيضاً )يعقوب 

(، 37، 32-3، 1-1: 27، ويُقدِّمون النصيحة لآلخرين ويَقبلونها ِمنهم )أمثال (22: 31الُحكماء )أمثال 

ضهم بعضاً على العيش وفقاً لمعايير هللا، ويتشاركون معاً يبذلون أنفسهم بعضهم ألجل بعض، ويُشجعون بعو

 (. 31-31: 31فيما يتعلمونه من هللا )يوحنَّا 

 

 

 .قتراحات عملي ة إلنشاء الصداقات بين المؤمنينا -2

 

 . انضم إلى مجموعة من المؤمنين المسيحيينأ( 

السائدة العادات والتقاليد دون اإلخالل بمة ِصحيَّة وسليللشباب والشابات بالتواجد معاً بطريقة أفسح الفرصة 

في إنشاء صداقات سليمة بين الشباب االجتماعات الالحقة وعندها، سوف تُساهم في ثقافتك ومجتمعك. 

بعد أن تُنشئ صداقات مع العديد من الشباب والشابات في إطار المجموعة المؤمنين والشابات المؤمنات. 

 ،الروحيمعاً على الصعيد  موأثناء نُمّوكالفروق بين صديق وآخر.  المسيحيَّة، سوف تتمكن من تمييز

، سوف في إطار هذه المجموعة من األصدقاء المؤمنينواشتراككم معاً في العديد من الخدمات المسيحيَّة 

تُصبح قادراً على مقارنة جوانب القوة والضعف عند أحد األصدقاء بجوانب القوة والضعف عند صديق آخر. 

حقيقة أنكم ستحتاجون للكثير من الوقت واالنخراط في حياة بعضكم بعضاً في إطار المجموعة المسيحيَّة وفي ال

 وصفاتهم، وتأثيرهم، وعمق عالقة كل مؤمن مع هللا.لكي يتعرف كل منكم على شخصيات اآلخرين، 

 

 . تعلَّم أن تتحدث وأن تشارك مع المجموعة المسيحيَّةب( 

 وناقشوا الحقائق الكتابية بعضكم مع بعض. إذا فعلتم هذه األشياء في إطار تحدثوا عن عالقتكم مع هللا

 المجموعة المسيحيَّة، سوف تستمرون في القيام بها بعد زواجكم.

 

 . اعملوا األشياء معاً كمجموعة مسيحيةج( 

ل، أو نادي اشتركوا في األنشطة الروحية مثل مجموعة درس الكتاب، أو مجموعة الصالة، أو تعليم األطفا

الشبيبة، أو غير ذلك. كذلك، اشتركوا في األنشطة االجتماعية مثل األلعاب الجماعية، وتناول الطعام معاً 

 كمجموعة، والرحالت الجماعية. 
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 .سبعة مبادئ لتمييز مشيئة هللا بشأن شريك الحياة الُمناسب -1

 

ر إنشاء صداقة ُمميَّزة مع شخص من الجنس اآلخ يجب أن تتخذ بعض القرارات الهامة جداً في ر، قبل أن تُقرِّ

ه )مالحظة: . وهذه القرارات السبعة قائمة جميعها على الكتاب المقدَّس. حياتك سوف تالحظ أنَّ الكالم هنا موجَّ

. لذلك أنَّ هذه المبادئ نفسها تنطبق على كال الجنسيناألمر في حقيقة ف. وذلك العتبارات لغوية َمحضة لذكورل

ري أنك لن عندما ن ر أنك لن تتزوج إالَّ من فتاة مؤمنة"، فإنَّ هذه الُجملة تنطبق على الفتاة أيضاً: "قَرِّ قول: "قرِّ

 تتزوجين إالَّ من شاٍب مؤمن"(.

 

ر ما إذا كنت تريد الزواج أم الأ(   . قَرِّ

 مزايا الزواج عن حياة العزوبة؟ ما هي  ناقش:

 .11-12، 7-3: 7كورنثوس  3؛ 32-32: 33؛ َمتَّى 1-3: 13؛ إشعياء 32-3: 3 الجامعة اقرأ:

الميزة الوحيدة لحياة العزوبة هي أنك ستتمكن من تكريس حياتك بكاملها ليسوع المسيح ولنشر إنَّ  مالحظات:

ا عيوب حياة ملكوته في العالم.  واألشخاص الذين ليس لديهم أبناء يمكن أن يكون لديهم أبناء روحيون! أمَّ

ق العاطفي. العزوبة فهي ا  لوحدة، وعدم وجود ُمعين في أوقات الحاجة، والتحرُّ

ر يمكنك  تطبيق ُمحتمل: لن تتزوج حتى سن ُمعيَّنة من حياتك لكي تنمو روحياً وعاطفياً، مع هللا بأنك أن تُقرِّ

ندما الهامة في الخدمة المسيحيَّة. وعولكي تتلقى بعض التدريب المسيحي الهام أو لكي تكتسب بعض الخبرة 

فاهلل يدعو بعض المؤمنين ألن يظلوا يقودك هللا للزواج فيما بعد، سوف تكون أكثر نضجاً وخبرةً في الحياة. 

 دون زواج طيلة حياتهم لكي يقوموا ببعض المهام الخاصة في ملكوته.

 

ر ب(   . أنك لن تتزوج إالَّ من فتاة مؤمنةقَرِّ

 فقط؟ مؤمناتعلى المؤمنين أن يتزوجوا من يجب لماذا  ناقش:

 .21-22: 1؛ أفُسس 3: 7 - 33: 1كورنثوس  2؛ 13: 7كورنثوس  3؛ 3-1: 7تثنية  اقرأ:

كورنثوس  3الكتاب المقدَّس يوصي المؤمنين المسيحيين أن ال يتزوجوا إالَّ من مؤمنات مسيحيات ) مالحظات:

ن بجذب الشريك المؤمن بعيداً فغالباً ما يقوم شريك الحياة غير المؤم(. 3: 7 - 33: 1كورنثوس  2؛ 13: 7

وإعالناً  (. لكنَّ هللا أراد للعالقة الزوجية أن تكون صورة مرئية3-1: 7عن اإليمان بيسوع المسيح )تثنية 

منظوراً عن العالقة بين يسوع المسيح والكنيسة المسيحيَّة. لهذا، فإنَّ صورة يسوع المسيح والكنيسة المسيحيَّة 

 (. 21-22: 1)أفُسس  ي كل زواج مسيحيتكون على المحك دائماً ف

ر تعميق عالقتك ةحقيقي ةمسيحية مؤمنالفتاة التي ترغب في الزواج منها كون تجب أن ي طبيق:الت  قبل أن تُقرِّ

 )وما ينطبق على الفتاة ينطبق على الشاب أيضاً(. بقصد الزواج.  ابه

 

ر ج(   . أنك لن تتزوج إالَّ من فتاة تعرفها معرفة وثيقةقَرِّ

  الذي يمكنك القيام به عملياً لتكتشف حقيقة الطرف اآلخر؟ما  ناقش:

 . 21، 33: 27أمثال  اقرأ:

ال الفتاة التي ترغب في الزواج منها وحالتها الروحية. قلب حقيقة من المهم أن تعرف بشكل خاص  مالحظات:

 تُفكر ُمطلقاً في الزواج من فتاة ال تعرفها بالقدر الكافي. 

تتشاركوا معاً. قوموا وأن  واأن تتحدث واانضم إلى مجموعة من المؤمنين المسيحيين. تعلَّم :ةحتملمُ  اتتطبيق

 باألشياء معاً كمجموعة. الحظ بشكل خاص الصفات التالية: 

 هل هي فتاة تُشجعني على تعميق عالقتي مع هللا ومع اآلخرين؟ -
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فاعالً أكثر في الحياة؟ هل تجعلني أحيا حياة ُمفعمة  تترك تأثيراً إيجابياً في حياتي وتجعلنيهل هي فتاة  -

ي على تطبيق نشجعتُ ذات مغزى، وُمثمرة؟ هل تساعدني على أن أتصرف على نحو أفضل؟ هل بالفرح و

 جذبي ألسفل نحو الخطية؟تتجنب و ،معايير السيِّد المسيح في حياتي

، وتأخذ كالمي على َمحمل الِجّد، و -  تتقبلني؟هل تُحسن اإلصغاء إليَّ

االلتجاء إليها عندما أحتاج للنصيحة بحيث يمكنني  -قدر استطاعتها  -هل تحاول أن تكون متواجدة دائماً  -

 والمعونة الحقيقية؟

هل هي فتاة أشعر باالرتياح معها دائماً ويمكنني أن أضحك، وأن أبكي، وأن أتحدث معها في المواضيع  -

 ؟دون قيود الجادَّة

 طبيعتها؟ تتصرف على  هلو ؟وهل تقول الحقيقة دائماً  ؟قة وُمْخلَِصةهل هي فتاة صاد -

تسعى تشاركني في صداقاتها، وال تحاول أبداً أن تُبقيني خارج عالقاتها األخرى، بل أن ها هل هي فتاة يمكن -

 إلى جذبي إلى بعض العالقات السليمة مع اآلخرين؟ 

 

ر د(   . ع بضبط النفسأنك لن تتزوج إالَّ من فتاة تتمتَّ قَرِّ

 ما الذي يقوله هللا عن ضبط النفس في العالقات بين الرجل والمرأة؟ ناقش:

 . 3: 31؛ عبرانيِّين 2-3: 3تسالونيكي  3؛ 2-7: 1؛ غالطية 21-22: 1غالطية  اقرأ:

وضبط النفس هو من  (!21-22: 1مع هللا )غالطية حميمة ضبط النفس هو أحد ثمار العالقة ال مالحظات:

وفي كل األمور المتعلقة بالِعفَّة والطهارة. فما تزرعه في األساسية في العالقات مع الجنس اآلخر ور األم

  (!2-7: 1حياتك الحاضرة ستحصده بكل تأكيد في حياتك اآلخرة )غالطية 

ما تجنَّب كل شكل من أشكال الخطيَّة الجنسية. مارس ضبط النفس فيما يتعلق بعينيك ) :ةُمحتملال اتطبيقالت

اقطع عهداً أمام هللا بأنك لن تمارس الجنس تنظر إليه(، وذهنك )ما تُفكر فيه(، ويديك )ما تلمسه(، وغير ذلك. 

(. فاهلل يأمرك بأن تجتذب شريكة 3: 31قبل الزواج، وأنك لن تمارس الجنس خارج نطاق الزواج )عبرانيِّين 

تسالونيكي  3شهوة الجنسية كما يفعل الوثنيون )حياتك المستقبلية بطريقة طاهرة ومقدسة، وليس عن طريق ال

 (. لهذا، ارسم مجموعة من الحدود الكتابية السليمة حول عالقتك مع الجنس اآلخر. 3-2: 3

 

ر هـ(   . أنك لن تتزوج إالَّ ِمن فتاة لديها نفس أهداف الحياةقَرِّ

 الحياة التي لديك أنت؟ لماذا من المهم أن يكون لدى شريك الحياة المستقبلي نفس أهداف  ناقش:

 . 3-2: 2؛ 27: 3؛ فيلبي 11: 1؛ َمتَّى 1: 1عاموس  اقرأ:

فلن تتمكنا من السير معاً عندما تكون أهدافك في الحياة مختلفة عن أهداف شريك حياتك المستقبلي،  مالحظات:

حي يجب أن تكون على المؤمن المسي(. والرب يسوع المسيح يُعلمنا أنَّ أهداف 1: 1في االتجاه نفسه )عاموس 

(. لهذا، يجب 11: 1اتبع تعاليمه( )َمتَّى النحو التالي: اطلبوا أوالً ملكوت هللا )ُملك هللا على عرش قلبك( وبّره )

؛ 27: 3يصمدا معاً في إيمانهما المسيحي وأن يتمتعا بوحدة الفكر والهدف )فيلبي على المؤمنين المسيحيين أن 

2 :2-3 .) 

الحظ أي األشخاص في مجموعتك المسيحيَّة لديه نفس أهدافك في الحياة. تحدث عن  :ةملُمحتال اتتطبيقال

ابدأ بتنفيذ قصد مع المؤمنين اآلخرين عن أهدافك الحياتية وطموحاتك وعن أهدافهم الحياتية وطموحاتهم. 

 أهدافك الحياتية منذ اآلن. 

 

ر و(   . ة الُمظلمةلسابقأنك لن تتزوج إالَّ من فتاة تخلصت من حياتها اقَرِّ

 .1-1: 22خروج اقرأ: 
الشعب كيف تم توضيح هذا المبدأ في تاريخ ما هو المبدأ الذي تتعلمه من خالل هذا المقطع الكتابي؟  ناقش:

القديم في الكتاب المقدَّس؟ كيف يمكن للعالقات الخاطئة في عائلة والديك أن تؤثر على العالقات في عائلتك 

 أنت الحقاً؟ 
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هو أنَّ المشاكل التي لم يتم حلها بينك وبين والديك )أو إخوانك،  1-1: 22المبدأ الوارد في خروج  :مالحظات

أو أخواتك، أو أصدقائك، أو ُمعلِّميك، أو زمالئك، أو غيرهم( يمكن أن تصبح في وقٍت الحٍق مشاكل في 

. قارن 3-2: 22أخبار  2أ . اقر33-32: 31مع  27، 31، 3: 33صموئيل  2وعالقتك الزوجية )قارن حياتك 

فعلى سبيل المثال، طريقة ُمعاملة الشاب ألمه يمكن أن تنعكس على طريقة (. 3: 21مع  2: 21أخبار  2

 معاملته لزوجته الحقاً. كما أنَّ طريقة معاملة الفتاة ألبيها يمكن أن تنعكس على طريقة معاملتها لزوجها الحقاً. 

فيجب إعادة العالقات ي حدثت في الماضي وعواقبها السيئة. يجب مواجهة وحل أسباب المشاكل الت

المقطوعة، وشفاء المشاعر الجريحة. وينبغي علينا أن نعرف أنَّ نعمة هللا كافية جداً لغفران أي خطية سوداء 

لهذا، سوف تساعدك نعمة هللا على في الماضي، واستعادة أي عالقة مقطوعة، وشفاء أي مشاعر جريحة. 

 وعاطفياً إلى أن تصبح شخصاً ناضجاً وُمعافى.  النمو روحياً 

 

 

ر ز(   . أنك ستتزوج عندما يحين الوقت المناسب لذلكقَرِّ

 أهمية انتظار الوقت المناسب للزواج؟ما هي  ناقش:

 . 3: 7كورنثوس  3؛ 22: 23؛ تكوين 1-1: 2؛ 1: 1 الجامعة اقرأ:

وقلب ُمعانقة وهناك وقت لالمتناع عن المعانقة. هناك وقت لكل شيء على األرض. فهناك وقت لل مالحظات:

 الحكيم يدرك الوقت المناسب والطريقة المناسبة إلنشاء عالقة مع الجنس اآلخر.

سيسمح باألشياء الجيدة بأن تحدث في الوقت المناسب. الشخص الذي يضع ثقته في هللا يثق أيضاً أن هللا 

 (. 3: 31كورنثوس  3تنتظر قبل الزواج ) والمحبة الحقيقية هي محبَّة صبورة ويمكنها أن

دراستك الجامعية. ويمكنك أن تنتظر إلى ما بعد إتمامك لإلى تُؤجل زواجك مكنك أن ي :ةُمحتملال اتتطبيقال

حين ترتيب أمورك المالية. ويمكنك أن تنتظر إلى حين اكتسابك بعض الخبرة العملية في مجال عملك أو 

وفي بعض المجتمعات، يجب على الشاب والفتاة أن يحصال على موافقة ج. المسيحيَّة قبل أن تتزوخدمتك 

لكن إذا وجد الشاب والفتاة صعوبة بالغة في ضبط نفسيهما من الناحية الجنسية، فيجب األهل على زواجهما. 

ال في الزواج )  (. 3: 7كورنثوس  3عليهما أن يُعجِّ

 

 

 .في الُحب  عندما تقع نصائح عملية  -4

 

باالندفاع العاطفي بسبب جمالها ع في الحب، حاول أن تُميِّز بين مشاعرك والحقائق. هل تشعر عندما تق

محبَّة حقيقية بسبب شخصيتها  الخارجي )أو هل تشعرين باالندفاع العاطفي بسبب وسامته(، أم أنك تحبها

ع و لكنه يحثك أيضاً على (، 1-2: 33أمثال ارتكاب األخطاء )وصفاتها؟ فالكتاب المقدس يُحذرك من التسرُّ

ر أن تتعرف على شخص من الجنس 21-21: 7البحث واستقصاء الحقائق )الجامعة  (. لذلك، قبل أن تُقرِّ

)وكما ذكرنا قبل قليل، فإنَّ المبادئ التي تنطبق على الشاب  اآلخر بقصد الزواج، يجب عليك القيام بما يلي

 : تنطبق أيضاً على الفتاة(

 

 .ه الفتاةشأن هذَصلِّ إلى هللا بأ( 

اطلب من هللا أن يساعدك في معرفة هذه الفتاة وأن يزرع في قلبك محبَّة حقيقية من نحوها إذا كانت هذه هي 

 ضعف مشاعرك ِمن نحوها. َصلِّ أن تتمكن من رؤية ما هو أبعد من مشاعرك. مشيئته. أو اطلب من هللا أن يُ 

 

 .تعميق معرفتك بهذه الفتاة  احرص علىب( 

ف عليها من خالل األنشطة والظروف المختلفة التي تجري في إطار المجموعة المسيحيَّة دون أن تعرَّ 

حاول أن تكتشف حقيقة هذه الفتاة في عالقتها مع هللا، وفي عالقتها مع تُصارحها بمشاعرك ِمن نحوها. 
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جوانب ضعفها، اآلخرين، وفي عالقتها مع نفسها. تعرَّف على شخصيتها، وصفاتها، وجوانب قوتها، و

 وتأثيرها عليك وعلى اآلخرين. 

كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كان لها تأثير قوي؟ يمكنك أن تعرف ذلك عندما تنمو روحياً أكثر فأكثر نتيجة 

  (.27-21: 1)أفُسس  عالقتك معها

 

 .اطلب النصيحة بشأن هذه الفتاةج( 

ل أن يكون هذا اطلب النصيحة من أحد األشخاص الناضجين الذين يتمتعون ب عالقة حميمة مع هللا. ويُفضَّ

الُمتعلقة بهذه الفتاة لكي تعرف ما  الحقائقاجمع (. 23-22: 33الشخص على معرفة وثيقة بك وبالفتاة )أمثال 

 إذا كانت مشاعرك قائمة على أمور حقيقية أم ال. 

 

 .فتاة غير مؤمنةتخرج بتاتاً مع ال د( 

، وحاول رغم كل هذه النصائح والتحذيرات، ال تخرج بتاتاً معها بمفردكماإذا وقعت في حب فتاة غير مؤمنة 

فها  أن تبقى بعيداً عنها في جميع األحوال والظروف. حاول أن تدعوها الجتماعات مجموعتك المسيحيَّة، وعرِّ

بين المؤمنين ويبقى من األفضل دوماً أن يتم اللقاء . للسيِّد المسيحعلى أصدقائك المؤمنين، وحاول أن تربحها 

 من الجنس اآلخر في إطار المجموعة المسيحيَّة.  ينغير المؤمنالُمنجذبين إلى 

 

 

 

 المراحل العملية لتنمية العالقة نحو الزواج.ج( 

 

قيِّمة التي تساعد الشخص على تعميق عالقته بشخص من الجنس اآلخر ما هي بعض اإلرشادات ال ناقش:

 بقصد الزواج؟

د، تقسييمكن  مالحظات: م العالقة النامية بين الشاب والفتاة إلى ثالث مراحل: مرحلة التعاُرف؛ ومرحلة التودُّ

ومرحلة الخطبة. وكل مرحلة من هذه المراحل الثالث لها بداية واضحة، ونهاية واضحة، وهدف واضح، 

 وخطوات عملية واضحة لتحقيق ذلك الهدف. 

 

 .مرحلة التعاُرف -1

 

 .المعنىأ( 

د. "التعاُرف" ي ف الشاب والفتاة أحدهما على اآلخر دون أي محاولة للتودُّ  عني أن يتعرَّ

 

 : الهدفب( 

 الحصول على معلومات كافية تساعدك على اتخاذ قرار بشأن االستمرار أو عدم االستمرار في العالقة.

 

 :الطريقةج( 

 تفعل اآلتي:  عندما تهتم فعلياً بإحدى الفتيات، أو عندما تقع في ُحب إحداهن، يمكنك أن

 َميِّز بين مشاعر المحبة التي تشعر بها وبين المحبة المسيحيَّة الحقيقية.  -3

 اطلب النصيحة من أشخاص يعرفونك ويعرفون الفتاة.  -2

للتعرف إلى  اسأل الفتاة عن مدى استعدادها للتعارف بينكما )في بعض المجتمعات، قد ال تُبادر الفتاة ُمطلقاً  -1

 الشاب(. 
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ة واحدة في األسبوع لفترة  -3 أشهر لكي  1إن وافقت، اتفقا على اللقاء في موعد ُمحدَّد ومكان ُمحدَّد )مثالً، مرَّ

 يتعرف كل منكما على اآلخر(. 

 

 .األنشطة العمليةد( 

حاوال أن تتعرفا أحدكما على اآلخر بأفضل صورة ممكنة وال سيما فيما يتعلق بعالقة كل منكما مع هللا،  -3

  الصفات الشخصية الفريدة.قداتكما، وتطلعاتكما، وومعت

 (:22: 1فيما يلي بعض المالحظات العملية المتعلقة بضبط النفس )غالطية  -2

هذا التالمس من األفضل أن ال يحدث بينكما أي تالمس جسدي على اإلطالق ألنَّ : تجنَّبا أي تالمس جسدي -

ألكبر قدر من الُحريَّة لكي تتمكنا من الوصول إلى حاجة بفأنتما يمكن أن يجعلكما سجينين لمشاعركما. 

 قناعات سليمة واتخاذ قرارات حكيمة بشأن عالقتكما!

فأنتما  ؛ابتعدا عن كل ما يجعل عالقتكما رسمية أو ُمْلِزَمة . ال تتعاهَدا على أي شيء يتعلق بمستقبل عالقتكما -

د صديقين. كما أنه من األفضل أن ال  منكما أي شيء من اآلخر. تحدثا عن عالقتكما باعتباركما  يتوقع أيُمجرَّ

"صديقين" وليس باعتباركما "عاشقين". قد يساعدكما هذا في التخفيف من الضغط االجتماعي الذي قد 

 يمارسه األصدقاء عليكما. 

ن تمتنعا عن بشأن اآلخر، وأمن األفضل أن ال يبدأ كل منكما برسم عالمه الوهمي . ال تُعبِّرا عن مشاعركما -

الحديث عن مشاعركما، وأن تمتنعا عن التعبير عن مشاعركما بأية طريقة. انتظرا إلى أن تُصبحا مستعدين 

بتشكيل فإذا بدأتما قبل األوان في الحديث عن مشاعركما أو إظهارها، فسوف يبدأ كل منكما لتلك المرحلة. 

بينكما وقد يؤدي إلى جرح قة الروحية الحقيقية توقعاته غير الواقعية؛ وهذا بدوره يؤدي إلى إعاقة العال

 مشاعر أحد الطرفين الحقاً. 

فقد . من األفضل أن ال تتحدثا عن الزواج أو عن أي خطط شخصية تتعلق بالزواج. ال تتحدثا عن الزواج -

 يؤدي هذا أيضاً إلى وضع توقعات غير واقعية. ففي الوقت الحالي، أنتما لستما أكثر من صديقين. 

 

 . النهايةهـ( 

أو كالكما بأنه ينبغي عليكما أن تتوقفا عن اللقاء. أما إذا كنتما أنتما كما تنتهي هذه المرحلة عندما يشعر أحد

را نان مقتنعين االث االنتقال إلى المرحلة معاً بأن عالقة الصداقة بينكما قد أصبحت ُمميزة، فيمكنكما أن تُقرِّ

د.   الثانية أال وهي مرحلة التودُّ

 

دمرحلة الت -2  .ودُّ

 

 .المعنىأ( 

د"الت  بناء صداقة متينة بقصد الزواج. " يعني ودُّ

 

 : الهدفب( 

للدخول في لديكما أساس كاٍف أصبح أنه ومعرفة (. 37: 1مشيئة هللا لكما هي أن تتزوجا )أفُسس معرفة أنَّ 

 .عهد الزواج األبدي

 

 :الطريقةج( 

أصبحتما صديقان ُمميَّزان وأنكما تتوددان أنكما  ،تُبلغا اآلخرين أيضاً وأن  ،أن يُبلغ أحدكما اآلخريجب  -3

 أحدكما لآلخر. 

صورة ُمنفتحة، لكن ضمن حدود واضحة وُمحدَّدة وُمتفق عليها احرصا على تنمية عالقة التودد بينكما ب -2

 ُمسبقاً. 
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 .األنشطة العمليةد( 

يجب أن تكون هذه الحدود قائمة قة الود القائمة بينكما. ارسما حدوداً واضحة وُمحددة وُمتفق عليها لعال -3

 على تعاليم الكتاب المقدَّس. ومن الحكمة أن ترسما حدوداً في النواحي التالية:

 

لقاء؟ في أي ساعة ينبغي على كل يدوم سكم ساعة  ؟تلتقيان بها في األسبوعسكم عدد المرات التي : الزمان -

 كل منكما أن يرجع إلى بيته؟

 أين ستلتقيان؟ ما هي األماكن التي قررتما عدم الذهاب إليها؟: المكان -

ما هو التالمس الجسدي المقبول في نظر هللا، والمقبول في مجتمعكما، والذي يساعد في : التالمس الجسدي -

 بنائكما؟ ما هي أشكال التالمس التي ينبغي عليكما أن تتجنباها؟ اتفقا بوضوح تام على هذه النقطة. 

 ما هي األشياء التي ستقومان بها معاً؟ ما هي األشياء التي اتخذتما قراراً بعدم القيام بها معاً؟: النشاطات -

لن يتنازل عن  ليقطع كل واحد منكما وعداً لآلخر في محضر هللا )حيث يكون هللا شاهداً على وعدكما( بأنه

ع اآلخر على الحفاظ على هذه ا  (. 2-1: 3تسالونيكي  3لمعايير )هذه المعايير، وأنه سيُشجِّ

ليحض كل منكما اآلخر على النمو روحياً. وليعمل كل منكما على بناء اآلخر في اإليمان. اخدما هللا معاً.  -2

 احرصا على إنشاء صداقات ُمشتركة مع أشخاص آخرين من الجنسين. 

فبخالف ذلك، سوف يبدأ كل مستعدين.  ال تناقشا فكرة الزواج المستقبلي إال عندما تكونان أنتما االثنان -1

منكما في وضع توقعات يُمكن أن تتسبب في توتر العالقة بينكما أو في قطع وعود لن تتمكنا من الوفاء بها 

 الحقاً. 

 

 . النهايةهـ( 

يمكنكما أن  تنتهي هذه المرحلة عندما يشعر أحدكما أو كالكما بضرورة إنهاء العالقة عند هذا الحد. وعندها،

أخذا قراراً بالتوقف عن المواعدة، أو بأن ترجعا ُمجرد صديقين عاديين. قد يكون هذا مؤلماً جداً، لكنه يبقى ت

ا إذا تحققتما أنتما االثنان أنَّ هللا يريدكما أن تتزوجا، فيمكنكما أن تنتقال إلى أفضل من الطالق الحقاً.  أمَّ

معاً وأن  لزواجتقوما بترتيبات اتما أم ال، يجب عليكما أن المرحلة الثالثة أال وهي مرحلة الخطبة. وسواء خطب

 تقوما بكل ما يلزم ليوم الزفاف.

 

 .خطبةمرحلة ال -1

 

 .المعنىأ( 

عزمكما على الزواج، وأنكما ُمنشغالن بالتحضير أنكما قد أعربتما أحدكما لآلخر عن عني ت" الِخطبة"

 أنكما لم تعودا ُمتاحين ألي شخص آخر.  لزواجكما الوشيك ويوم الزفاف. والخطبة تعني أيضاً 

 

 : الهدفب( 

 التحضير للزواج ولحفل الزفاف. 

 

 :الطريقةج( 

 ليقطع كل منكما وعداً مقدساً بالزواج من اآلخر مدى الحياة. -3

لة لترتيبات الزفاف. -2  اتفقا على موعد ُمحدَّد للزواج وضعا خطة ُمفصَّ

 بالفرح والسعادة إذا احتفلتما بالخطبة بحضورهم.  سوف يشعر أفراد العائلة واألصدقاء -1

التحضير للزواج وأن تختصرا فترة الخطبة. فسوف يساعدكما ذلك على من المفيد أن تباشرا على الفور ب -3

 تجنُّب الوقوع في التجربة.
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 .األنشطة العمليةد( 

بشأن كل جانب مهم من عالقتكما. ناقشا توقعاتكما بشأن العيش والعمل معاً. ناقشا بصراحة توقعاتكما  -3

مثالً، ناقشا بيتكما المستقبلي ونمط حياتكما المستقبلي، وكنيستكما المستقبلية، وخدمتكما هلل، وعالقتكما مع 

واألقارب، وعملكما، وأموركما المالية، وأمور الجنس واألبناء. كونا صادقين بشأن التجارب السيئة  األهل

 (. 31: 1بخطاياكما، وسامحا أحدكما اآلخر )يعقوب  -عند الضرورة  -اعترفا و التي مررتما بها في الماضي،

سوف تحتاجان للمزيد استمرا في الحفاظ على الحدود الُمتفق عليها بينكما فيما يتعلق بالتالمس الجسدي.  -2

 من ضبط النفس للحفاظ على طهارتكما إلى أن تتزوجا. 

 ترتيبات حفل الزفاف. أهلكما فيتأخذا رأي ِمن األفضل أن  -1

 

 . النهايةهـ( 

تنتهي هذه المرحلة عندما يرى أحدكما أو كالكما أنه ينبغي إنهاء العالقة عند هذا الحد. ورغم أنَّ هذا سيكون 

ا إذا  بقيتما أنتما االثنان ُمقتنعين برغبتكما في الزواج، مؤلماً جداً، إالَّ أنه يبقى أفضل من الطالق الحقاً. أمَّ

 ا بالزواج واالستمتاع بحفل الزفاف الرائع!فعليكم

 

 

 (ائقدق 2) صالة 5

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  على رفع صلوات قصيرةكمجموعة  تناوبوا

 علَّمتموه اليوم. أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما ت

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

 . للسيِّد المسيح. تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين تعهُّد -3

" مع شخص آخر أو مع مجموعة من لعالقة بين الرجال والنساءاِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

 األشخاص. 

سل . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2 كل يوم. 22: 33 - 33: 33أعمال الرُّ

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي فيدرس الكتاب -1 العالقات (. ما الذي يُميِّز 2-3: 3تسالونيكي  3البيت ) . َحضِّ

ن مالحظاتك. مع الجنس اآلخر المسيحيَّة  ؟ استخدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ

 وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيتي. 
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 18الد رس 

 

 

 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 2

 أعمال الرسل

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

( مع مراعاة أن 22: 33 - 33: 33 أعمال الرسلخلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 المشاركات قصيرة.تكون 

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

 

 

 دقيقة( 22) حفظ 1

الة  2: 15يوحن ا : الص 

 

 

لأ(   التأمُّ

 

الةال   صَّ

 7: 31يوحنَّا 

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 النحو التالي:على 

 

، َوثَبََت َكالَِمي  َولِكْن، إِْن ثَبَتُّْم فِيَّ

 فِيُكْم، فَاْطلُبُوا َما تُِريُدوَن يَُكْن لَُكْم.

 7: 31يوحنَّا 

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

 

 :يَقين الصالة الُمستجابة يخضع لشرطين اثنين -1

 

 شرطين اثنين:قائالً إنه سيستجيب لصلواتنا في حال توفُّر  ويُعلِّم" نْ "إ أداة الشَّرطيَستخدم يسوع 

 

هو أن تبقى ثابتاً فيه وفي محبته  الشرط األول الذي يضمن لك أنَّ يسوع المسيح سيستجيب لصلواتك أ( 

 (. 3، 1: 31)يوحنَّا 

أاَلَ تَْعِرفُوَن س يقول: "القُُدس. فالكتاب المقد! المسيح يَثبُت فيك من خالل الروح المسيح يَثبُت في المؤمنين -3

 (. 31: 1كورنثوس  3" )أَنَُّكْم هَْيَكُل هللاِ َوأَنَّ ُروَح هللاِ َساِكٌن فِيُكْم؟
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. إنَّ العالقة القائمة بينك وبين المسيح تنطوي على يجب على المؤمنين أن يثبتوا في المسيح وفي محبته -2

مؤمناً على  أن تكونتتمكن من يَثبُت المسيح فيك، فلن  مسؤوليات على كال الطرفين. فِمن جهة أولى، إذا لم

(. 32-3: 2ه )رومية يلإاإلطالق. فالكتاب المقدس يقول إنك إذا لم تُكن تملك المسيح في قلبك، فأنت ال تنتمي 

هذا، ن في يوٍم من األيام تنتمي إليه. لمن جهة ثانية، إذا لم تَثبُت في المسيح، فإنك بذلك تُبرهن على أنك لم تك

لكن ما الذي يعنيه الثبات في المسيح؟ الثبات في المسيح يعني أن فإنك تتحمل مسؤولية الثبات في المسيح. 

وهو يعني كما أنه يعني أن تحرص على استمرار عالقتك معه. تتعهَّد بأن تُنشئ عالقة شخصية ُمستمرة معه. 

س نفسك  لمة "يَثبُت" تَِرد بصيغة المضارع المستمر في اللغة ولمقاصده لحياتك. فك للسيِّد المسيحأيضاً أن تُكرِّ

على أنَّ هذه العالقة يجب أن تستمر يوماً تلو اآلخر. فبدون هذا السعي أو هذا الجهد المتواصل، األصلية لتدل 

 لن يكون هناك خالص، ولن يكون هناك نُمّو، ولن يكون هناك إثمار!

 

)يوحنَّا  كلمتههو أن تبقى ثابتاً في  لمسيح سيستجيب لصلواتكالشرط الثاني الذي يضمن لك أنَّ يسوع اب(  

31 :7 .) 

إِْن ثَبَتُّْم فِي َكلَِمتِي، ُكْنتُْم : "12-13: 2في يوحنَّا يقول يسوع . يجب على المؤمنين أن يثبُتوا في كلمة المسيح -3

ُرُكْم. ، َواْلَحقُّ يَُحرِّ ً تاَلَِميِذي. َوتَْعِرفُوَن اْلَحقَّ ويمكنك أن ترى هنا أنَّ مسؤوليتك هي أن تثبُت في كلمة  "َحقّا

المسيح من خالل السيِّد إلى كالم  ُتصغيعن طريق ممارسة األمور السبعة التالية: يجب عليك أن  المسيح

كالم  تدرسكالم السيِّد المسيح في الكتاب المقدَّس كل يوم. يجب عليك أن  تقرأالوعظ والتعليم. يجب عليك أن 

بصورة الكالم الرئيسي للسيِّد المسيح  تحفظالمسيح في مجموعة درس كتاب كل أسبوع. يجب عليك أن  السيِّد

في كالم السيِّد المسيح؛ أي أن تُفكِّر في معناه لحياتك الشخصية وأن تطلب من  تتأملمنتظمة. يجب عليك أن 

كالم السيِّد المسيح على حياتك  قُتطبِّ هللا أن يُبيِّن لك كيف تُطبقه في حياتك الشخصية. يجب عليك أن 

كالم السيِّد المسيح إلى اآلخرين عن  تنقل(. كما يجب عليك أن 32: 31؛ يوحنَّا 23: 7الشخصية )قارن َمتَّى 

 طريق الوعظ والتعليم. 

تختلف  7: 31تجد أنَّ مسؤوليتك في يوحنَّا . يجب على المؤمنين أن يسمحوا لكلمة المسيح أن تَثبُت فيهم -2

يُغيِّرك! أن . فمسؤوليتك هنا هي أن تسمح لكالم السيِّد المسيح أن يؤثر فيك و12: 2ن مسؤوليتك في يوحنَّا ع

فمن خالل قراءتك لكالم السيِّد المسيح، ودراستك له، وتطبيقك له، سوف ينطبع كالمه في ذهنك وقلبك 

بأن يُصبح قوة  -ذهنك وقلبك وحياتك الموجود في  -وحياتك. بعد ذلك، يجب أن تسمح لكالم السيِّد المسيح 

كة لك؛ أي أن يُهيمن كالم السيِّد المسيح عليك بالكامل. فينبغي أن يُهيمن كالم السيِّد المسيح على أفكارك،  ُمحرِّ

من خطورة السيِّد المسيح  ناوقناعاتك، ودوافعك، ورغباتك، ومواقفك، ومشاعرك، وكلماتك، وأفعالك. فقد َحذَّر

َوأَيُّ َمْن يَْسَمُع أَْقَوالِي هَِذِه َوالَ يَْعَمُل بِهَا، يَُشبَّهُ بَِرُجٍل َغبِيٍّ : "رية البعيدة عن التطبيق العملي فقالالمعرفة النظ

ْمِل. يُوُل، َوهَبَِّت اْلَعَواِصُف، فََضَربَْت َذلَِك اْلبَْيَت،  بَنَى بَْيتَهُ َعلَى الرَّ فََسقَطَ، َوَكاَن فَنََزلَْت األَْمطَاُر، َوَجَرْت السُّ

، إذا اكتفيت باكتساب المعرفة النظرية عن كالم السيِّد المسيح دون وهكذا(. 27-21: 7" )َمتَّى ُسقُوطُهُ َعِظيماً 

وتتبعثر في كل اتجاه. لذلك، يجب عليك أن تسمح أن تمارسه في عقلك وقلبك وسلوكك، فسوف تتحطم حياتك 

تأثير الُمهيمن المسيح هو الير في حياتك. فيجب أن يُصبح كالم السيِّد لكالم السيِّد المسيح أن يترك أعظم تأث

د قناعاتك ومعتقداتك. ويجب أن الذي  د الدوافع والمواقف التي تُظهرها. يُصبح يُحدِّ القوة الُمهيمنة التي تُحدِّ

ر ما الذي تتحدث عنه وما الذي تهب حياتك ألجويجب أن  له. فعندها فقط يُصبح المنطق الُمهيمن الذي يُقرِّ

 كالم المسيح فيك! ثبُتيَ 

 

 هل يمكنك أن تطلب أي شيء تريده؟ -2

 

أجل، لكن إذا كنت مؤمناً مسيحياً حقيقياً، فلن تطلب أي شيء ترغب فيه ألنك تعرف أنَّ بعض األشياء ال 

إالَّ األشياء التي هي كنت ثابتاً في المسيح وجعلت كالم السيِّد المسيح يَثبُت فيك، فلن تطلب تُرضي هللا. فإذا 

وهذا يعني أنك لن تطلب أشياء تتعارض مع شخص المسيح أو تتعارض مع مشيئة المسيح بحسب مشيئة هللا. 
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مشيئتك" ال مشيئتي بل بعض األشياء، لكنه أضاف "لتُكن  الُمعلنة في الكتاب المقدَّس. فقد َصلَّى يسوع ألجل

ويفعل مشيئته دائماً  دائماً  مشيئته هو فسوف يُجيب هللا صالتكل يفعفعندما تطلب من هللا أن (. 32: 22)لوقا 

(. فعلى سبيل 33: 1يوحنَّا  3أيضاً! وعندما تطلب شيئاً متوافقاً مع مشيئة هللا، يمكنك أن تصلي بثقة عظيمة )

فلن أو تجعلك ناجحاً في نفوذك الدنيوي وشهرتك العالمية،  إذا طلبت من هللا أشياء تُرضي جشعكالمثال، 

ست نفسك للسلوك بحسب كلمته، فيمكنك أن  ا إذا حرصت على الثبات في المسيح وكرَّ يُجيب هللا صالتك. أمَّ

الة وقوية! تُصلي بثقة عظيمة. وعندها إِنَّ ": 31: 1فنحن نقرأ في يعقوب ، سوف تكون صالتك مسموعة وفعَّ

ةَ الَّتِي يَْرفَُعهَا اْلبَارُّ لَهَا  الَةَ اْلَحارَّ الِيَّةٌ َعِظيَمةٌ الصَّ  ."فَعَّ

 

 

 الحفظ والُمراجعةب( 

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

الة: يوحنَّا اآلية الكتابية بالطريقة السليمة.  احفظ -2  .7: 31الصَّ

 ميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة. اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ ز راجع: -1

 

 

 

 دقيقة( 72) درس الكتاب 4

 8-1: 4تسالونيكي  1عالقات المسيحي ة مع الجنس اآلخر؟  ما الذي يُميِّز ال

 

 معاً.  2-3: 3تسالونيكي  3استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  2-3: 3يكي تسالون 3لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 . اكتشف: 2الخطوة 

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

 أو: ما هو الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ 

ن. ن أفكارك في دفترك. ا َدوِّ  كتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

كة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك )فيما يلي أمثلة على ُمشار

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

ل لديَّ هو الحّق الُمعلن في  .1االكتشاف  يجب على المؤمنين المسيحيين أن . 1: 3تسالونيكي  3الحّق الُمفضَّ

فَإِنَّ َمِشيئَةَ هللاِ ِهَي هَِذِه: قََداَستُُكْم. َوَذلَِك بِأَْن تَْمتَنُِعوا َعِن المقدس يقول: "فالكتاب . الجنسية ياخطايبتعدوا عن ال

نَى. قعون أكثر فأكثر في هذه نحن نعيش في وقت تتزايد فيه الخطايا الجنسية. وقد أصبح طلبة المدارس ي "الزِّ

عرضها خيصة التي تُباع في الشوارع، وهناك األفالم اإلباحية التي تالخطايا. فهناك المجالت اإلباحية الر

ج لما  "الجنس يُطلقون عليه اسم بعض المحطات التليفزيونية أو مواقع اإلنترنت. ورغم أنَّ بعض الدول تُروِّ
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ايد مؤسف موانع الحمل والواقيات المطاطية(، إالَّ أنَّ حاالت اإلجهاض بين المراهقات في تزاآلمن" )استخدام 

ال كذلك، فقد تمَّ استبدال الطرق التقليدية في االرتباط مع الجنس اآلخر بطرق حديثة في كل مكان في العالم. 

تضع قيوداً على العالقة الجنسية. لكنَّ الكثير من المراهقين والكبار ال يعرفون ما هي المخاطر التي قد تترتب 

أنَّ "الجنس اآلمن" ليس آمناً على اإلطالق. وهكذا فإنَّ غالبية كما أنهم ال يُدركون على الخطايا الجنسية. 

فاألمثلة الوحيدة التي يقتدون بها الشبيبة اليافعين ال يعرفون كيف يُقيمون عالقات صحيحة مع الجنس اآلخر. 

لهذا،  غير المؤمنين.هي تلك التي يرونها في األفالم والمجالت اإلباحية، أو التي يرونها من خالل أصدقائهم 

 فأنا أريد أن أتعلم المبادئ التي يُعلمها الكتاب المقدَّس بهذا الشأن.

 

ل لديَّ هو  .2االكتشاف  الكتاب المقدَّس يُعلِّم المؤمنين . 3: 3تسالونيكي  3الحّق الُمعلن في الحّق الُمفضَّ

اإِلْخَوةُ، فَِمْثلََما تَلَقَّْيتُْم ِمنَّا َكيَْف  َوبَْعُد، أَيُّهَاالمقدس يقول: ". فالكتاب بوضوح كيف يعيشون حياةً تُرضي هللا

بِّ يَسُ  ُضُكْم فِي الرَّ وَع أَْن تَُضاِعفُوا يَِجُب أَْن تَْسلُُكوا ُسلُوكاً يُْرِضي هللاَ ، َوَكَما أَْنتُم فَاِعلُوَن، نَْرُجو ِمْنُكْم َونَُحرِّ

َمُكْم فِي َذلَِك أَْكثََر فَأَْكثََر. ال سيَّما  - ذه اآلية بوضوح تام أنَّ الناس ال يمكنهم أن يعيشوا كيفما يشاءونتُبيِّن ه "تَقَدُّ

في ما يتعلق بالعالقات مع الجنس اآلخر. كذلك، فإنَّ هذه اآلية الكتابية تُعلِّمني بوضوح تام كيف ينبغي عليَّ أن 

 هو قداستنا. وقداستنا في أسلك في عالقاتي مع الجنس اآلخر لكي أرضي هللا. فالشيء الوحيد الذي يرضي هللا

 ما يتعلق بعالقاتنا مع الجنس اآلخر تشتمل على أربعة أشياء:

 .الجنسيةأ( أوالً، أن نتجنَّب الخطايا 

 ب( ثانياً، أن نتعلَّم السيطرة على أجسادنا.

 أن نبحث عن شريك حياة.ج( ثالثاً، أن نتعلَّم 

 نة في ما يتعلق بالخطايا الجنسية.رابعاً، أن ال نُسيء إلى أي أخ مؤمن أو أخت مؤمد( 

وهكذا، فأنا أريد أن أستمر في تعليم هذه الحقائق للشبيبة في كل مكان في العالم لكي يتعلموا كيف يسلكون 

 بطريقة تُرضي هللا.

 

 

 . اطرح بعض األسئلة: 1الخطوة 

ر:  كتابي؟ ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع ال َفكِّ

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد. 2-3: 3تسالونيكي  3لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالك في دفترك.  َدوِّن:  احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة،  شارِك: اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناقِش:

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(. 

 

 

  ؟ىوالزندعارة الفرق بين الما ( 2-3: 3) :1سؤال ال

 

َواِج، ُمْبِعِديَن النََّجاَسةَ َعِن اْلفَِراِش. فَإِنَّ : "3: 31عبرانيِّين نقرأ في  مالحظات: َحافِظُوا َجِميعاً َعلَى َكَراَمِة الزَّ

َعاَرِة وَ  نَىهللاَ َسْوَف يَُعاقُِب الَِّذيَن يَْنَغِمُسوَن فِي َخطَايَا الدَّ   ".الزِّ

ل غير كل عمل جنسي غير مشروع مع زوج امرأة أخرى )أو زوجة رُجل آخر(هي  الدعارة . وهي تدخُّ

حال حدوث مشروع في زواج شخص آخر. كما أنها تعني أنَّ الشخص الذي يمارسها هو شريك ُمذنب في 

 طالق.
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وهو يشمل األفكار الجنسية،  مع أي شخص غير شريك الحياة )الزوج أو الزوجة(.هو كل عمل جنسي  الزنى

 والرغبات الجنسية، واألحاديث الجنسية. 

؛ وهذه هي الدعارة الروحية أو الزنى ويمكن لكال الكلمتين أن تشيرا إلى االرتداد عن هللا أو إلى الوثنية

حياتك بعد هو مع شريك الروحي. وهكذا، فإنَّ الكتاب المقدَّس يُعلِّم بوضوح تام أنَّ الجنس الوحيد المشروع 

 المقدس يُحذِّر بأنَّ هللا سوف يعاقب كل من ينغمسون في خطايا الدعارة والزنى!الزواج. فالكتاب 

 

 يُمكن أن تُفهم وأن تُترجم بطريقتين صحيحتين: 3-1: 3تسالونيكي  3 َعلِّم:

نَى، َوأَْن يَْعِرَف ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َكْيَف يَْحفَظُ فَإِنَّ َمِشيئَةَ هللاِ ِهَي هَِذِه: قََداَستُُكْم. َوَذلَِك بِأَْن تَْمتَنُِعو"أ(  ا َعِن الزِّ

 ".فِي الطَّهَاَرِة َواْلَكَراَمةِ  َجَسَدهُ 

نَا، أَْن يَْعِرَف ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم أَْن "ب(  بِقََداَسةٍ  اَءهُ نَ إِ يَْقتَنَِي ألَنَّ هِذِه ِهَي إَِراَدةُ هللاِ: قََداَستُُكْم. أَْن تَْمتَنُِعوا َعِن الزِّ

 (.الزوجة :هنا تعني "إناءكلمة "" )َوَكَراَمةٍ 

 

 جسدي؟ ضبط كيف أتعلم أن أ( 3-1: 3) :2السؤال 

 

  مالحظات:
 

 . تعلَّم أن تضبط لسانكأ( 

نَى، َوُكلُّ نََجاَسٍة أَْو َشْهَوٍة نَِهَمٍة، فاَلَ يُْذَكْر بَْينَُكْم حَ . "3-1: 1أفُسس  اقرأ ا الزِّ يِسيَن. أَمَّ تَّى اْسُمهَا، َكَما يَلِيُق بِاْلقِدِّ

فِيهُ َواْلهَْزُل، فَِهَي َغْيُر الَئِقٍَة. َوإِنََّما أَْحَرى بُِكْم أَْن تَْلهَجُ  ْكِر هلِلِ!َوَكَذلَِك اْلبََذاَءةُ َواْلَكالَُم السَّ  "وا بِالشُّ

بذيء أو القبيح مثل النميمة عن الحياة الجنسية والبذاءة هي الكالم التُستخدم كلمة "زنى" باالرتباط مع اللسان. 

والكالم السفيه والهََزل هو سرد الطرائف الجنسية أو لآلخرين أو استخدام الكلمات الجنسية في الحلفان. 

وأن يناقشوا معهم بصورة جادَّة  فينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يُنشئوا أبناءهم تنشئة جنسية سليمةالبذيئة. 

ا شاء عالقات جنسية كيفية إن النّكات والطرائف الجنسية فهو زنى في نظر هللا. سرد داخل إطار الزواج. أمَّ

سرد النّكات والطرائف وأن يتجنبوا  ءكالم بذيعن كل أن يمتنعوا ن ين المسيحييالمؤمنعلى لهذا، يجب 

 الجنسية!  

 

 تعلَّم أن تضبط عينيك.ب( 

، فََكْيَف أَْرنُو إِلَى َعْذَراَء؟ أَْبَرْمُت َعْهداً : "3: 13 أيوب اقرأ  "َمَع َعْينَيَّ

بون جنسياً من خالل ما تراه عيونهم. فإذا شاهد الرجُ كل الرجال في العالم يُ  ل امرأة ترتدي ثياباً غير جرَّ

 ويبدأ بالتفكير بأفكار جنسية خاطئة. وإذايشعر باإلثارة الجنسية قد ُمحتشمة أو ال تُغطِّي جسمها بالكامل، ف

ب بالتفكير في أفكار جنسية  شاهد الرُجل مجلَّة تحتوي على صوٍر لنساء عاريات أو شبه عاريات، فقد يُجرَّ

وفي أغلب األوقات فإنَّ الخطايا الجنسية تبدأ بما تراه. فهذه المشاهد هي التي تُطلق شرارة األفكار نجسة. 

كذلك فإنَّ المعركة ضد ل خاطئ في النهاية. الجنسية الخاطئة في عقلك. وهذا يقود إلى قرار خاطئ والى عم

 الشهوة الجنسية تبدأ بما تراه، وبما تسمعه، وبما تُفكر به. لذلك، فقد كتب هللا هذه الكلمات في الكتاب المقدَّس

عينيك بأن ال تنظر نظرة شهوانية إلى أي فتاة." وهذا يعني أن تقطع عهداً مع  : "أبرم عهداً معلكي يقول لك

تعرض فيها النساء أجسادهن، وأنك لن تنظر إلى المجالت واألفالم ك ستتجنب الذهاب إلى األماكن التي هللا بأن

حتى لو رأيت امرأة كهذه أو صورة كهذه اإلباحية، وأنك ستتجنب قراءة القصص اإلباحية. عاهد هللا على أنك 

 بالصدفة، فإنك لن تُطيل النظر إليها ولن تنظر إليها ثانيةً. 

 

  لَّم أن تضبط قلبك وذهنك.تعج( 

  : "الَ تَْشتَِه َجَمالَهَا فِي قَْلبَِك َوال تَأِْسْر لُبََّك بِأَْهَدابِهَا."21: 1أمثال  اقرأ
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لقد خلق هللا معظم النساء جميالت. لكن لألسف الشديد أنَّ بعض النساء يُسئن استخدام جمالهن لكي يوقعن 

، أو مشيتهن و، أأو حركاتهن ،هؤالء النسوة مالبسهن المثيرة وقد تستخدمالرجال في الخطيئة الجنسية. 

والعاهرات في كل أنحاء العالم . أو تلك الخطيئة الجنسيةوإيقاعهم في هذه إلغواء الرجال أعينهن حركات 

يعرفن نقطة ضعفهن ونقطة ضعف الرجال أيضاً. فالقلب هو مركز التحكم في داخل كل إنسان. فهو يتحكم 

ورغم أنك قد ال تتمكن من منع نفسك من رؤية ، ورغبات القلب، وخيارات وقرارات اإلرادة. العقل بأفكار

ر عدم إطالة النظر إليهن. فالكتاب المقدس يقولالنساء، إالَّ أنك  لك أن ال تسمح لنفسك  تستطيع دوماً أن تُقرِّ

ن يرغب فيهن. بل اسمح للروح حتى بالتفكير في جمالهن أو في محاوالتهن للفت انتباهك. وال تسمح لقلبك أ

إنه  1: 32كورنثوس  2في الكتاب المقدَّس يقول لنا  كما أنَّ القدس الساكن فيك أن يسيطر على فكرك وقلبك. 

 ."َنْأِسُر ُكلَّ ِفْكٍر ِإَلى َطاَعِة اْلَمِسيحِ ": ينبغي علينا أن

 

 . تعلَّم أن تضبط قدميكد( 

إِلَيَّ أَيُّهَا اْلبَنُوَن، َوالَ تَْهُجُروا َكلَِماِت فَِمي. أَْبِعْد طَِريقََك َعْنهَا، َوالَ تَْقتَِرْب  : "َواآلَن أَْصُغوا32-7: 1أمثال  اقرأ

بَعِ، بَاُء ثَْرَوتََك َحتَّ ِمْن بَاِب بَْيتِهَا، لِئاَلَّ تُْعِطَي َكَراَمتََك لآِلَخِريَن، َوِسنِي ُعْمَرَك لَِمْن الَ يَْرَحُم، فَيَْستَْهلَِك اْلُغرَ  ى الشِّ

".  َوتَْضَحى َغلَّةُ أَْتَعابَِك فِي بَْيِت األَْجنَبِيِّ

معة. وعادةً ما يوجد في كل مدينة أشخاص فاسدون أخالقياً، ويوجد في كل قرية أناس  يسعى هؤالء سيئو السُّ

خاص. فالكتاب لإليقاع بالناس في فخاخهم الشريرة. لذلك، تجنَّب األماكن التي يتواجد فيها أمثال هؤالء األش

كما يجب عليك أن تتجنَّب الَحانات ." أَْبِعْد طَِريقََك َعْنهَا، َوالَ تَْقتَِرْب ِمْن بَاِب بَْيتِهَاالمقدس يقول: "

ارات(، و يتربصون بك شخاص مراكز التدليك التجارية، والنوادي الليلية، وأي أماكن أخرى يوجد بها أ)الَخمَّ

معة في مدرستك. وهكذا، يجب تجنَّب أيضفي الخطية. إليقاعك  اً أي صداقات مع فتيات أو فتيان سيِّئي السُّ

 نتعلَّم أن نتحكم في أقدامنا وأن ال نقترب من مثل هذه األماكن.علينا أن 

 

 . تعلَّم أن تضبط يديكهـ( 

بَِغي َعلَى يَنَابِيِعَك أَْن تَفِيَض إِلَى : اْشَرْب َماًء ِمْن ُجبَِّك، َوِميَاهاً َجاِريَةً ِمْن بِْئِرَك. أَيَنْ 23-31: 1أمثال  اقرأ

َواِرِع؟ لِيَُكْن أَْوالَُدَك لََك َوْحَدَك، الَ نَِصيَب لِْلُغَربَاِء َمَعَك فِيِهمْ  . لِيَُكْن يَْنبُوُع ِعفَّتَِك اْلَخاِرِج َكأَْنهَاِر ِميَاٍه فِي الشَّ

َكالظَّْبيَِة اْلَمْحبُوبَِة َواْلَوْعلَِة اْلبَِهيَِّة، فَتَْرتَِوَي ِمْن فَْيِض فِْتنَتِهَا، َوتَظَلَّ َدائِماً  ُمبَاَركاً، َواْغتَبِْط بِاْمَرأَِة َشبَابَِك، فَتَُكونَ 

فَاِت ا ُشوفَةٌ أََماَم َعْينَِي إِلْنَساِن َمكْ أَِسيَر ُحبِّهَا. لَِماَذا تُْولَُع يَااْبنِي بِاْلَمْرأَِة اْلَعاِهَرِة أَْو تَْحتَِضُن اْلَغِريبَةَ؟ فَإِنَّ تََصرُّ

، َوهَُو يُْبِصُر َجِميَع طُُرقِِه. بِّ  الرَّ

بعدم وجود حدود أو ضوابط  -في الخفاء أو في الَعلَن  -في التعامل مع الجنس اآلخر تتميَّز الطريقة الحديثة 

ب. لذلك، فإنَّ الكثير لهذه العالقات. فالناس يعتقدون أنه بإمكانهم أن يفعلوا ما يحلوا لهم دون الخوف من العواق

فعندما يكونون لوحدهم مع الجنس اآلخر فإنهم غالباً ما يتالمسون من الشباب والشابات ال يضبطون أيديهم. 

وحيث أنَّ مالمسات الشباب يمكن أن تُثير مشاعر الفتيات، فيجب على الشباب جسدياً بطريقة ُمنافية لألخالق. 

أنَّ قوانين الدولة تُبيِّن حدود الحياة االجتماعية، وكما أنَّ قوانين السَّير  فكماأن يتعلموا السيطرة على أيديهم. 

اآلمنة، فإنَّ الكتاب المقدَّس يرسم حدوداً للعالقات بين الجنسين وال سيَّما فيما يتعلق بالجنس.  تضع حدود القيادة

 قة طاهرة وُمقدَّسة. نالمس اآلخرين بطريلهذا، يجب علينا أن نتعلَّم السيطرة على أيدينا، وأن 

 

  ؟ة لي"أقتني" زوجكيف أتعلَّم أن ( 3-1: 3) :1السؤال 

 

يجب على المؤمنين المسيحيين أن يرتبطوا بالجنس اآلخر بطريقة لألسباب الواردة أعاله جميعها،  مالحظات:
؛ أي ة لهزوج أن يعرف كيف يَقتنيرُجل أنه يجب على ال . فالكتاب المقدس يُعلِّممختلفة عن غير المؤمنين

أن ال يفعل . لكنَّ الكتاب المقدَّس يُعلِّم بوضوح أنه ينبغي على الرُجل يجتذب فتاة مناسبة لتكون زوجة لهكيف 
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بقداسة وكرامة وليس بطريقة شهوانية. ذلك عن طريق الشهوة الباطلة. فاهلل يوصي الرجل أن يقتني زوجة له 

الُمنغمس عالم هذا الختلفة وُمنفصلة تماماً عن الطريقة السائدة في مُ طريقة أنها تُشير إلى هنا كلمة "بقداسة" و

يجب أن ال ففي الخطيئة. كما أنَّ كلمة "بكرامة" تُشير إلى أنها طريقة َمرضيَّة أمام هللا وأمام الناس أيضاً. 

في ُمجتمعك. لك مرفوضة من هللا أو ُمنتقدة ِمن الناس حصول على زوجة التي ستتَّبعها في الطريقة تكون ال

وأثناء مرحلة التعارف بين الرجل والمرأة قبل الزواج، يجب عليهما أن يمارسا ضبط النفس على جسديهما! 

وقدميه، ويديه. كما يجب عليهما أن يُدركا أنَّ هللا منهما أن يضبط لسانه، وعينيه، وذهنه، واحٍد فيجب على كل 

فاهلل هو الذي َحدَّد األشياء التي ينبغي على الرجال نساء. هو الذي رسم هذه الحدود للعالقة بين الرجال وال

)أي قَبل زواجهما(. لهذا، يجب على الرجال والنساء أن يبتعدا عن والنساء أن يمتنعا عنها في فترة التعارف 

 كل خطية جنسية. 

 

 

  ما هي الحدود التي ينبغي عليَّ أن أرسمها في عالقتي مع الجنس اآلخر؟  :4السؤال 

 

يجب على المؤمنين المسيحيين أن يرسموا حدوداً واضحة في عالقاتهم مع الجنس اآلخر. ويجب  حظات:مال

بدأ تما هي هذه الحدود وكيف يرسمونها. فعندما  على الوالدين والقادة المسيحيين أن يُعلِّموا الشباب والشابات

يرسما معاً بعض الحدود الهامة، وأن يتفقا المؤمنين بقصد الزواج، يجب عليهما أن الشاب والفتاة العالقة بين 

ويجب أن يشتمل االتفاق بينهما على حدود واضحة في الجوانب األربعة سوياً على عدم تجاوز هذه الحدود. 

لذلك، يجب عليهما أن يناقشا التالية. كما يجب عليهما أن يتفقا على المعايير التي سيلتزمان بها في عالقتهما. 

 بعة التالية وأن يُجيبا عن األسئلة التالية:معاً الجوانب األر

 

ة ستلتقيان معاً في األسبوع الواحد؟ ما هي ُمدَّة كل لقاء؟ في أي وقت : الزمانأ(  متى ستلتقيان معاً؟ كم مرَّ

 ينبغي على كل منكما أن يرجع إلى بيته؟ 

 

؟ ما هي األماكن التي ينبغي عليكما أين ستلتقيان معاً؟ ما هي األماكن التي يمكنكما الذهاب إليها: المكانب( 

 عدم الذهاب إليها؟

 

يجب ما هي األشياء التي يمكنكما القيام بها معاً؟ ما هي األشياء التي ال يمكنكما القيام بها معاً؟ : األنشطةج( 

 أن تُدركا أنَّ هللا يرى كل ما تفعالنه. 

 

وسائل منع الحمل المختلفة( هو ليس آمناً على  ما يُسمَّى بـ "الجنس اآلمن" )استخدام: التالمس الجسديد( 

ليس آمناً على الصعيد  -بكل تأكيد  -وحيث أنه غالباً ما ال يكون آمناً على الصعيد الجسدي، فهو اإلطالق! 

(. 3: 31الكتاب المقدَّس يوصينا باالمتناع عن التالمس الجسدي بأشكاله قبل الزواج )عبرانيِّين والروحي! 

تحت أي ظرف من الظروف  -الرجال والنساء أن يتَّفقا أمام هللا بأنهما لن يمارسا الجنس معاً  لهذا، يجب على

 قبل الزواج.  -

 

لعالقتهما بحيث تكون هذه المعايير قائمة بعض المعايير الواضحة معاً يجب على الرُجل والمرأة أن يضعا 

 معاً:  يُجيبا عن األسئلة التالية بوضوح على الكتاب المقدَّس. كما يجب على الرُجل والمرأة أن

 

حة في الكتاب المقدَّس، ما ه و التالمس الجسدي المسموح به بيننا؟ ما هو التالمس وفقاً لمعايير هللا الُموضَّ

التالمس الجسدي المقبول بحسب تعاليم الكتاب المقدَّس لكنه الجسدي الذي ينبغي علينا االمتناع عنه؟ ما هو 
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و العكس(؟ ما نوع التالمس الجسدي الذي يمكن أن يساعد كل واحد على بناء اآلخر؟ ما مرفوض اجتماعياً )أ

 نوع التالمس الجسدي الذي ال يُساعد الطرف اآلخر؟ 

 

طريقة ارتباط المؤمنين المسيحيين بالجنس اآلخر تختلف تماماً عن طريقة ارتباط غير المؤمنين إنَّ : الُخالصة

قائمة على القداسة والكرامة، ؤمنين أن تكون العالقة بين الجنسين س يُوصي المبالجنس اآلخر. فالكتاب المقد

 (!2هذه إنَّما يستخف باهلل نفسه )العدد وصية هللا يستخف بوكل شخص الباطلة. الشهوة وليس على 

 

  ؟ن هو األخ الذي تَمَّ التعدِّي على حقوقهمَ ( 1: 3) :5السؤال 

مه هللا ويرتبط بامرأة بطريقة بعيدة عن القداسة والكرامة، أو عندما  عندما يقوم الرُجل بشيءٍ : مالحظات َحرَّ

هذا األخ الذي قد يكون وبطريقة شهوانية مثلما يفعل غير المؤمنين، فإنه بذلك يتعدَّى على حقوق أخيه. يُعاملها 

مل المسؤولية الُكبرى فالرُجل يتح، أو زوجها المستقبلي. الفتاة أب الفتاة، أو  أخى حقوقه هو تم التعدي عل

فإنه  إحدى الفتيات ويلعب الدور األبرز في العالقة الجنسية مع المرأة. لهذا، عندما يمارس الرُجل الجنس مع

ه ُسمعتهم، ويحرم يتعدى على الرجال اآلخرين الذين يرتبطون بهذه المرأة.  فهو يستغل هؤالء اإلخوة، ويَُشوِّ

لكنَّ هللا يمنع هؤالء اإلخوة من االنتقام بأية طريقة اة عذراء زوجة له. الحصول على فتزوجها الُمستقبلي من 

(. وعلى أي حال، إذا اقترف المؤمن خطية جنسيَّة ما، يجب عليه أن 23-37: 32ألنَّ النَّقمة هلل وحده )رومية 

شابات الذين اقترفوا . فبإمكان الشباب واليُدرك ما الذي فعله، وأن يشعر بندم حقيقي ويعترف بخطيئته أمام هللا

 خطيئة الزنى )أو الذين وقعوا في أي خطية جنسية أخرى( أن ينالوا غفران هللا، وأن يبدأوا حياتهم من جديد

 وذلك في حال أنهم التفتوا إلى الرّب يسوع المسيح وتابوا توبة صادقة عن خطيئتهم. 

 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟ أّي من الحقائق الواردة في هذا  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شارك وَدوِّن: -3: 3تسالونيكي  3تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

2. 

ر: له إلى تطبيق شخصي؟  َفكِّ  ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

بيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا اكتب هذا التط َدوِّن:

 على قلبك. 

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات 

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 .ات مُقترحةأمثلة على تطبيق -1

 

 لكي أُرضي هللا؟"سلك اقرأ الكتاب المقدَّس وأنت تُفكِّر في هذا السؤال: "كيف ينبغي عليَّ أن أ: 3: 3

 حياةً تُرضي هللا؟" -أكثر فأكثر  -ما هي األشياء التي ينبغي عليَّ أن أُغيِّرها لكي أحيا : 3: 3

 في الخطية الجنسية؟ ما الذي ينبغي عليَّ أن أفعله لكي أتجنَّب الوقوع: 1: 3

 ما الذي ينبغي عليَّ أن أفعله لكي أتحكم في جسدي بطريقة أفضل؟: 3: 3

 ما الذي يمكنني القيام به القتناء زوجة بقداسة وبكرامة؟ إذا كنت ما أزال عازباً، : 3: 3

 يحيَّة؟كيف يمكنني أن أتجنب جميع أشكال الشهوة العاطفية المترافقة مع نمط الحياة غير المس: 1: 3

إذا اعتديت على حق أحد األشخاص في الناحية الجنسية فيمكنني أن أتوب عن هذه الخطيئة، وأن أقبل : 1: 3

 ُغفران المسيح، وأن أبدأ بداية جديدة وطاهرة في عالقتي مع الجنس اآلخر.
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فظ بها على مكتبي لكي " على بطاقة وأن أحتهللا دعاك ألن تعيش حياةً ُمقدَّسةً يمكنني أن أكتب الُجملة ": 7: 3

 أراها كل يوم. 

يجب أن ال أنسى أبداً أنني إذا رفضت وصايا هللا بشأن الخطايا الجنسية والطهارة الجنسية، فهذا يعني : 2: 3

 أنني أرفض هللا نفسه.

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -2

 

النظر إلى الجنس اآلخر بطريقة  أريد أن أتعلَّم كيف أضبط عينيَّ وأفكاري. لقد عاهدت هللا على عدمأ( 

 قبل أن تستقر في عقلي وقلبي. أية أفكار شهوانية طرد شهوانية، وأن أ

 

أريد أن أستمر في تعليم الشباب في كل مكان أنَّ الطريقة المسيحيَّة في االرتباط بالجنس اآلخر هي طريقة ب( 

كما أنني أريد أن أقوم بدرس الكتاب لي. قابلة للتطبيق، وهي طريقة رائعة للحصول على شريك حياة ُمستقب

 هذا مع جميع الشبيبة الذين يمكنني التأثير عليهم. 

 

 

 .َصلِّ . 5الخطوة 

 3تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات 

 . 2-3: 3تسالونيكي 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف  )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

 (ائقدق 2) صالة 5

 صالة شفاعي ة

 

 جل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم.في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم أل تابعوا الصالة

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -3  . تعهَّد بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو مع مجموعة  2-3: 3برسالة تسالونيكي األولى الكتاب المتعلق ِعظ أو َعلِّم أو ادرس درس 

 من األشخاص. 

ُسل . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من أعمال الخلوة الروحيَّة -2 كل يوم.  37: 32 - 3: 31الرُّ

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 . راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. 7: 31الة: يوحنَّا الصَّ . الكلمة: الحفظ -1

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -1 الروحيَّة، وآيات أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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 11الد رس 

 

 َصالة 1

 

 
ساً مجموعتك وبرنامج التدريب على التلمذة للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادة وتسبيح  2

 كامل أخالقيا  هللا 

 
 هللا كامل أخالقيَّاً )أدبيَّاً( الفكرة الرئيسي ة:

 

 . 33-32: 31؛ تثنية 32-37: 32تثنية قرأ ا

 

 . هللا ال يُحابي أحدا   -1

 

(. فهو ال يُميِّز شعباً أو 31: 33)الويين  يتحيَّز للمساكينهللا ال يُحابي األغنياء وأصحاب النفوذ. كما أنه ال 

-13، 22: 32 طبقات االجتماعية )أعمالوالثقافات وال بالناس من كل الشعوبيرتبط جنساً عن اآلخر، بل 

11 .) 

 

 . يَْرتَشيهللا ال  -2

 

أيدي تحذيراً يقول بأنَّ األشخاص الذين يعبدون األصنام أو اآللهة التي هي ِمن ُصنع  331نقرأ في المزمور 

ألنها تقبل الرشاوى وتحابي بين  فاسدةفأصنامهم البشر سيُصبحون في نهاية المطاف مثل آلهتهم الزائفة. 

قبلون ن فاسدين هُم أيضاً ألنهم يواألشخاص الذين يصنعون آلهتهم بأيديهم يُصبحونام الناس. وعابدو األص

ا إلهنا الحّي الحقيقّي فال يقبل رشوة أبداً! فال أحد يستطيع أن يكسب رضا هللا عن  الرشاوى من الناس. أمَّ

وما ِمن أحٍد يوم. طريق تقديم بعض المال إلحدى الكنائس أو عن طريق القيام ببعض الطقوس الدينية كل 

 يستطيع أن يكسب هللا الحي إلى َصفِّه عن طريق القيام ببعض األعمال الصالحة أو بأي طريقة أخرى

تتعارض مع طبيعة هللا. فببساطة ُمتناهية، إلهنا الحّي ال يَرتشي! لهذا، ال يمكم لإلنسان أن يتالعب مع هللا 

 ! لشروطه هو، بل وفقاً هم هُمشروطل االحي! فإلهنا الحي يرتبط بالناس ليس وفق

 

 . هللا يُدافع عن المساكين -1

 

لهذا !" وليفنى العالم فقطأنا ، أو "القوي على حق دائماً"، أو "يؤمن الكثيرون في العالم بمبدأ "البقاء لألصلح"

ولألسف الشديد . فإنهم يستغلون ويضطهدون اليتامى، واألرامل، والُمسنِّين، والفتيات العازبات، والغرباء بينهم

فاألغنياء يزدادون غنًى يوماً بعد يوم أنَّ عمالة األطفال وعبودية األطفال في تزايد مستمر في عالمنا اليوم. 

شخص يموتون كل يوم في العالم  23222على حساب الفقراء الذين يزدادون فقراً يوماً تلو اآلخر. فهناك 

كذلك، فإنَّ ! ة ماليين طفل يموتون سنوياً بسبب سوء التغذيةكما أنَّ أكثر من ستبسبب الجوع وسوء التغذية! 

من يعانون بصورة متزايدة الغرباء واألقليات متزايدة من اإلهمال، و يعانون بصورة األرامل والُمسنِّين

 ! االضطهاد
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يدافع عن لكن على النقيض من كل هذه السلوكيات الالأخالقية السائدة بين شعوب العالم كله، فإنَّ هللا الحي 

وعلى النقيض من األغنياء، والظالمين، واالستغالليين، فإنَّ هللا الحي يعمل في وسط الفقراء المساكين. 

على أرملة . وكل يَحنو عليه على األرض له أب في السماءيتيم ، والُمستَغلِّين. فكل شخص والُمضطهَدين

 في السماء يدافع عنهم. وكل من يعيش َربٌّ  غريب على األرض لهاألرض لها َربٌّ في السماء يحميها. وكل 

َمن يحتاج إلى لمسٍة حانيٍة يجد إلهاً في السماء يغمرهم في ِوحدة قاتله دون أصدقاء له صديق في السماء. وكل 

ال سيَّما فيما يتعلق بحاجاتهم األساسية و -فاهلل الحي يهتم بالناس (. 3-3: 33بمحبته ولُطفه )قارن هوشع 

شراب، والكساء، والمسكن(. كما أنَّ هللا يستخدم المؤمنين المسيحيين في كل أنحاء العالم لكي )الطعام وال

لفقراء  تهممساعدمن خالل ذهابهم إلى الُمضطَهَدين والُمستََغلِّين، ولكي يكونوا يديه من خالل يكونوا قدميه 

تشجيع. وعندما يأتي يوم الدينونة ين، وأن يكونوا فمه من خالل رفع اليائسين بكلمات التعزية واللمساكوا

 األشرار الذين عاشوا على هذه األرض.العظيم، سوف يُعاقب هللا كل 

 

 

 . يتمتع بقيم وعادات ُمطلقةهللا  -4

 

 .21-22، 32-33، 2: 1؛ إشعياء 31-31: 13اقرأ المزمور 

خطأ، وكل ما هو شر، وكل ما  هللا لديه نظام أخالقي وروحي للقيم والعادات. وهو ُمنفصل تماماً عن كل ما هو

 وبقدر انفصاله عن هذه األشياء فإنه ُملتصق تماماً بكل ما هو حق، وكل ما. ، وكل ما هو نجسظالمهو 

. والشيء الذي يُميِّز نظام القيم اإللهي هذا هو أنه ليس نسبياً، صالح، وكل ما هو عادل، وكل ما هو ُمقدَّس

م اإلنسان في الُعمر. فالقيم األخالقية والروحية التي وضعها على ت وليس قائماً على الظروف، وليس قائماً  قدُّ

هللا هي قِيَم ُمطلقة! لهذا فإنَّ كل كلمات هللا في الكتاب المقدَّس تعني ما تقوله تماماً! فهو يريد للناس جميعاً أن 

فأوامر هللا ونواهيه . هنواهيوأوامره من خالل نظام القيم هذا قد أعلن هللا عن يعرفوه وأن يفهموا مشيئته. و

وطوال تاريخ هذه األرض. لذلك، فإنَّ نظام القيم الذي وضعه هللا هو  تبقى كما هي في كل ثقافة وكل حضارة

التي  -وكل َمن يتعدى على هذه القيم األساس الراسخ والمعيار الثابت لكل ما هو صواب وحق في كل عصر. 

لن يختبر السالم في حياته الحاضرة، وسوف يُعاقب في يوم الدينونة.  -وضعها هللا من خالل أوامره ونواهيه 

لذلك، فإنَّ كل َمن يَخضع (. 31-31: 13)المزمور الذين يعملون الشر يَرعى األبرار بعنايته ويقف ضد فاهلل 

 االبتعاد عن نواهيه، فسوف يكون ضميره صالحاً،لنظام القيم الذي وضعه هللا عن طريق إطاعة أوامره و

فالمؤمنون الحقيقيون يعرفون ما هي نظرة هللا إليهم، وسوف يختبر السالم مع هللا ويعيش في طُمأنينة رائعة. 

 ويعرفون أيضاً كيف يريدهم أن يسلكوا في هذا العالم. 

 

 

مجموعات صغيرة في اعبدوا هللا يتمتَّع بالكمال األخالقي )أو األدبي(! اعبدوا هللا بصفته  عبادة وتسبيح:

 ألف كل منها من ثالثة أشخاص.تت

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 1

ُسل  أعمال الرُّ

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

( مع مراعاة أن 37: 32 - 3: 31خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )أعمال الرسل 

 تكون المشاركات قصيرة. 

 أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
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 دقيقة( 72) تعليم 4

 أولويات المؤمن المسيحي : ربوبي ةال

 

 

 ولوي ات األأ( 

 

 ما هي األولوي ة؟ -1

يأتي قبل االهتمامات والجوانب الحياتية األخرى ِمن حيث الوقت، ذلك االهتمام أو الجانب الذي  هي األولوية

 والترتيب، واألهمية. 

 

 

 هل توجد قائمة ُمحد دة من األولويات؟ -2

 اليؤمن الكثير من المؤمنين المسيحيين أنَّ هناك قائمة ثابتة وُمحدَّدة من األولويات لحياتهم المسيحية، لكنهم 

فبعض المؤمنين يعتقدون أنَّ هذه األولويات هي كالتالي: أوالً: هللا؛ ثانياً: في ترتيب هذه األولويات. يتَّفقون 

وهكذا، فإنَّ هؤالء يضعون عائالتهم قبل خدمة العائلة؛ ثالثا: الخدمة؛ رابعاً: العمل؛ خامساً: النمو الشخصي. 

الذين يعتقدون أنَّ هذه األولويات هي كالتالي: أوالً: هللا؛ ثانياً: هللا في العالم. وهناك فئة أخرى من المؤمنين 

وهكذا فإنَّ هؤالء يضعون خدمة هللا في العالم الخدمة؛ ثالثاً: العمل؛ رابعاً: العائلة؛ خامساً: النمو الشخصي. 

 فوق كل األنشطة األخرى. 

 

 ؟الوحيدة الثابتة األولوي ةهللا هو  -1
ون المسيحيون صعوبة في تمييز الجوانب التي ينبغي أن تأخذ المكانة األولى في حياتهم. غالباً ما يجد المؤمن

ما هي الجوانب األهم في الحياة. كما أنَّ الكتاب المقدَّس يُعلِّم أنَّ هللا هو ح ووضيُعلِّم بلكنَّ الكتاب المقدَّس 

ر ما هو الجانب الذي سيحتل  األولوية الثانية في موقف ُمعيَّن في حياتك. األولوية األولى، وأنه هو الذي يُقرِّ

ر هللا أنَّ الخدمة أهم  ر هللا أنَّ عائلتك أهم من خدمتك. وفي ظروف أخرى، قد يُقرِّ ففي بعض الظروف، قد يُقرِّ

 من عائلتك. 

 

 .الجوانب األخرى في الحياة ُمهم ة هي األخرى -4

قٍت كاٍف واهتماٍم كاٍف لكل جانب من الجوانب يجب على المؤمنين المسيحيين أن يحرصوا على تخصيص و

 الخمسة األهم في الحياة. 

 

 

 أهم  خمسة جوانب في الحياة.ب( 

 

 اكتشف وناقش:
 ما هي أهم الجوانب في الحياة؟ ما الذي يُعلِّمه هللا؟ -3

 كيف ترتبط هذه الجوانب بعضها ببعض؟ ما الذي يُعلِّمه هللا؟ -2

 

 .عالقتك بعملك -1

 

 ي درجة أهميَّة عملك )مهنتك(؟ما ه وناقش: أ( اكتشف

 أدناه. الُمشار إليهااآليات الكتابيَّة  اقرأ
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 مالحظات:
 . يجب عليك أن تعمل لكي تتمكن ِمن إعالة زوجتك، وأبنائك، ونفسك.32: 1تسالونيكي  2 -

 الملبس(.. لكن ُكن قانعاً وراضياً عندما تحصل على ضروريات الحياة )المأكل و2: 1تيموثاوس  3 -

 

 حدوداً للعمل. رسم هللا ي ب( اكتشف وناقش:

 لكن ما هو الشيء الذي يجب أن يأخذ األولوية في عملك )وظيفتك(؟

 أدناه.  الُمشار إليهااآليات الكتابية  اقرأ

كل وقتك وطاقتك في عملك أو مهنتك. فهنالك جوانب أخرى مهمة أيضاً صرف هللا ال يريدك أن ت مالحظات:

! لكن رغم ذلك فإنَّ هللا يريدك أن تُعطي األولوية القصوى في عملك كوطاقت كوقتجزءاً من تحتاج  في الحياة

 لألمور التالية:

 

 .قناعاتك بشأن الحدود في عملك -3

 . ال تخسر نفسك عن طريق قضاء حياتك كلها في عملك أو مهنتك!11: 2مرقس  -

لثراء. ُكن حكيماً في وضع الحدود المعقولة فيما يتعلق جعل نفسك شقياً بسبب سعيك ل. ال ت1-3: 21أمثال  -

احتفظ ببعض الوقت والطاقة للجوانب األخرى بالوقت الذي تقضيه في العمل والطاقة التي تصرفها فيه. 

 الهامة من حياتك. فبهذه الطريقة، لن تعاني من الخسارة في الجوانب األخرى الهامة من حياتك.

 

 . في عملكعالقتك الشخصية مع هللا -2

 َخصِّص وقتاً لشركتك الشخصية مع يسوع المسيح قبل أن تبدأ عملك. . 32-12: 32لوقا 

خذ إجازة ليوم واحد على األقل كل أسبوع لكي تستريح من . 3: 1؛ مرقس 1: 21؛ الويين 32: 21خروج  -

وا معاً باألعمال لكي تحصل على بعض االنتعاش، ولكي تالقي هللا مع المؤمنين اآلخرين وتقومعملك، و

 الصالحة التي أعدَّها هللا لكم. 

 لكي يُعطيك الحكمة، والقوة، والتأثير، والثمار في عملك. اتَّكل على هللا . 2-3: 327المزمور  -

م . 23: 1أعمال  - يطلبها شريرة رفض تنفيذ أي مهام أن تاقتضى األمر هلل أكبر والء في عملك حتى ولو قَدِّ

 ُمديرك. منك 

 

 . خدمتك هلل في إطار عملك -1

في عملك كما لو أنك تقوم بها للرب، واحترم  ةصالحخدمة أو مهمة قُم بكل . 3: 3 - 22: 1كولوسي  -

 العالقات بينك وبين رؤسائك في العمل.

 اعمل بكفاءة في عملك واكتسب ُسمعة جيدة بين األشخاص الذين تعمل معهم.  .7: 1تيموثاوس  3 -

  ه عن طريق عملك وفي مكان عملك. لنشر ملكوت هللا وبرِّ اسَع جاهداً . 11-13: 1َمتَّى  -

 

 

 .عائلتكأفراد عالقتك ب -2

 

 ما مدى أهمية عائلتك )الزوجة/الزوج واألبناء(؟ :أ( اكتشف وناقش

 أدناه. الُمشار إليهااآليات  اقرأ

 مالحظات:
 الُمتعلقة بالعائالت.أِطْع وصايا هللا (. 3: 1 - 22: 1. )أفُسس 23-32: 1كولوسي  -

 

 هللا رسم حدوداً للعالقات بين أفراد العائلة الواحدة.  ب( اكتشف وناقش:
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 األولوية األولى في إطار عائلتك؟ اعطيهتُ ي يجب أن تالاألشياء  يلكن رغم ذلك، ما ه

 أدناه. الُمشار إليهااآليات  اقرأ

القات مع أفراد عائلتك. فهناك جوانب أخرى هللا ال يريدك أن تصرف كل وقتك وطاقتك على الع مالحظات:

لكن رغم ذلك فإنَّ هللا يريدك أن تُعطي األولوية في الحياة تحتاج جزءاً من وقتك وطاقتك! مهمة أيضاً 

 القصوى لألمور التالية في إطار عالقاتك مع أفراد عائلتك:

 

 . إطار عائلتكداخل خدمتك أو مهامك الخاصة ألجل السيِّد المسيح  -3

 . ادرس وناقش الكتاب المقدَّس مع أفراد أسرتك، واحرص على تطبيق الحقائق التي تتعلمونها.7-1: 1تثنية  -

احرص على تنمية عالقتك مع شريك حياتك واجعل هذه العالقة مثاالً يُحتذى ألبنائك . 11-22: 1أفُسس  -

 واآلخرين. 

ذاره؛ أي أن يعرفوا حقائق الكتاب المقدَّس وأن احرص على تربية أبنائك بتأديب الرّب وإن. 3: 1أفُسس  -

 يُطبِّقوها في حياتهم. 

 احرص على تنشئة أبنائك وتدريبهم في جميع جوانب الحياة.(. 3-3: 1)أفُسس  12: 2لوقا  -

 . َعلِّم أبناءك الطاعة، واالحترام، والحق، والحكمة، والبر، الخ. 21-22: 21أمثال  -

 

 . ألجل السيِّد المسيح خارج إطار عائلتك خدمتك أو مهامك الخاصة -2

 . أِطع الرّب يسوع المسيح حين يدعوك للخدمة لفترة قصيرة أو طويلة من الوقت. 12-23: 32مرقس  -

 إدارتك السليمة لعائلتك أهم من القيام بدور قيادي في كنيستك. . 32، 1-3: 1تيموثاوس  3 -

 

 . عملك إلعالة عائلتك -1

 . اهتم بتوفير جميع الحاجات الضرورية لعائلتك.2، 3: 1تيموثاوس  3؛ 33: 32كورنثوس  2 -

 

 . عالقتك الشخصية مع هللا في إطار عائلتك -3

 ليُكن والؤك هلل في إطار عائلتك أعظم من والئك ألعّز فرد من أفراد عائلتك. . 17: 32َمتَّى  -

 

 .عالقتك بخدمتك -1

 

 ي نظر الرّب؟ما هي أهمية خدمتك ف أ( اكتشف وناقش:

 أدناه. الُمشار إليهااآلية  اقرأ

 مالحظات: 
 . المعنى الحقيقي للحياة هو خدمة اآلخرين ألجل الرّب يسوع المسيح. 31: 32مرقس  -

 

 هللا رسم حدوداً للخدمة المسيحيَّة. اكتشف وناقش: ب( 

 خدمتك؟ لكن رغم ذلك، ما هي األشياء التي يجب أن تُعطيها األولوية األولى في إطار

 أدناه.  الُمشار إليهااآليات  اقرأ

هللا ال يريدك أن تصرف كل وقتك وطاقتك في الخدمة أو في القيام ببعض األنشطة الخاصة ألجل مالحظات: 

في الحياة تحتاج جزءاً من وقتك  السيِّد المسيح داخل الكنيسة المحلية أو خارجها. فهناك جوانب أخرى مهمة

 إنَّ هللا يريدك أن تُعطي األولوية القصوى لألمور التالية في إطار خدمتك المسيحية:وطاقتك! لكن رغم ذلك ف

 

  .إطار الكنيسةداخل خدمتك أو مهامك الخاصة ألجل السيِّد المسيح  -3

 . اعبد هللا بالحق والروح. 23-21: 3يوحنَّا  -
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تي ال يُبدي فيها اآلخرون األمور الال سيَّما في  -. اخدم هللا من خالل خدمة الناس 31-33: 31يوحنَّا  -

 استعدادهم للقيام بها، أو في األمور التي ال يمكن لآلخرين القيام بها.

 أهم من القيام باألنشطة وتنفيذ البرامج.. إنشاء العالقات 11-13: 31يوحنَّا  -

بهم عل31-32: 3أفُسس  - ى القيام بالخدمات . اجعل جميع المؤمنين في كنيستك تالميذ ليسوع المسيح، ودرِّ

 تبني جسد المسيح. المختلفة التي 

 

  .خدمتك أو مهامك الخاصة ألجل السيِّد المسيح خارج إطار الكنيسة -2

 . ُكن شخصاً دائم التأثير على الناس ِمن حولك. 1-2: 1؛ 31-33: 2كورنثوس  2 -

 ئق الكتاب المقدَّس لآلخرين. ، وِعظ باإلنجيل، وعلِّم حقا. اشهد للسيِّد المسيح11-12: 32َمتَّى  -

 د الفقراء، والمضطهَدين، وغيرهم في العالم. . شارك في إحدى خدمات افتقا37-31: 2؛ 27: 3يعقوب  -

 

 . خدمتك وعالقتك الشخصية مع الرّب يسوع المسيح -1

الخدمة  . احرص على تعميق عالقتك الشخصية مع الرّب يسوع المسيح. فهذا أهم من أنشطة1: 31يوحنَّا  -

 ألنه بدون عالقة شخصية مع السيِّد المسيح، لن يكون هناك ثمر حقيقي أو دائم. 

 

 

 . عالقتك مع نفسك -4

 

ك الشخصي؟ أ( اكتشف وناقش:  ما هي أهمية نُموَّ

 أدناه.  الُمشار إليهااآلية  اقرأ

 مالحظات: 
 مسيح. (. أحبب نفسك كما يُحبّك الرّب يسوع ال3: 31)إشعياء  13: 32مرقس  -

 

 هللا رسم حدوداً لنموك الشخصي. ب( اكتشف وناقش:

 ؟ما يتعلق بنموك الشخصيلكن رغم ذلك، ما هي األشياء التي يجب أن تُعطيها األولوية األولى في

 اآليات الُمشار إليها أدناه. اقرأ

ك الشخصي. فهناك جوانب أخر مالحظات: ى مهمة أيضاً هللا ال يريدك أن تصرف كل وقتك وطاقتك على نُموِّ

في الحياة تحتاج جزءاً من وقتك وطاقتك! لكن رغم ذلك فإنَّ هللا يريدك أن تُعطي األولوية القصوى لألمور 

ك الشخصي.التالية في إطار   نُموِّ

 

 تتمنى غير هللا أحداً. . انتبه إلى حربك الروحية. ال 21: 71؛ 2: 31المزمور  -3

 بالمحبة.  . الحرب العاطفية. اسلك2: 1أفُسس  -2

 كل ما يُرضي هللا. اعرف ما هي مشيئة هللا.  . الحرب الذهنية. ابحث عن37، 32: 1أفُسس  -1

 . الحرب الجسدية. أكرم هللا في جسدك )صحتك، لياقتك، ومظهرك(. 22-33: 1كورنثوس  3 -3

فقة الرديئة. الحرب االجتماعية. تجنَّب 11: 31كورنثوس  3 -1  تُفسد األخالق الجيدة.  رفاق السوء ألنَّ الرِّ

 متنع عن الرغبات الشهوانية ألنها تشّن حرباً عليك. . الحرب األخالقية. ا33: 2بطرس  3 -1

)جراحك العاطفية، وضعفك، . أفسح المجال هلل لكي يعتني بجراحك وكسورك 32: 13المزمور  -7

 وإخفاقاتك، وخسائرك في الحياة(. 

 القدرات التي وهبك هللا إياها. اصقل مواهبك وُكن ُمبدعاً. احرص على تنمية . 1-1: 13خروج  -2

 (. استغل الفُرص التي يوفرها هللا لك استغالالً حسناً. 31: 21)َمتَّى  31-31: 1أفُسس  -3

ع اآلخرين واقبل التشجيع من اآلخرين. 33: 1تسالونيكي  3 -32  . َشجِّ
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 .عالقتك الشخصية مع هللا -1

 

 هي أهمية عالقتك الشخصية مع هللا؟  ما أ( اكتشف وناقش:

 اآليات الُمشار إليها أدناه.  اقرأ

 مالحظات:
اثبت في المسيح، وفي كالم المسيح، وفي محبَّة المسيح. بدون يسوع المسيح ال يُمكنك أن . 2-1: 31يوحنَّا  -

 تفعل أي شيء له قيمة أبدية! 

 

 خصية معه. هللا لم يرسم أي حدود لعالقتك الش ب( اكتشف وناقش:

 ما هي األشياء التي يجب أن تُعطيها األولوية األولى في إطار عالقتك الشخصية مع هللا؟ على الرغم من ذلك، 

 اآليات الُمشار إليها أدناه.  اقرأ

فهناك جوانب أخرى معه.  الشخصيةعالقتك  نميةهللا ال يردك أن تصرف كل وقتك وطاقتك في تمالحظات:

تحتاج جزءاً من وقتك وطاقتك! رغم ذلك، فإنَّ هللا يريدك أن تُعطي األولوية القصوى  مهمة أيضاً في الحياة

 لألمور التالية في إطار عالقتك الشخصية معه:

 
 . المهام الخاصة الموكلة إليك في إطار عالقتك الشخصية مع الرّب يسوع المسيح

 ك محبتك األولى للرب يسوع المسيح!. أعط الرّب يسوع المسيح المكانة األولى. ال تتر1-3: 2رؤيا  -

على النمو كمؤمن مسيحي. اضرب جذورك كمؤمن مسيحي، وحرص على السلوك . ا7-1: 2كولوسي  -

 بُعمق في المسيح، وَحقِّق تقدماً ملموساً وواضحاً في حياتك المسيحيَّة. 

 تك. سكن بِِغنى في قلبك وحيا. اسمح لكالم الرّب يسوع المسيح أن ي31: 1كولوسي  -

. ضع تعاليم الرّب يسوع المسيح موضع التطبيق، واحرص على توصيل تعاليمه هذه إلى 27-23: 7َمتَّى  -

 اآلخرين. 

الصالة بلجاجة. ال تتوقف عن المواظبة على ال تتوقف عن . ال تتوقف أبداً عن الصالة. 2-7: 7َمتَّى  -

 الصالة. 

شجعوا بعضكم مؤمنين آخرين بهدف الشَّركة والتعلُّم.  . واظب على االجتماع مع21-23: 32عبرانيِّين  -

 بعضاً على المحبة في العالقات، وعلى األعمال الصالحة في الخدمة.

 إنتاج الثمار في حياة اآلخرين. . بادر إلى 31: 31يوحنَّا  -

 

 .هللا هو األولوية األولى الُمطلقة في كل جانب من جوانب الحياة -1

س عبادتك وخدمتك هلل وحده. فجميع اآليات السابقة تُبيِّن أنَّ هللا يريدك أن تُبقيه في . 32: 3َمتَّى  اقرأ: َكرِّ

لذلك، ال جانب من جوانب حياتك! فاهلل هو األولوية الدائمة الوحيدة في كل ناحية من نواحي حياتك! كل صميم 

، ووقتك، وطاقتك. بل أفسح األشياء التي ستستثمر فيها حياتكتسمح ألي قائمة أولويات أن تفرض عليك 

أن تستثمر فيها حياتك ووقتك وطاقتك في كل موقف  يجب عليكيُرشدك إلى األشياء التي المجال هلل نفسه أن 

 على ِحَدة. فاهلل يتوق للهيمنة على حياتك من خالل الروح القُُدس الساكن في قلبك. 
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 صاحب السيادة الُمطلقةهللا هو الملك 

 على كل جانب من جوانب حياتك! 

هللا نفسه، وليست قائمة األولويات، 

هو الذي يُرشدك إلى األشياء التي 

يجب عليك أن تستثمر فيها حياتك 

 ووقتك وطاقتك كل يوم!
 

 

 

 

     

 العالقة الشخصية مع هللا

 2–1: 31يوحنَّا 

 

 

 العائلة                                 الخدمة            

        17: 32َمتَّى          هللا       األولىتيموثاوس        

           1 :3–1                             

 

 تنمية الذات العمل                               

 مرقس        مزمور ال                        

                     327 :3–2    32 :12–13 

 

 

 

 

 .لكل شيء وقت -7

 كيف تحافظ على التوازن السليم بين هذه األولويات الخمس واألمور الطارئة األخرى في حياتك؟ 

 

 

 .العالقة بين األنشطة والوقت -1

 

 ما هي نظرة الكتاب المقدَّس إلى العالقة بين كل أنشطتك ووقتك؟ اكتشف وناقش:

 . 1-1: 2؛ 2-3: 1الجامعة  اقرأ:

 قت!لكل شيء و مالحظات:

 احرص على تخصيص وقت واهتمام كاٍف لجميع الجوانب المهمة في حياتك!

 

 

 .إكمال العمل الذي أوكله هللا إليك -2

 

 ما الذي يُعلِّمه الكتاب المقدَّس عن إكمال العمل الموكل إليك؟ اكتشف وناقش:

 اآليات الُمشار إليها أدناه. اقرأ

 مالحظات: 
 

الرسول بولس أكمل العمل الذي أوكله إليه . 7: 3تيموثاوس  2؛ 23: 22؛ 32: 22. أعمال الرسل بولسأ( 

 الرّب يسوع المسيح.

. هللا أوكل إلى 37: 3؛ كولوسي 31: 1؛ أفُسس 1: 1كورنثوس  3؛ 13: 31مرقس . المؤمنون المسيحيونب( 

ة. كيف يمكن ساعة كل يوم إلكمال هذه المهم 23كما أنه أعطى المؤمنين كل مؤمن مسيحي مهمة ُمحدَّدة. 

 القيام بذلك؟ 

. رغم أنَّ يسوع لم يَْشِف كل شخص مريض، ولم يكرز باإلنجيل 3: 37؛ يوحنَّا 11: 3مرقس . يسوعج( 

 كيف قام يسوع بذلك؟ للعالم كله، إالَّ أنه أكمل العمل الذي أوكله إليه هللا اآلب. 
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بل إنه كان ُمعتاداً على الصالة لقيام بها كل يوم. لم يكن لدى يسوع قائمة ُمحدَّدة من األعمال التي ينبغي عليه ا

من خالل شركته اليومية مع  -وقد تعلَّم يسوع وانتظار التعليمات من هللا والقوة الالزمة لتنفيذ هذه التعليمات. 

ق بين األمور التي تفرض نفسها عليه  -هللا اآلب  ة باعتبارها أن يُميِّز مشيئة هللا، وأن يُفرِّ ن تلك األمور وبيُملِحَّ

ةيُدير ظهره لألشياء التي تبدو في ظاهرها المهمة بالفعل. وبهذه الطريقة، فقد كان   المهمةويقوم باألشياء  ُملِحَّ

 بالفعل. 

 

 

 (ائقدق 2) صالة 5

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  على رفع صلوات قصيرةكمجموعة  تناوبوا

 اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. أو 

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

 لمسيح. للسيِّد اد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين . تعهَّ تعهُّد -3

" مع شخص آخر أو مع مجموعة من أولويات المؤمن المسيحيِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

 األشخاص. 

سل الخلوة الروحيَّة -2 كل يوم.  32: 23 - 32: 32. تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من أعمال الرُّ

ل. اكتب مالحظاتك. است  خدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -1 ؟ زواج المسيحي(. ما الذي يُميِّز ال11-22: 1أفُسس . َحضِّ

ن مالحظاتك.   استخدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1ٍد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدَّ الصالة -3

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ

 وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيتي. 
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 22الد رس 

 

 

 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب. صَ  قائد المجموعة:  لِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 2

 أعمال الرسل

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

( مع مراعاة أن 32: 23 - 32: 32ُمعيَّنة لُكم )أعمال الرسل خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال

 تكون المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 22) حفظ 1

 2: 1يوحن ا  1: ش ركةال

 

 

لأ(   التأمُّ

 

 شَّركةال 

 7: 3نَّا يوح 3

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

َولِكْن، إِْن ُكنَّا فِْعالً نَِعيُش فِي 

النُّوِر، َكَما هَُو فِي النُّوِر، تَُكوُن لَنَا 

َحقّاً َشِرَكةٌ بَْعِضنَا َمَع بَْعٍض، َوَدُم 

 ِطيئٍَة.اْبنِِه يَُسوَع يُطَهُِّرنَا ِمْن ُكلِّ خَ 

 7: 3يوحنَّا  3

 

 اكتب الشاهد الكتابي

 على ظهر بطاقتك.

 

 

 :ما هو النور -1

 

وقد عمل يسوع يَِصف ِصفات هللا )مثل محبته، وصالحه، وقداسته، ولُطفه، وغير ذلك(. ُمصطلح  النور

ي النور؛ أي أن المسيح على جعل صفات هللا ظاهرة ومرئية. لهذا فإنَّ أتباع يسوع المسيح مدعوون للسلوك ف

 يسلكوا وفقاً لصفات هللا. 

 

  في رأيك، لماذا يُطلق ُمصطلح "نور" على هللا، وعلى المسيح، وعلى المؤمنين المسيحيين؟ -2
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فهو الذي خلق كل وحياة روحية. ماديَّة ( ألنه مصدر كل حياة 1: 3يوحنَّا  3) تُطلق على هللا "نور"كلمة أ( 

 في الكون. كما أنه أعطانا حياةً روحيةً جديدة من خالل موت السيِّد المسيح وقيامته.  الحياة المادية التي نعرفها

 

وال سيَّما صفاته. فصفات هللا  -كشف لنا طبيعة هللا ( ألنه 32: 2)يوحنَّا  "نور العالميسوع المسيح يُدعى "ب( 

الحق  علنيُ ، وللجاهلينرفة المعيُعلن فيسوع  المجيدة تشع بقوة من خالل يسوع المسيح في وسط العالم.

الح لألشرار، ويكشف يكشف القداسة للنجسين، ويكشف الصَّ علن الحكمة للحمقى. كما أنه يُ للُمخطئين، و

ع الخائفين، ويُعلن حضور هللا وقُربه  ح قلوب الحزانى، ويُشجِّ المحبة للذين امتألت قلوبهم بالكراهية. وهو يُفَرِّ

 ان. والهجرللذين يعانون من الوحدة 

 

ليسوا نوراً في َحدِّ ذاتهم، بل هُم (. المؤمنون 33: 1)َمتَّى  "نور العالميسوع يدعو المؤمنين المسيحيين "ج( 

 (. 2: 1، ومحبته )أفُسس صالحهوال سيَّما قداسته، و -يعكسون صفات هللا للعالم 

 

 

 :ما معنى "الش ركة المسيحي ة" -1

 

يوحنَّا  3مع هللا اآلب واالبن والروح القُُدس ) االرتباط، والشَّراكةقة الحميمة، والشَّركة المسيحيَّة تعني العالأ( 

: 3يوحنَّا  3( ومع المؤمنين المسيحيين اآلخرين في العالم )33: 31كورنثوس  2؛ 3: 3كورنثوس  3؛ 1: 3

 3لكنيسة المسيحيَّة )إنَّ الشَّركة المسيحيَّة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشركة مع جسد المسيح؛ أي مع ا(. 7

فالمؤمنون المسيحيون يُلزمون أنفسهم بتعاليم الكتاب المقدَّس، والصالة، واالجتماع (. 31-32: 32كورنثوس 

معاً للشركة، ومساعدة بعضهم بعضاً وقت الحاجة، وتناول الطعام معاً، ومشاركة الخبر السار مع اآلخرين 

مسيحيَّة ال تشتمل على العالقة الحميمة فحسب، بل تشتمل أيضاً على (. لهذا فإنَّ الشَّركة ال37-32: 2)أعمال 

( واالشتراك في اآلالم نفسها ِمن جهة أخرى )فيلبي 32-3: 1شتراك في البركات نفسها ِمن جهة )غالطية اال

: 2ثوس كورن 2إعانة الواحد لآلخر )القوية و (. كما أنَّ الشَّركة المسيحيَّة تشتمل على مشاعر االنتماء32: 1

3 .) 

 

أنَّ يسوع هو الخبر السار وهذا  .الخبر السار وتؤمن بهالشَّركة أو الشَّراكة المسيحيَّة تبدأ عندما تسمع ب( 

لكنَّ المؤمنين (. 1: 3قام لكي يُخلِّصهم ِمن خطاياهم )قارن فيلبي أنه الناس وجميع المسيح مات عن خطايا 

كذلك، فإنَّ المؤمنين المسيحيين (. 33: 1كورنثوس  2ع غير المؤمنين )المسيحيين ال يُنشئون عالقات ُمْلِزَمة م

 (. 7: 3يوحنَّا  3يسلكون في النور في جميع األوقات ألنه بدون ذلك ال توجد شركة )

 

 

 ؟َدم يسوع المسيح""عبارة ما معنى  -4

 

عبارة سيحي يُدين السحر. لكنَّ المسيح ليس مادَّة سحرية تتمتع بقوة خارقة ُمميزة؛ فاإليمان المإنَّ دم يسوع 

" تُشير إلى دمائه التي ُسفكت على الصليب. وهذه عبارة رمزية تُشير إلى موت يسوع المسيح على دم يسوع"

لذلك فإنَّ المؤمنين الذين يسلكون في النور يعترفون الصليب وإلى البََركات الناشئة عن موته بالنسبة للمؤمنين. 

 فران ألنَّ يسوع المسيح دفع أُجرة خطاياهم بموته على الصليب ألجلهم. بخطاياهم ويحصلون على الغ

 

 

 الحفظ والُمراجعةب( 
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 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

 .7: 3يوحنَّا  3: شَّركةاآلية الكتابية بالطريقة السليمة. ال احفظ -2
 موعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة. اقسم المجموعة إلى مج راجع: -1

 

 

 دقيقة( 72) درس الكتاب 4

واج ما الذي يُميِّز ال ؟  ز   11-22: 5أفُسس المسيحي 

 

 معاً.  11-22: 1أفُسس استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  11-22: 1أفُسس لنقرأ  رأ.اق

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

 

 

 . اكتشف: 2الخطوة 

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

 بي؟ أو: ما هو الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتا

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

مثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك )فيما يلي أ

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

ل لديَّ هو الحّق  .1االكتشاف  ْوَجاُت، اْخَضْعَن ألَ 22: 1أفُسس الُمعلن في الحّق الُمفضَّ ، : "أَيَّتُهَا الزَّ ْزَواِجُكنَّ

". بِّ  "أَيُّهَا األَْزَواُج، أَِحبُّوا َزْوَجاتُِكْم ِمْثلََما أََحبَّ اْلَمِسيُح اْلَكنِيَسةَ َوبََذَل نَْفَسهُ ألَْجلِهَا." :21: 1 أفُسسو َكَما لِلرَّ

عالقة المسيح من المؤكد أنَّ الزواج مهم في نظر هللا ألنه يقارن عالقة الزوج والزوجة في الزواج المسيحي ب

والكنيسة هما المثال لكل زواج مسيحي. كما أنَّ كل زواج مسيحي هو صورة والكنيسة المسيحيَّة. فالمسيح 

الرّب تعكس عالقة المسيح بالكنيسة المسيحيَّة. وبعبارة أخرى فإنَّ الزواج المسيحي هو دوماً وأبداً شهادة عن 

يجات المسيحيَّة مجد الرّب يسوع المسيح! يسوع المسيح أمام العالم! لهذا، يجب أن تعكس   الزِّ

 

ل لديَّ هو الحّق  .2االكتشاف  ِه، َويَتَِّحُد 13: 1أفُسس الُمعلن في الحّق الُمفضَّ ْوُج َعْن أَبِيِه َوأُمِّ : "لَِذلَِك يَْستَقِلُّ الزَّ

مجتمع حدثاً اجتماعياً هاماً جداً ألنه في هذا اليوم يُعتَبر الزواج في كل  بَِزْوَجتِِه، فَيَِصيُر االْثنَاِن َجَسداً َواِحداً."

بيت والديه لينطلقا معاً في تأسيس عائلة جديدة! وهكذا فإنَّ الزواج يُنهي مرحلة الشاب والفتاة كل من يترك 

 عالقتك المميزة مع والديك، ويبدأ مرحلة عالقتك المميزة مع شريك حياتك. 

 

 . اطرح بعض األسئلة: 1الخطوة 

 ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟  ر:َفكِّ 

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد. 11-22: 1أفُسس لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 
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ن سؤالك في دفترك.  َدوِّن:  احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن  شارِك: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناقِش:

لمجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة )فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء ا

 النقاش حول األسئلة(. 

 

فات الُمميِّزة للزواج المسيحيما   :1السؤال    ؟هي الصِّ

 

  مالحظات:
 

 . الزواج هو فكرة هللا ومؤسَّسة أنشأها هللاأ( 

-32: 2لرُجل )تكوين في وقت الخلق، رأى هللا حاجة آدم لشريك حياة. لهذا فقد بادر هللا بخلق المرأة ألجل ا

أن يقع الرُجل والمرأة في الخطيَّة، أنشأ هللا عالقة  فقبلتأسيس عالقة الزواج. ب(. كذلك، فقد بادر هللا 23

فات الُمميِّزة التالية: ا ة جداً تتمتَّع بالصِّ عند الزواج، يترك كل من الرُجل والمرأة لزواج لتكون عالقة خاصَّ

ويلتصق الواحد باآلخر للجزء الُمتبقي من حياتهم. ومنذ  واحدةوامرأة  واحدد رُجل يَتَّحِ وعند الزواج، والديه. 

(. وهكذا، فاهلل لم 23: 2تكوين لحظة الزواج، يُصبح الجنس امتيازاً للزوجين في إطار عالقتهما الزوجية فقط )

مرأة في الخطية. وقد يُنشئ عالقة الزواج فحسب، بل حافظ أيضاً على مؤسسة الزواج بعد أن وقع الرُجل وال

ر كل ( الكالم بأنَّ الزواج هو 13: 1( والرسول بولس )أفُسس 1-3: 33من الرّب يسوع المسيح )َمتَّى  َكرَّ

ينبغي على هذه المؤسسة أن تخضع للقواعد والشروط التي وضعها هللا لها. في أزمنة مؤسسة أنشأها هللا، وأنه 

 ؛ أي الشعب العبراني القديملتصوير العالقة الحميمة بين هللا وشعبهكرمز العهد القديم، كان الزواج يُستخدم 

وفي العهد الجديد، يُستخدم الزواج كرمز لتصوير العالقة الحميمة جداً بين الرّب يسوع المسيح (. 1)إرميا 

األصلية مؤسسة الزواج (. ورغم أنَّ الثقافات والمجتمعات قد غيَّرت 1أفُسس وشعبه؛ أي الكنيسة المسيحيَّة )

التي  التي أنشأها هللا، إالَّ أنَّ هللا ما يزال يدعو جميع الشعوب والثقافات إلى العودة إلى مؤسسة الزواج األصلية

 هي ِمن تأسيسه!

 

 . زواج أُحاديالزواج هو ب( 

ين كان لديهم أكثر من زوجة واحدة.  ن لنا تاريخ العهد القديم أنَّ بعض األشخاص الُمهمِّ د الزوجات لكنَّ يُدوِّ تعدُّ

عبادة األوثان بصورة جماعية )على في العهد القديم تسبَّب في الكثير من المشاكل مثل الغيرة، والتمييز، و

(. فالتعليم الواضح في العهد القديم والعهد 33-3: 33ملوك  3سبيل المثال، انظر ماذا حدث للملك ُسليمان في 

د الزوجات هو أمر ومؤسسته. فاهلل لم يُغيِّر خطته األصلية الواردة في  مشيئة هللاُمخالف ل الجديد تُبيِّن أنَّ تعدُّ

بنسائه أو فهو لم يقُل إنه ينبغي عليه أن يلتصق . امرأتهبأنَّ ينبغي على الرُجل أن يلتصق ب 23: 2تكوين 

ر يسوع هذه الوصيَّة فقال فيبزوجاته )بصيغة الجمع( : 1: 33َمتَّى  ، بل بامرأته )بصيغة الُمفرد(! وقد َكرَّ

هُ َويَتَِّحُد بَِزْوَجتِِه، فَيَِصيُر االْثنَاِن َجَسداً َواِحداً " ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ ." فهو لم يقل إنه ينبغي على الرُجل لَِذلَِك يَْتُرُك الرَّ

بل إنه استثنى جميع األشخاص اآلخرين من االتحاد الخاص أن يُصبح جسداً واحداً مع العديد من الزوجات! 

د الزوجات، بالعالقة الزوجيَّة وال سيَّما االتحاد الجنسي في إطار العالقة الزوجية.  م تعدُّ وهكذا فإنَّ هللا يَُحرِّ

م م أي شكل من أشكال الغزل والَعبَث مع  ويُحرِّ م الزنى، ويُحرِّ وجود َخليالت أو زوجات غير شرعيَّات، ويُحرِّ

 أي نساء أخريات.
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 . حياةيدوم مدى الالزواج ج( 

ورغم أنه لم يُكن مؤيداً للطالق، في أزمنة العهد القديم، سمح موسى للشعب بالطالق "بسبب قساوة قلوبهم". 

الُمحيطة بهم. لكنَّ الرّب األمم الوثنية استوردها شعب إسرائيل من قام بتنظيم تلك العادة الشريرة التي إالَّ أنه 

قَنَّ اإِلْنَساُن َما قَْد في األصل. هللا اً من خطة جزءيسوع بَيَّن بوضوح أنَّ الطالق لم يُكن  لهذا فقد قال: "فاَلَ يُفَرِّ

(. والكتاب المقدس ال يسمح بالطالق إالَّ 31-33: 2! فاهلل يُبغض الطالق )مالخي (1-3: 33قََرنَهُ هللاُ" )َمتَّى 

(. والثانية، في حالة أنَّ أحد الزوجين 3-2: 33)َمتَّى  الخيانة الزوجية ةفي حالتين اثنتين فقط: األولى، في حال

-32: 7كورنثوس  3لكنَّ شريكه غير المؤمن رفض البقاء معه ) غير المؤمنين أصبح مؤمناً في وقٍت الحق

لكن حيث أنَّ العالقة بين هللا وشعبه هي عالقة عهد، فيجب أن تبقى عالقة الزواج المسيحي عالقة أمينة (. 31

 تستمر مدى الحياة.

 

 . شيء مؤقت يقتصر إلى حياتنا على هذه األرضلزواج هو اد( 

جون. فسوف يكون المؤمنون يتزوجو يقول الرّب يسوع إنّه عند مجيئه الثاني فإنَّ الناس ال الُمقامون ن وال يَُزوِّ

، وليس في على هذه األرض فقط(. لذلك، فإنَّ الزواج هو مؤسسة هللا 12: 22في السماء )َمتَّى  كالمالئكة

 وبالتالي، يُمكن القول إنَّ القيمة األبدية للزواج على األرض تتلخص فيسماء أو على األرض الجديدة. ال

 عكس صورة المسيح، والتدريب على الصفات المسيحيَّة، وإنجاب األبناء.

 

 . شيء عادّي، لكنه ليس األفضل للجميعالزواج هو هـ( 

(. لكنَّ الرّب 2: 1تيموثاوس  3؛ 1: 3كورنثوس  3لمسيحيين )يُعتبر الزواج أمراً عادياً للمؤمنين والقادة ا

ها بعض الكلمات الخاصة ( 11-12: 7كورنثوس  3( والرسول بولس )32-32: 33يسوع المسيح )َمتَّى  َوجَّ

لألشخاص الذين يبقون دون زواج. فاهلل يدعو بعض األشخاص للبقاء دون زواج لفترة ُمحدَّدة ِمن حياتهم أو 

لكي يخدموا هللا بطريقة ُمعيَّنة. فهو يدعوهم لخدمته بقلب كامل دون االنشغال بأي شيٍء  حياتهمربما طوال 

يُنجبون أبناًء وهللا يُعطي وعداً خاصاً جداً لألشخاص الذين يبقون دون زواج بقصد خدمة هللا؛ فسوف آخر! 

يَِعد هؤالء األشخاص بأنه سيجعلهم  يفوقون في عددهم أبناء األشخاص المتزوجين. وهكذا، فإنَّ هللاروحيِّين 

 (!1-3: 13ُمثمرين جداً في ملكوت هللا )إشعياء 

 

 . عالقة ينبغي أن يتم إنشاؤها أمام الناسالزواج هو و( 

أباه وأمه.  زوجةوالزوج كل من اليترك ، أوالً (. 23: 2لقد وضع هللا ثالثة عناصر رئيسية للزواج )تكوين 

وأن يُصبح كل منهما مرتبطاً عاطفياً باآلخر. كذلك، بوالديهما، الشديد العاطفي  فيجب أن يتوقفا عن االرتباط

على والديهما وأن يعتمدا على نفسيهما بهذا الشأن. كما يجب أن يتوقفا عن يجب أن يتوقفا عن االتكال المالي 

لطات الجديدة  الخضوع باعتبارهما ا هللا لهما التي وضعهلوالديهما كما في السابق، بل أن يخضع كل منهما للسُّ

يحرصا وأن  -إن أمكن ذلك  -زوج وزوجة. من ناحية أخرى، يجب أن يسعيا إلى العيش في منزل مستقل 

كما أنهما يتعاهدان على أن يلتصق الزوج والزوجة أحدهما باآلخر. ، ثانياً على إنشاء عائلتهما الخاصة بهما. 

فاتحادهما الجسدي هو ذروة ، يُصبح الزوجان جسداً واحداً. ثالثاً  يبقى كل منهما ُمْخلَِصاً لآلخر طوال الحياة.

 اتحادهما الروحي والعاطفي واالجتماعي. 

 

عن طريق اإلفصاح عن رغبتهما في الزواج. بعد ذلك، يبدأ الشاب والفتاة لترك والديه شاب يستعد كل من ال

زفاف، يترك كل منهما والديه بالفعل. كذلك، وعندما يحين وقت الوالفتاة باالستعداد لزواجهما وحفل الزفاف. 

شهوداً على أنَّ هذين الشخصين المؤمنون، والمؤمنات، واألصدقاء و ،أفراد العائلتينيكون في حفل الزفاف، 

، وأن قد تعاهدا على الزواج طوال الحياة، وعلى أن يُحب أحدهما اآلخر، وأن يكون كل منهما ُمخلصاً لآلخر

 عيناً لآلخر في كل ظروف الحياة. يكون الواحد منهما مُ 
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دوماً هو بل أمراً يجري في الخفاء. فردياً أو قراراً لكتاب المقدَّس أنَّ الزواج لم يُكن نجد من خالل دراستنا ل

قرار الزواج يشتمل على اختيار الزوجة )تكوين ففي األزمنة القديمة، كان َحَدث يشترك فيه أفراد العائلتين. 

(، وتقديم الهدايا للعروس 32: 13؛ 32: 23م هدية لعائلة العروس في بعض األحيان )تكوين (، وتقدي23: 23

يجري أمام الناس ويشتمل وهكذا، فقد كان حفل الزفاف  (. 31: 3ملوك  3؛ 13، 13: 23والعريس )تكوين 

يكون (؛ 33-31: 31يرتدي الزوج والزوجة مالبس الزفاف الجميلة )المزمور على بعض العناصر التالية: 

يذهب الجميع  ؛(23: 1، يوحنَّا 33: 31هنا َوصيفات يرافقن العروس، وأصدقاء يرافقون العريس )المزمور 

تكون هناك وليمة ُعرس (؛ 31-3: 21العروس واصطحابها إلى منزل العريس )َمتَّى لجلب في موكب زفاف 

ا أهم وأعظم (. 37: 33؛ قضاة 32-3: 2؛ يوحنَّا 33-3: 22تستمر ألسبوع كامل في بعض األحيان )َمتَّى  أمَّ

؛ 37: 2؛ أمثال 33: 2جزء في حفل الزفاف فهو عهد الزواج الذي يكون هللا شاهداً عليه بنفسه )مالخي 

 (. 23-31: 22؛ تثنية 21-23: 23(! بعد حفل الزفاف، يكون الزواج قد انعقد واكتمل )تكوين 2: 31حزقيال 

 

 . لعالقة بين المسيح والكنيسةيقوم على االمسيحي الزواج ز( 

هللا يأمر الزوج بأن يكون رأس زوجته كما أنَّ المسيح هو رأس الكنيسة المسيحيَّة، وأن يُحب زوجته كما يُحب 

المسيح الكنيسة المسيحيَّة. كما أنَّ الكتاب المقدَّس يأمر الزوجة بأن تخضع لزوجها كما أنَّ الكنيسة المسيحيَّة 

فالزواج المسيحي هو صورة عن العالقة بين المسيح والكنيسة المسيحيَّة تحترم زوجها. تخضع للمسيح، وأن 

دما يحافظ (. لهذا فإنَّ الزواج المسيحي هو إعالن عن يسوع المسيح أمام العالم كله. فعن11-22: 1)أفُسس 

مسيح وعن شعب يسوع على زواجهما المسيحي فإنَّ شعوب العالم تتعلَّم المزيد والمزيد عن يسوع ال الزوجان

سيرونها ماثلةً أيضاً في عالقة الزوجين في الزواج ، بل فحسب ن محبَّة هللا لهمهؤالء عيسمع فلن المسيح. 

كما أنَّ هؤالء األشخاص لن يسمعوا عن فرح العالقة النامية مع هللا الحي، بل إنهم سيرون أيضاً المسيحي. 

وهكذا فإنَّ الزواج المسيحي هو ن المرتبطين بهذا العهد المقدس. مثاالً حياً على هذا الفرح من خالل الزوجي

المسيح! لهذا، يُمكن لكل زواج مسيحي أن الرب يسوع بين و نابينالتي تربط شهادة قوية عن العالقة الرائعة 

ويروا  حقالً إرسالياً وال سيَّما عندما يكون البيت المسيحي مفتوحاً للجميع بحيث يمكن للناس أن يأتوايُصبح 

 البيت المسيحي على حقيقته. 

 

 

 ما هي المسؤوليات التي أعطاها هللا للزوج المسيحي وللزوجة المسيحيَّة؟   :2السؤال 

هللا هو الذي خلق كل رُجل وكل امرأة. كما أنَّ هللا هو الذي أنشأ العالقة الزوجية عندما خلق المرأة  مالحظات:

د المسؤوليات الُملقاة على كل زوج فاهلل لديه (. لهذا، 23-32: 2)تكوين  تجاه زوجته، ُمطلق الحق في أن يُحدِّ

فاهلل يعرف كيف تعمل مخلوقاته على أفضل نحو ُممكن. لهذا، عندما يُطيع الزوج تجاه زوجها.  زوجةكل و

 والزوجة هللا في هذا األمر ويقوم كل منهما بمسؤولياته تجاه اآلخر، سوف يتمتعان بزواج رائع. 

 

لكنَّ هللا خلق مسؤولية أال وهي أن يخدم أحدهما اآلخر. وضع عليهما وُسلطة لزوج والزوجة اأعطى هللا لقد 

في خدمة عن ُسلطته ومسؤوليته كل منهما  يُعبِّر، وقضى بأن الزوج والزوجة ُمختلفين أحدهما عن اآلخر
في  أخذ زمام المبادرةطريق  يريد من الزوج أن يُعبِّر عن خدمته لزوجته عن فهو. اآلخر بُطرق مختلفة

 . عميقةله إلى عالقة دافئة و دعوتهاعن طريق العالقة. كما أنه يريد من الزوجة أن تُعبِّر عن خدمتها لزوجها 

 

 . أن يُحبّها وأن يقودهاهما ا هللا للزوج المسيحي تجاه زوجته مأعطاه ينمسؤوليتأهم أ( 

 

أن يُحب الزوج زوجته يعني أن يُحبها . خالل محبَّته لها منيجب على الزوج المسيحي أن يخدم زوجته  -3

(، وأن يُظهر اهتمامه وعطاءه ِمن نحوها، وأن يَقبلها ِمن كل كما يُحب الرّب يسوع المسيح كنيسته )المؤمنين

فالمحبَّة تعني العطاء والتضحية بال حدود. والمحبة تعني قلبه ويساعدها على أن تُصبح أفضل ما يكون. 
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اء، وفي  الزوج لزوجته برعاية واحترام. والمحبة تعني أن يعيش الزوجان معاً  معاملة اء والَضرَّ في السرَّ

ة والمرض.   الصحَّ

 

عندما نُطبِّق هذه اآليات على ف !عن المحبة 2-3: 31كورنثوس  3ما أجمل الصورة التي ترسمها لنا اآليات 

. إنها المحبة ويتأنَّى على زوجته نتظريالزوج تجعل  الصبورة هي المحبة التي المحبةسوف نجد أنَّ  ،الزوج

. والمحبة اللطيفة هي هااللُّطف من نحوإلى إبداء ، بل تهى زوجاللُّطف علتدفع الزوج إلى عدم فرض التي 

كما فُرصة واحدة دون استغاللها بطريقة إيجابية. تدفع الزوج إلى مساعدة زوجته وعدم إضاعة المحبة التي 

تستحقها. التي الكرامة وإعطائها  تهزوجتقدير تدفع الزوج إلى الخالية من الغيرة هي المحبة التي أنَّ المحبة 

التباهي بما أنجزه وما تجعل الزوج يبتعد عن كذلك فإنَّ المحبة التي ال تتفاخر هي المحبة المتواضعة التي 

افاً في عالقته مع زوجته في ما يتعلق شفتجعل الزوج البعيدة عن الكبرياء هي المحبة التي حقَّقته. والمحبة 

كل تدفع الزوج إلى إظهار والمحبة التي ال تتصرف بغير لياقة هي المحبة التي ضعفه. جوانب جوانب قوته وب

التي تجعل . والمحبة التي ال تسعى إلى مصلحتها الخاصة هي المحبة تهمع زوج هكياسة في تعاملتهذيب و

الشخصية. والمحبة التي ال تُستفز سريعاً هي المحبة التي ن مصلحته أكثر م تهسعى لمصلحة زوجالزوج ي

 تجعل الزوج يحتمل األلم الذي قد تُسبِّبه له زوجته أحياناً. 

 

أن يقود الزوج زوجته يعني أن يقودها . ِمن خالل قيادته لهايجب على الزوج المسيحي أن يخدم زوجته  -2

ي على الزوج أن يقود زوجته كما يقود الراعي خرافه: فيجب عليه أن فينبغكما يقود السيِّد المسيح الكنيسة. 

كما يجب على الزوج أن يقود يُطعمها، وأن يعتني بها، وأن يحميها، وأن يساعدها على اجتياز الصعوبات. 

: فيجب عليه أن يهتم بممتلكاتها، قصرالبتدبير شؤون بذات الطريقة التي يقوم فيها قَيِّم القصر زوجته 

وأن يقودها في طريق الرّب. وأخيراً، يجب على الزوج أن يقود زوجته كخادم:  شطتها، واهتماماتها، وأن

 فيجب عليه أن يخدمها وال سيَّما في الجوانب التي تحتاج فيها إليه بصورة ماسَّة. 

 

 . أهم مسؤوليتين أعطاهما هللا للزوجة المسيحية تجاه زوجها هما أن تُحبّه وأن تُعينهأ( ب( 

 

الكتاب المقدَّس يُعلِّم أنه ينبغي على . ِمن خالل محبّتها لهيجب على الزوجة المسيحية أن تخدم زوجها  -3

، وأن بيتهاتهتم بشؤون وعفيفة، وأن  ةزوجها وأبنائها، وأن تكون طاهرتكون ُمِحبَّة لالزوجة المسيحيَّة أن 

المحبة كذلك فإنَّ (. 1-3: 2)تيطس لى كلمة هللا يتكلم أحد بالسوء عال  حتىتكون لطيفة، وأن تخضع لزوجها 

ة والمرض.  اء، وفي الصحَّ  تعني أن يعيش االثنان معاً في السراء والضرَّ

 

يُعلِّم الكتاب المقدَّس أنه ينبغي على . ِمن خالل ُمساعدتها لهيجب على الزوجة المسيحية أن تخدم زوجها  -2

(. 11: 1(، وأن تحترمه )أفُسس 1-3: 1بطرس  3؛ 23-22: 1س تَخَضع لزوجها )أفسُ الزوجة المسيحيَّة أن 

وهي تخدم زوجها بأن تخضع لقيادته وتحترم قيادته. والخضوع هنا ال يعني خضوع العبد لسيِّده، بل أن 

بأن تكون أفضل عضو في فريق (. فيجب عليها أن تتبعه طواعيةً 32: 2تخضع له كُمعيٍن له )قارن تكوين 

م له أفضل اآلراء، وأفضل االقتراحات، وأفضل زوجها. وحيث أنه ا عضو في فريقه، يجب عليها أن تُقدِّ

كار، وأفضل العون، وأفضل الدعم، وأفضل كل شيٍء يمكنها أن تُقدمه له. كذلك، يجب عليها أن تناقش األف

وهي تشاركه  معه جميع القضايا الهامة التي تتعلق بحياتهما الشخصية، وزواجهما، وعائلتهما، ومجتمعهما.

في اتخاذ القرارات الصائبة ومناقشة عواقب قراراتهما. وفي حال أنهما لم يتمكنا من الوصول إلى قرار 

، يجب أن تسمح له باتخاذ القرار النهائي وأن يكون مسؤوالً عن نتائج قراره. لكنَّ خضوعها لزوجها مشترك

إذا طلب منها زوجها القيام بشيء خاطئ، فيجب عليها ينحصر في األمور التي يطلبها هللا منها. وهذا يعني أنه 

 (. 23: 1أن ترفض ذلك بلُطف )قارن أعمال 
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ا احترامها لزوجها فيعني أن تُعبِّر عن رأيها ووجهة نظرها بطريقة لطيفة وأن تسمح هلل بأن يُثبت وجهة  أمَّ

مليَّاً في نصيحة زوجها، وأن تُشركه في كما أنَّ احترامها لزوجها يعني أن تُفكِّر نظرها هذه بطريقته الخاصة. 

خدمته تُبادر طوعاً إلى وأن تُطلعه على النجاح الذي تُحققه. من جانٍب آخر فإنَّ احترامها له يعني أن  ،خططها

 قبل أن يطلب منها ذلك، وأن تُصغي إليه وتحاول أن تتفهم مشاكله وآراءه. 

  

سيح كنيسته ويقودها، فلن يكون من الصعب على الزوجة أن عندما يُحب الزوج زوجته ويقودها كما يُحب الم

المعنى الحقيقي ِمن خاللها لألبناء أن يتعلموا طريقة تُتيح تحترمه وأن تخضع لقيادته في العائلة. وأفضل 

 والخضوع هي أن يراقبوا العالقة بين والدهم ووالدتهم المؤمنين بصورة يومية.  للمحبة، واالحترام، والقيادة،

 

 . طَبِّق: 4خطوة ال

ر:  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من  شارك وَدوِّن:  .11-22: 1أفُسس تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

ر: له إلى تطبيق شخصي؟  ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا َفكِّ  أن تُحوِّ

اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  َدوِّن:

 على قلبك. 

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات 

 ائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.ُمختلفة. فيما يلي ق

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

يجب على الزوجة أن تخضع لزوجها. لكن هناك مواقف يجب على الزوج فيها أن لكال الزوجين:  22: 1

قُم بدراسة حول كيفية خضوع الكنيسة المسيحيَّة للرب يسوع المسيح. طَبِّق (. 23: 1يخضع لزوجته )أفُسس 

 عالقتك مع شريك حياتك.  ذلك على

قُم بدراسة حول كيف أنَّ يسوع المسيح هو رأس الكنيسة المسيحيَّة، وكيف أنه يقود الكنيسة لألزواج:  21: 1

 المسيحيَّة. طَبِّق ذلك على عالقتك بزوجتك. 

يَبذل نفسه قُم بدراسة حول كيف أنَّ الرب يسوع المسيح يُحب الكنيسة المسيحيَّة وكيف أنه لألزواج:  21: 1

 ألجلها. طَبِّق ذلك على عالقتك بزوجتك. 

قُم بدراسة حول كيف أنَّ الرب يسوع المسيح يُطهِّر الكنيسة المسيحيَّة ويجعلها بَِهيَّةً : لألزواج: 21-27: 1

 طَبِّق ذلك على عالقتك بزوجتك. )مجيدةً( من خالل كلمته. هذا يعني أن يجعلها شبيهة به أكثر فأكثر. 

قُم بدراسة حول كيف أنَّ الرب يسوع المسيح يَُغذِّي كنيسته المسيحيَّة ويعتني بها. طَبِّق ذلك لألزواج:  23: 1

 على عالقتك بزوجتك.

ليفحص كل من الزوج والزوجة نفسه ليرى ما إذا كان ما يزال معتمداً على والديه لكال الزوجين:  13: 1

 ك والديه وااللتصاق باآلخر. ليساعد الواحد اآلخر على تربطريقة أو بأخرى. 

قومي بدراسة حول كيف أنَّ الكنيسة المسيحيَّة في الكتاب المقدَّس تُظهر االحترام للرب للزوجات:  11: 1

 عالقتك بزوجك. يسوع المسيح. طَبِّقي ذلك على 

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -2

 

لمسيح. فأنا أريد أن أخدم زوجتي في الجوانب التي أتعهَّد من جديد بأن أكون قائداً مثل يسوع الألزواج: أ( 

أحميها تحتاجني فيها أكثر من غيرها. كما أنني أريد أن أعتني بصحتها الجسدية وصحتها الروحية، وأريد أن 
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وأن أساعدها في اجتياز العقبات التي تعترضها، وأريد أن أتخلى عن أنانيتي وأن أخدمها بروح العطاء 

 والتضحية. 

 

الزوجة لزوجها يعني أن تساعده بفاعلية عن  لقد اكتسبت فهماً جديداً لمعنى الخضوع. فخضوعوجات: ب( للز

وغالباً ما الخدمة العملية دون أن تُهَدِّد دوره القيادي في العائلة. طريق تقديم االقتراحات، ووضع الخطط، و

 ته لها وعطاءه ِمن نحوها. تتمكن الزوجة من إعانة زوجها بعيداً عن كل أنانية عندما تختبر محب

 

 

 .َصلِّ . 5الخطوة 

: 1أفُسس تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات 

22-11 . 

نوا على الصلوات القصيرة التي تت ألف )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

 (ائقدق 2) صالة 5

 صالة شفاعي ة

 

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

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 د رس القادملل

 

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

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -3  . تعهَّد بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو مع مجموعة من  11-22: 1أفُسس ِعظ أو َعلِّم أو ادرس درس الكتاب المتعلق برسالة 

 ألشخاص. ا

كل يوم. استخدم  3-3رسالة رومية . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

 . راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها. 7: 3يوحنَّا 3: شَّركة. الكلمة: الالحفظ -1

 (. 1: 1ٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشخالصالة -3

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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 21الد رس 

 

 َصالة 1

 

 
ساً مجموعتك وبرنامج التدريب على التلمذة للرب.  المجموعة:قائد   َصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادة وتسبيح  2

 عظيم وُمبِدعهللا 

 
 عظيم وُمبِدعهللا  الفكرة الرئيسي ة:

 

 . 32-31: 313المزمور اقرأ 

اتها هي ُمعجزة. الجسم البشري وجعلها ُمذهلة! هللا هو ُمبِدع النمو؛ وظاهرة النمو في َحّد ذهللا خلق أجسامنا 

كذلك فإنَّ هللا هو خالق أصغر شكل من أشكال الحياة التي يمكن للعقل ينمو ويُجدِّد خالياه بنفسه بصورة دائمة. 

 أن يتخيله. 

 

 . خاليا الجسم البشري -1

 

ام من جسم اإلنسان لكنَّ العلماء يُقدِّرون أنَّ كل كيلوغريتألف جسم اإلنسان من عدد ال يُحصى من الخاليا. 

معامل طاقة ُمتناهية الصغر تُنتج  32( خلية! وكل خلية تحتوي على 2ر222ر222ر222ر222)يحتوي على 

لقيام الجسم بوظائفه. وكل معمل طاقة يُنتج طاقة للعمل، والركض، والتفكير، والتكلم، كل الطاقة الالزمة 

 3ال يتعدى م كل َمعمل من معامل الطاقة هذه وجميع الوظائف األخرى التي يقوم بها الجسم. لكنَّ حج

وهكذا، رغم أنَّ مصدر الطاقة هذا ُمتناهي ميكرومتر(!  3222ميكرومتر )الملليمتر الواحد يحتوي على 

الصغر، إالَّ أنَّ هذه الخاليا ُمجتمعةً تُنتج طاقةً هائلةً تُمكِّن اإلنسان من القيام بجميع الوظائف والمهام التي يقوم 

 بها!

 

 . أألكياس الهوائية التي تتألف منها رئتا اإلنسان -2

 

بأكياس هوائية. ويُقدِّر العلماء أنَّ رئتّي  نابيب الصغيرة التي تنتهيتحتوي رئتا اإلنسان على عدد هائل من األ

( كيس هوائي! والمدهش في األمر هو أنَّ جدران هذه 122ر222ر222تحتويان على أكثر من )اإلنسان 

لهوائية مليئة باألوعية الدموية الصغيرة التي تمتص األوكسجين من األكياس الهوائية وتنقلها إلى األكياس ا

عن بعضها أبعدتها كما أنَّ جدران هذه األكياس الهوائية مضمومة بعضها إلى بعض بحيث لو أنك بقية الجسم. 

ملعب كرة القدم في مساحة بحجم وهكذا، تخيَّل كيف يمكن طوي شيء تُغطي مساحة ملعب كرة قدم! فسوف 

 صغيرة مثل رئتيك! 

 

. خاليا أجسامنا وهذه األكياس الهوائية التي تتألف منها رئتينامجهر اإللكتروني لدراسة يمكننا أن نستعين بال

لكن َمن الذي خلق هذه الخاليا وهذه األكياس الهوائية؟ فالخاليا واألكياس الهوائية تنتمي ألصغر األشياء في 

كل كائن حي بما يحتوي عليه من خاليا وأكياس هوائية! خلق أبدع في الكتاب المقدس يقول إنَّ هللا و الخليقة!

خالق الجسم إذاً، كيف سنتمكن  من استيعاب لكن إن لم يكن بمقدورنا أن نستوعب كل عجائب جسمنا البشري، 

 عظيم!  وهكذا، فإنَّ وجود الجسم البشري الُمدهش هو دليل على وجود إلهالبشري؟ 
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على إبداعه في خلقكم. ! اعبدوا هللا الحيةوالكائنات خالق أصغر الخاليا اعبدوا هللا بصفته  عبادة وتسبيح:

 في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أشخاص.اعبدوه 

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 1

 رسالة رومية

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

( مع مراعاة أن تكون المشاركات 3-3رومية خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 قصيرة. 

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

 

 

 دقيقة( 72) تعليم 4

  شخص الروح القُُدس وأعماله: الروح القُُدس

 

 فيما يلي بعض التعاليم عن الروح القُُدس: 

 

 طبيعة الروح القُُدس، وعمله في الناس، وعمله في الكنيسة.: 23، الدرس 2-التلمذةالتدريب على أ( كتاب 

 المؤمنين المسيحيين في آالمهم. يُعين وح القُُدس الر :2ُملحق ، ال2-التلمذةالتدريب على ب( كتاب 

مهام خاصة يقوم بها الروح القُُدس: معمودية الروح القُُدس؛  :31، الدرس 3-التلمذةالتدريب على ج( كتاب 

 الملء بالروح القدس؛ ثمر الروح القُُدس. 

 مواهب الروح القُُدس.  :11، الدرس 1-الكنيسةد( كتاب 

 مواهب الروح القُُدس األخرى.  :2ُملحق ال ،1-الكنيسةهـ( كتاب 

 

 

 طبيعة الروح القُُدس. أ( 

 

 .َحي  )شخص(  الروح القدس هو أقنوم -1

 

 .َحيّ )شخص( الروح القُُدس هو أقنوم أ( 

ة أو تأثير، بل هو أقنوم  وله ، بكل شيء رفا( ألنه ع37-31: 33َحّي )يوحنَّا )شخص( الروح القُُدس ليس قُوَّ

: 3؛ أفُسس 27: 2؛ رومية 7-1: 31؛ أعمال 37: 33ه مشاعر وأحاسيس، ويتكلم، ويعمل )يوحنَّا مشيئة، ولدي

12 .) 

 

 .عالقتنا مع الروح القدسب( 

 في ما يتعلق باختبارنا له. إنَّ حقيقة أنَّ الروح القُُدس هو أقنوم )شخص( َحّي هي حقيقة مهمة جداً 

د قوة أو تأ -3 كيف يمكنني أن أحصل على المزيد ثير، لكان هدفنا الرئيسي هو: "لو كان الروح القُُدس ُمجرَّ

ا(. 32%، 12من هذه القوة وهذا التأثير؟" )  %، وهلُمَّ َجرَّ
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لكن إن ُكنا نؤمن أنَّ الروح القُُدس هو أقنوم )شخص( َحّي، فسوف يكون موقفنا هو: "كيف يُمكن للروح  -2

للروح القدس أن يُهيمن على جوانب أخرى من حياتي؟" و  و "كيف يمكنالقدس أن يمتلك المزيد ِمنِّي؟" 

 "كيف يمكنني أن أرتبط على نحو أفضل بالروح القدس وأن أخضع أكثر فأكثر إلرشاده؟"

 

 .هللاالروح القدس هو  -2

 

 (.3)انظر الُملحق  . أعلن عن نفسه بصفته اآلب، واالبن، والروح القُُدسهللاأ( 

 

تيموثاوس  3أ؛ 2-7: 33)أيوب  أي أنه ال يُمكن ألي شخص أن يُحيط بها تُستقصى، ُرغم أنَّ طبيعة هللا ال -3

األعمال ِمن خالل فقد أعلن هللا عن نفسه إالَّ أنَّ هللا أعلن عن نفسه لكي يتمكن الناس من معرفته.  ؛(31-31: 1

وفي جسد بشري  (،3-1: 1)خروج  نارمن خالل (، و3: 3األقوال )َمتَّى ِمن خالل ( و31: 31)إشعياء 

( وِمن خالل ُسكنى 1-3: 3؛ عبرانيِّين 3: 2؛ 33، 31: 3؛ كولوسي 2-1: 2؛ فيلبي 32، 33، 3: 3)يوحنَّا 

 (. 32-3: 2 الروح القُُدس في شعبه )رومية

 

وكلمة "باسم" تَِرد بصيغة الُمفرد (. 33: 22المسيحيون يتعمَّدون باسم اآلب واالبن والروح القدس )َمتَّى  -2

(. كما أنَّ الكلمات "اآلب، 3: 1)قارن تثنية  واحدوهكذا فإنَّ كلمة "هللا" تُبيِّن أنَّ هللا هو إله يس الجمع! ول

فإنَّ يسوع المسيح يُدعى . لذلك، في وِحدة الطبيعة اإللهيةتميُّزًا داخليًا  كواالبن، والروح القدس" تُبيِّن أنَّ هنا

الروح القُُدس يُدعى "روح هللا"، و "روح المسيح"، و "المسيح فيكم" )رومية "ابن هللا" و "هللا" أيضاً. كما أنَّ 

 . (. 1، 1: 1)أعمال  (، و "هللا" أيضاً 3-32: 2

 

 .صفات الروح القُُدسب( 

(، والمحبة )رومية 2: 2(، والحياة )رومية 3: 3يتمتَّع الروح القُُدس بذات صفات هللا مثل: القداسة )رومية 

(. ويجدر التنويه هنا إلى أنَّ الحق والمحبة 33: 3األزليَّة )عبرانيِّين (، و31: 31)يوحنَّا (، والحق 12: 31

تشترك فيهما حتى قبل الخلق. وبعد  األقانيم الثالثةكانت يمكن أن يتواجدا بمفردهما، بل هُما صفتان  ن الاصفت

 الخلق، أصبحت هاتان الصفتان ُمشتركتين مع الناس أيضاً. 

 

 .لروح القُُدس في ما يتعلق بالكونصفات اج( 

 كذلك، فإنَّ الروح القُُدس يتمتَّع بذات صفات هللا في ما يتعلق بالكون.

-31: 33( والروح القدس )يوحنَّا 32-7: 313هللا )المزمور  الُحضور الُمْطلَق )الحضور في كل مكان(. -3

37 .)  

 (. 12: 323( والروح القدس )المزمور 2-3: 3ين القُدرة الُمطلقة )القُدرة على كل شيء(. هللا )تكو -2

 (. 33-32: 2كورنثوس  3( والروح القدس )3-3: 313الِعلم الُمْطلق )العلم بكل شيء(. هللا )المزمور  -1

 

 

 .أسماء الروح القُُدس -1

 

 .في العهد القديمأ( 

ة  32يُشير العهد القديم إلى الروح القُُدس  هذه األسماء بعض  .اسماً ُمختلفاً  32ليه ويُطلق عبصورة ُمباشرة َمرَّ

"روح هللا"، وبعضها يصف طبيعته مثل "الروح القُُدس"، وبعضها يصف عمله في ِصف عالقته باهلل مثل يَ 

 (. 2: 33الناس مثل "روح الِحكمة" )إشعياء 
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 .في العهد الجديدب( 

. بعض هذه األسماء اسماً ُمختلفاً  13عليه بصورة ُمباشرة ويُطلق  213يُشير العهد الجديد إلى الروح القُُدس 

فإنَّ (. وبعضها يُؤكِّد الهوته الجوهري مثل "32-3: 2( واالبن )رومية 22: 32َمتَّى يَِصف عالقته باآلب )

وح" ) (. كما أنَّ بعض هذه األسماء يصف طبيعته الجوهرية مثل "الروح 37: 1كورنثوس  2الربَّ هو الرُّ

( و 37: 33عالقته بالمؤمنين المسيحيين وعمله فيهم مثل "روح الحق" )يوحنَّا  القُُدس"، وبعضها يَِصف

 (. 23: 32"روح النعمة" )عبرانيِّين 

 

 .رموز الروح القُُدس( 4

 

إليه تُشير  يذال مالكن على سبيل المثال فإنَّ النار والريح والماء هي رموز للروح القدس.  اكتشف وناقش:

 هذه الرموز؟

 

 .3-3: 2؛ أعمال 33: 1ى َمتَّ  أ( اقرأ

د الناسأنَّ المسيح  32-33: 1في َمتَّى نقرأ  مالحظات: "؛ أي أنه سيُبارك بالروح القُُدس وبالنَّار"سيُعمِّ

بنار ال تُطفأ. )ويجمعهم في ملكوته(، لكنه سيُعاقب الذين يرفضون أن يؤمنوا المؤمنين بموهبة الروح القُُدس 

إلى موهبة القدرة على الكرازة باإلنجيل بحماسة ومحبة فائقتين النار" ترمز  ، كانت "ألسنة1: 2وفي أعمال 

 (. 32: 1)قارن أعمال 

 

 .3-3: 2؛ أعمال 2-1: 1يوحنَّا  ب( اقرأ

َماِء َكأَنَّهُ َدِويُّ ِريٍح َعاِصفَةٍ "نجد أنَّ الُجملة  3-3: 2في أعمال  مالحظات: ترمز  "َوفَْجأَةً َحَدَث َصْوٌت ِمَن السَّ

ة الروح الهائلة رغم كونها غير منظورة. وفي يوحنَّا  الُجملة ُمشار إليه في الروح نجد أنَّ  2-1: 1إلى قوَّ

يُح تَهُبُّ َحْيُث تََشاءُ " و أيرمز إلى عمل الوالدة الثانية والتجديد؛ وهو عمل ال يُمكن التنبؤ به هو و ،"الرِّ

 مقاومته.

 

 . 13-17: 7يوحنَّا  ج( اقرأ

تُشير إلى الروح القُُدس بصفته مصدر  "أَْنهَاُر َماٍء َحيٍّ "عبارة نجد أنَّ  13-17 :7في يوحنَّا  مالحظات:

، وأنه المصدر الذي يجعل المؤمنين المسيحيين قناة الخالص الكامل والقناعة الكاملة لدى المؤمنين المسيحيين

 الغنيَّة لآلخرين. لتوصيل بركات هللا 

 

 .22-23: 3كورنثوس  2 د( اقرأ

يت" سْ نجد أنَّ المَ ، 22-23: 3كورنثوس  2في  مالحظات: هو رمز يشير إلى أنَّ المؤمنين قد حصلوا ح بـ "الزَّ

على الروح القُُدس بكل وظائفه، وأنهم قد أصبحوا مؤهلين لمهامهم النبوية، والكهنوتية، والملكية هنا على هذه 

منين المسيحيين قد ولدوا ثانيةً بالفعل بواسطة الروح القُُدس، كما أنَّ كلمة "َخْتم" ترمز إلى أنَّ المؤاألرض. 

المؤمنين المسيحيين قد حصلوا على  وكلمة "عربون" ترمز إلى أنَّ وأنهم يَنتمون إلى هللا، وأنَّ هللا يحميهم. 

 الروح القُُدس كضمانة لكل شيء سيعطيهم هللا إياه ميراثاً في المستقبل. 

 

 

 في الناس.  َعَمل الروح القُُدسب( 

 

 

 الروح القُُدس يُمثِّل اآلن يسوع المسيح على األرض ويعمل في غير المؤمنين وفي المؤمنين على األرض. 
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 .يسوع المسيحهو نائب الروح القُُدس  -1

 

 .نائبأ( 

هم وراءه مثل اليتامى، بل إنه سيأتي إليهم هو نفسه في شخص الروح أنه لن يتركوعد تالميذه يسوع الرّب 

ي" )باليونانية: باراكليتوس( (. 32-31: 33لقُُدس )يوحنَّا ا  يُمكن أن تُترَجم "نائب"وكلمة "ُمعين" أو "ُمَعزِّ

يقف إلى جانبك ويساعدك، وال سيَّما أمام أحد خصومك هو الشخص الذي )أو الُممثِّل( . والنائب )أو "ُممثِّل"(

ي" أو أمام أحد القضاة. لذلك، فإنَّ كلمة "ُمعين" أو "  ُمحامي أو ُمستشار. َشفيع أو يُمكن أن تُترَجم أيضاً: ُمَعزِّ

 

 .)أو ُممثِّل( يسوع المسيح على األرض الروح القُُدس هو نائبب( 

ل، الروح القُُدس ليس نائباً عن المؤمنين المسيحيين، بل هو نائب يسوع المسيح!  -3 فهو يُمثِّل في المقام األوَّ

(. كما أنه يشهد 21: 33يُذكِّر التالميذ بكل شيء قاله لهم يسوع المسيح )يوحنَّا  يسوع المسيح في وسطنا. وهو

من يسوع المسيح )يوحنَّا سمعه الذي ي (. وهو يُرشد التالميذ إلى كل الحق21: 31عن يسوع المسيح )يوحنَّا 

الروح القُُدس  كما أنَّ (. 32-37: 1كورنثوس  2يُغيِّر التالميذ على صورة يسوع المسيح )(. وهو 31: 31

يترافع في قضية المسيح، ويدافع عن اسم يسوع المسيح، ويحمي مصالح يسوع المسيح، ويُدير ُممتلكات يسوع 

د المسيح  (!33: 31في خبرات التالميذ وفي الكنيسة )يوحنَّا  يسوع المسيح. وباختصار، فإنَّ الروح القُُدس يَُمجِّ

 

ففي حين أنَّ "َشفيع" )باليونانية: باراكليتوس(. يُدعى "نائب" أو  كل من الروح القُُدس ويسوع المسيح -2

هو نائب يسوع المسيح على األرض، وهو الُمعزي أو الُمعين الذي أرسله يسوع المسيح الروح القُُدس 

شفيع المؤمنين المسيحيين في السماء عند هللا اآلب ويسوع المسيح هو بنفسه (. 21، 31: 33للمؤمنين )يوحنَّا 

(. ورغم أنَّ الروح القُُدس يتحدث نيابةً عن المسيح إلى المؤمنين المسيحيين، إالَّ أنَّ المسيح 3: 2يوحنَّا  3)

 (. 23: 3؛ 21: 7يتحدث نيابةً عن المؤمنين المسيحيين عند هللا اآلب )عبرانيِّين 

 

 

 

 .في المؤمنين المسيحيين الروح القُُدس هو يسوع المسيحج( 

؛ فقد كان "هللا معنا". لكن، وع المسيح إلى السماء، كان هو نائب هللا أمام البشر على األرضقبل صعود يس -3

: 3؛ أعمال 12: 23وصعد إلى السماء )لوقا األرض يسوع المسيح غادر في ما يتعلق بجسده األرضي، فقد 

3 .) 

 

( آخر. ، أو نائباً ياً، أو شفيعاً "ُمعيناً" )أو ُمعزِّ أرسل يسوع المسيح إلى المؤمنين المسيحيين من السماء  -2

ُمعينًا أو فهو لم يقصد أنه سيُرسل "شخصاً ُمختلفاً"، بل " "آخر ُمعيناً فعندما وعد السيِّد المسيح أنه سيُرسل "
فترة خالل هللا هو نائب يسوع المسيح فقد كان (. 7: 31" )يوحنَّا شفيعًا آخر من نفس طبيعته هو شخصياً 

ده على األرض.  ا بعد صعود يسوع المسيح إلى السماء وحلول الروح القُُدس، تجسُّ مكان الروح القُُدس أخذ أمَّ

عند المؤمنين يسوع المسيح وأصبح يُمثِّل هللا أو يسوع المسيح على األرض. لذلك فإنَّ الروح القُُدس 
! على األرضخصيًا شسيكون عليه يسوع المسيح لو أنه ما زال حاضرًا المسيحيين على األرض يُمثِّل كل ما 

فعندما كان يسوع المسيح ما يزال على األرض في هيئته الُمتجسدة، كان محصوراً في مكان ُمحدَّد على 

بعد  12قبل الميالد إلى سنة  3األرض )فلسطين(، وفي زمان ُمحدَّد في التاريخ البشري )من حوالي سنة 

ا بعد صعود يسوع المسيح إلى السماء وإرسالميالد(.  بصفته روح هللا  -اله للروح القدس، فإنَّ الروح القُُدس أمَّ

ليس محصوراً في أي مكان على األرض، وليس محصوراً في أي فترة زمنية من  -أو روح يسوع المسيح 
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التاريخ البشري. فالروح القدس يُكمل عمل يسوع المسيح بصفته نائب هللا أو نائب يسوع المسيح على 

 (! 37-31: 33ود في وسط المؤمنين المسيحيين ويسكن فيهم إلى األبد )يوحنَّا فالروح القدس موجاألرض! 

 

ال يُمكن فصل الروح القُُدس عن يسوع المسيح، وال يُمكن قبول الواحد دون اآلخر ألنهما كيان إلهي واحد  -1

"روح المسيح"  " يسوع المسيح ذاته". إنه "روح هللا" أوويتمتعان بطبيعة إلهية واحدة. فالروح القدس هو 

عند المؤمنين المسيحيين على األرض يُمثِّل كل الروح القُُدس (. 32-3: 2الساكن فينا! إنه المسيح فينا )رومية 
 !ما سيكون عليه يسوع المسيح لو أنه ما زال حاضرًا شخصيًا على األرض

 

 

 .الروح القُُدس يُبَكِّت العالم  -2

 

 .12-22، 32: 3؛ رومية 33-2: 31؛ 11، 32-31: 1يوحنَّا  اقرأ

 ما هي أعمال الروح القُُدس في ما يتعلق بالعالم الذي يشمل غير المؤمنين والمؤمنين؟  اكتشف وناقش:

 . يُْقنِعأو  يُوبِّخأو  يَكشف" تعني يُبَكِّتكلمة " مالحظات:

 

 .خطيئةيُبَكِّت الناس على الالروح القُُدس أ( 

بُعدهم عن هللا الذي الروحي والناس  ضاللوهو يكشف . ة ويفضحهايكشف حقيقة الخطيَّ الروح الُقُدس  -3

أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّس. كما أنه يكشف استقاللهم عن هللا وتمردهم عليه. وهو يُوبِّخهم على أنانيتهم، 

ئهم عن أنفسهم، وسعيهم وراء أنفسهم، واكتفاالذاتي، ورضاهم صالحهم ُحريتهم الزائفة، وواستقاللهم، و

 وعنادهم.الذاتي، 

كذلك فإنَّ الروح القُُدس يفضح شرور الناس؛ أي أنه يُريهم عالقتهم الخاطئة بعضهم مع بعض، وال سيَّما عدم 

مها هللا، وعلى عدم قيامهم باألشياء التي محبتهم  بعضهم لبعض. وهو يُبكتهم على قيامهم باألشياء التي يُحرِّ

 يوصيهم هللا بها. 

نور هللا القدوس ويجعلهم في ألنه يضعهم  ف الناس على حقيقتهم من حيث الشخصية والسلوكوهكذا، فهو يكش

 دركون َمْن هُم وَمن ينبغي عليهم أن يكونوا. يُ 

 

. فهو ، ويُقنعهم بخطورة حالتهمويَدَحض حججهم الواهية ،على شرورهم الروح الُقُدس يُوبِّخ الناس -2

شرائع لوبهم بأنهم يسلكون في طريق الشر، والخطية، والتعدي على نخس أذهانهم وقعن طريق  "يُوبِّخهم"

هللا القدوس. كما أنه "يَدحض" كل األعذار والحجج الواهية التي يُقيمونها ضد هللا. وهو "يُقنعهم" بخطيئتهم في 

: 1رومية  نظر هللا ويجعلهم يشعرون بالخزي أمام هللا. كما أنه يُقنع الناس أنهم يستحقون عقاب الموت )قارن

عن طريق شعورهم بوخز ضمائرهم،  أ(. وهكذا، فهو يجعلهم يدركون خطورة خطاياهم ويُبكتهم عليها21

 والخزي، والُحزن. 

 

 .بِرّ اليُبَكِّت الناس على الروح القُُدس ب( 

الذي  دركون" البرجعل الناس يُ يَ فالروح القُُدس "الروح القُُدس يكشف بِرَّ هللا والبِّر الذي يطلبه هللا من الناس. 

نيابةً عن الناس؛ أي أنه يُقنع الناس بالحق، وحقيقة وضرورة ما فعله هللا من خالل يسوع المسيح لكي  عمله هللا

د المسيح، وموته، يُخلِّص الناس من الخطيَّة والدينونة. كما أنه يُقنع الناس ب حقيقة وواقع وضرورة تجسُّ

كذلك، فإنَّ الروح القُُدس "يجعل الناس يُدركون" البِّر ن يمين اآلب. وقيامته، وصعوده إلى السماء، وجلوسه ع

%( أمام هللا، فال يُمكنهم أن يَنالوا الخالص 322الذي يطلبه هللا من الناس. فما لم يُصبح الناس أبراراً بالتمام )

لمسيح وأن يَقبلوا يُقنع الناس بضرورة أن يؤمنوا بيسوع افهو لذلك، (. 32: 1؛ غالطية 32: 2)قارن يعقوب 
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ه الكامل نيابةً عنهم )قارن  (. وهكذا، فهو يُقنعهم بإمكانية أن يصيروا أبراراً في نظر هللا 23: 1كورنثوس  2بِرَّ

 إذا تابوا وآمنوا بيسوع المسيح. 

 

 .الروح القُُدس يُبَكِّت الناس على الدينونةج( 

كما أنه يُقنع الناس بأنهم ُمدانين دركون" بُعدهم عن هللا. الروح القُُدس يكشف دينونة هللا. فهو "يَجعل الناس يُ 

هللا القدوس البار وأنهم سيهلكون إلى األبد إذا لم يتوبوا ويؤمنوا. وهو "يَجعل الناس يُدركون" أنَّ  أصالً أمام

وا بالحق ورفضوا . وهو يُقنِع الناس بحقيقة وواقع وضرورة دينونة هللا إذا استهانهناك دينونة أخيرة أَعدَّها هللا

 يسوع المسيح.

 

 

 .الروح القُُدس يعمل في المؤمنين -1

 

 ما هي أعمال الروح القُُدس في ما يتعلق بالمؤمنين؟ اكتشف وناقش:

كل ما عمله السيِّد المسيح على الصليب للمؤمنين.  بتوفيرُمنذ يوم الخمسين لقد بدأ الروح القُُدس  مالحظات:

وهو يُطَبِّق عمل في الماضي على حياة المؤمنين في الحاضر.  السيِّد المسيحأحرزه  كل ما تطبيقبكما أنه يقوم 

د الناس، ويجعلهم يسمعون كلمة هللا،  المسيح الكامل في الماضي على حياة المؤمنين الحاضرة. وهو يُجدِّ

 ويقودهم إلى الطاعة، ويُقدِّسهم. 

 

دلروح القُُدس هو أنه التركيز في الكتاب المقدَّس في ما يتعلق بعمل اأ(   .الناس يَُجدِّ

 .2-1: 1يوحنَّا  اقرأ

 مالحظات:
فقصد هللا األزلي (. 33-31: 2تسالونيكي  2) تحقيق قصد هللا األزلي في الموعد الذي يُعيِّنه هللاالتجديد هو  -3

القُُدس، ومن  هو أن ينالوا الخالص من خالل عمل التقديس الذي يقوم به الروحفي اختيار أشخاص ُمعيَّنين 

م قصده األزلي في حياتهم )قارن أفُسس خالل اإليمان بالحق.  ( عن طريق دعوته لهم في وقٍت 33: 3فاهلل يُتَمِّ

(. وهو 2-1: 1وقصد الروح القُُدس هو أن يُجدِّدهم )يوحنَّا ُمعيَّن من التاريخ من خالل الكرازة باإلنجيل. 

تجعل الناس  (. والروح القدس يقوم بذلك بطريقة3: 3طرس ب 2يشتركون في الطبيعة اإللهية ) يجعلهم

يختبرون عمل التجديد هذا في حياتهم. فهو يَشهد في قلب المؤمن المسيحي أنه أصبح ولداً هلل، وأنه يحيا في 

 (. ورغم أنَّ المؤمن لن يُصبح "هللا" في31: 3؛ 27، 22: 2يوحنَّا  3؛ 31: 2، وأنَّ هللا يحيا فيه )رومية هللا

د المسيح عن طريق  يوٍم ما، إالَّ أنَّ هللا يَسُكن بروحه في المؤمنين المسيحيين. وقصد الروح القُُدس هو أن يَُمجِّ

 المسيح الخالصي الكامل على الصليب في حياة المؤمنين. تطبيق عمل 

 

الذي يجعل وهذا هو السبب (. 7-1: 1)تيطس  سيادته الكاملةبه بمقتضى يقوم هللا  التجديد هو عمل -2

فعمل (. 2: 2بموجب رحمة هللا ونعمته فقط )أفُسس قد نالوا الخالص المؤمنين المسيحيين يعترفون بأنهم 

له عن شعوره باالكتفاء الذاتي،  التجديد الذي يقوم به الروح القُُدس يخترق ضمير الشخص الخاطئ فيُحوِّ

ويشتمل االهتداء (. 32: 21؛ 32-17: 2أعمال ويُبعده عن العالم الخاطئ وعن الشيطان، ويجذبه إلى هللا )

(، وهو 37: 32واإليمان يأتي نتيجة دعوة هللا )رومية على الندم عن الخطايا واإليمان بالرب يسوع المسيح. 

ر بها  -في الوقت نفسه  -(، وهو 32: 31؛ أعمال 23: 3؛ فيلبي 2: 2)أفُسس  ِهبَة من هللا الوسيلة التي يتبرَّ

يَقبل فيها المرء الخالص الذي يهبه هللا هو اليد الفارغة التي  فاإليمان(. وبعبارة أخرى، 3: 1 اإلنسان )رومية

؛ أعمال 31: 3(. فمن خالل الكرازة باإلنجيل، يتم توجيه الدعوة للناس بأن يهتدوا )مرقس 32: 3إياه )يوحنَّا 

رون(. ومن خالل تجاوبهم باإليمان فإنَّهم 32: 21؛ 33: 1 والتبرير يؤدي إلى عالقة  (.22: 1مية )رو يتبرَّ
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ة )رومية 3: 1جديدة مع هللا )رومية  (، 33-7: 31؛ أعمال 31: 3؛ أفُسس 31-31: 2(، وإلى قبول روح البُنُوَّ

 (. 33-3: 1القدرة على السلوك في الحياة الجديدة الُمقدَّسة )رومية وإلى قبول 

  

 .أنه يَجعل الناس يَسمعون كلمة هللاعمل الروح القُُدس هو التركيز في الكتاب المقدَّس في ما يتعلق بب( 

 .21: 33؛ 31-31: 31يوحنَّا  اقرأ

 مالحظات: 
الذي يستخدمه الختراق أذهان  سيفهالكتاب المقدَّس هو األداة الخاصة التي يستخدمها الروح القُُدس؛ فهو  -3

القدس يستخدم دائماً بعض المقاطع الكتابية  وحياة غير المؤمنين والمؤمنين على َحدٍّ سواء. فالروح وقلوب

ون بها في حياتهم )أفُسس لتعليم ال ؛ عبرانيِّين 37: 1مؤمنين، وحفزهم، وتغييرهم في مختلف المواقف التي يُمرُّ

َعلَّمها يسوع المسيح )يوحنَّا التي ويُعلمهم كل األشياء  ،(. وهو يُرشد المؤمنين إلى كل الحق الكتابي32: 3

 (. 21: 33؛ 31-31: 31

 

ومعصومة من الخطأ في محتوياتها. والكتاب المقدس كل كلمة في الكتاب المقدَّس موحى بها من الروح  -2

ذو السلطان للعقيدة والحياة المسيحيتين. كذلك، فإنَّ الكتاب المقدَّس صالح لتعليم  بكامله هو المعيار الوحيد

د هللا، ولتقويم الناس وإرجاعهم إلى طريق هللا، مجادالت ضُحجج وأية الحق، ولكشف الخطية ودحض 

 (. 37-31: 1تيموثاوس  2ولتدريب الناس على القيام بما هو صائب في نظر هللا وتأهيلهم للخدمة )

 

(. 37: 33؛ 37: 37هو الحق، والروح القدس هو روح الحق )يوحنَّا  -بصفته كلمة هللا  -الكتاب المقدَّس  -1

(. 12-3: 21)إرميا غير الموضوعية ي الكتاب المقدَّس يناقض نبوءات وأحالم الناس وكالم هللا الموضوعي ف

يتوقعوا بعض األمور المستقبلية ، نجد أنَّ الصفة الُمميِّزة لألنبياء الكذبة هي أنهم كانوا يُحبون أن 21ففي إرميا 

هي فة الُمميِّزة لألنبياء الحقيقيين )مثل أنَّه لن يُصيب شعب إسرائيل أي أذى في المستقبل(؛ في حين أنَّ الصِّ 

. ويجب على المؤمنين المسيحيين أن لتوبةإلى ا همويقودون شعبأنهم كانوا يُنادون بالكالم الذي أعلنه هللا لل

في ضوء كلمة هللا الُمعلنة في الكتاب المقدَّس.  قلباللروح القُُدس في الذاتّي ليختبروا دوماً اإلرشاد 

شيء هو أنَّ الروح القُُدس يُرشد المؤمنين المسيحيين من خالل الكتاب المقدَّس. لذلك، فإنَّ  وباختصار، فإنَّ أهم

 سماع كلمة هللا، وقراءتها، ودراستها، والتأمل فيها، وحفظها، وتطبيقها في حياتنا هي أمور في غاية األهمية!

 

 .كلمة هللا يقود الناس إلى إطاعةأنه التركيز في الكتاب المقدَّس في ما يتعلق بعمل الروح القُُدس هو ج( 

 .2: 3بطرس  3 اقرأ

: 3الروح القُُدس يجعل المؤمنين المسيحيين يفهمون الحقائق الواردة في الكتاب المقدَّس )أفُسس  مالحظات:

المؤمنين، وقلوبهم، وحياتهم؛ ويجعلهم يَخضعون أكثر (. وهو يُطَبِّق حقائق الكتاب المقدَّس على أذهان 37-32

لهذا فإنَّ عمل التقديس الذي يقوم به الروح القُُدس يشتمل بصورة خاصة على جعل المؤمنين أكثر هلل ولكلمته. ف

(. 12: 1الروح القُُدس لألشخاص الذين يُطيعونه )أعمال َوهَب (! فاهلل 2: 3بطرس  3يُطيعون يسوع المسيح )

وا قُلُوبَُكْم، َكَما َحَدَث قَِديماً، ِحيَن أَثَاَر آبَاُؤُكْم اْليَْوَم، إِْن َسِمْعتُ فإنَّ الروح القُُدس يقول "لذلك،  ْم َصْوتَهُ، فاَلَ تُقَسُّ

ْحَراءِ  في أن مسؤولية ال، فإنَّ المؤمنين يتحملون لذلك أيضاً (. 2-7: 1" )عبرانيِّين َغَضبِي، يَْوَم التَّْجِربَِة فِي الصَّ

َميَّاالً للنقد(، أو قاسياً )ُمقاوماً، ال إيمان فيه )ُمتشككاً، أو (، )خاطئاً، بعيداً عن هللا ال يكون قلب أحدهم شريراً 

عوا بعضهم بعضاً كل يوم ُمتمرداً( على إطاعة كلمة هللا  مما يؤدي به إلى االرتداد عن هللا الحي. وإنما أن يُشجِّ

نان أن يسمع ما يقوله الروح يجب على كل َمن له أذ(. كذلك، 31-32: 1الُمعلنة في الكتاب المقدَّس )عبرانيِّين 

الروح القُُدس يُريدون،  فإنَّ الذين يسلكون بحسب إقناعكذلك أيضاً، (. 7، 3: 2لكل الكنائس في العالم )رؤيا 

طاعة هللا في حياتهم إلى يَسعون وبعبارة أخرى، فإنهم ويستطيعون، ويسعون إلخضاع أنفسهم هلل ولكلمة هللا. 

ا الذين يسلكوَمرضاته.  بحسب طبيعتهم الخاطئة فال يُريدون، وال يستطيعون، وال يَسعون إلخضاع  ونأمَّ

(. وهكذا فإنَّ التركيز في الكتاب المقدَّس في ما 32-3: 3؛ كولوسي 2-1: 2أنفسهم هلل أو لكلمة هللا )رومية 
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لية الُمعلنة في ال يَنصبُّ على اكتساب معرفة جديدة، بل على إطاعة المعرفة الحايتعلق بعمل الروح القُُدس 

 الكتاب المقدَّس. 

 

دالتركيز في الكتاب المقدَّس في ما يتعلق بعمل الروح القُُدس هو أنه د(   .الناس يَُجدِّ

 . 21-31: 1غالطية  اقرأ

 مالحظات:
كورنثوس  2الروح القُُدس يُقَدِّس المؤمنين المسيحيين لكي يُصبحوا ُمشابهين ليسوع المسيح أكثر فأكثر ) -3

ة الروح القُُدس الساكن في المؤمنين، فإنهم يُميتون 37-32: 1 األعمال الُمخزية الناشئة عن (. فمن خالل قُوَّ

رون أنهم لن يعيشوا بعد اآلن (. 31: 2أجسادهم الخاطئة )رومية  ، بل أعمال الجسد الخاطئبحسب فَهُْم يُقَرِّ

والطبيعة الخاطئة لإلنسان ثمر الروح القُُدس. إنهم سيسلكون بحسب إرشاد الروح القُُدس وقوته لكي يُنتجوا 

من خالل و ؛بمختلف صورها وأشكالها تُعلن عن نفسها ِمن خالل الخطايا الجسدية مثل الخطايا الجنسية

ومن خالل الخطايا وما شابهها؛  ،والِعرافة ،والسحر ،عبادة األوثانالخطايا الُمتعلقة بالعالم الروحي مثل 

ا االجتماعية مثل الطمو ا من خالل بعض الصفات عبِّر عن نفسهتُ فثمار الروح القُُدس ح األناني والخصام. أمَّ

الروحية الرئيسية مثل المحبة، والفرح، والسالم؛ ومن خالل بعض الفضائل االجتماعية مثل الصبر، واللطف، 

 نفس. والصالح؛ ومن خالل العالقات مثل األمانة تجاه هللا، واللطف تجاه اآلخرين، وضبط ال

 

( يعني أنه 32: 1(، وخضوع المؤمن للروح )غالطية 21، 31: 1سلوك المؤمن في الروح )غالطية  نَّ إ -2

يسمح ليسوع المسيح أن يسكن في قلبه وفي كيانه، وأن يكون رباً وسيداً على حياته؛ أي أن ينبغي عليه أن 

ة تلو األخرى لُسلطان المسيح ومشيئته.  يؤثر فيه أكثر فأكثر كلما أخضع نفسهو يُهيمن على حياته بكاملها مرَّ

والدليل المرئي على ُسكنى الروح القُُدس في المؤمن هو وجود ثمر روحي في حياته وال سيَّما المحبة 

 (. 37-31: 1؛ أفُسس 21-31: 1)غالطية 

 

الخاطئة، وأن يعرفوا الُخالصة: الروح القُُدس يقود الناس إلى االقتناع بما يقوله الكتاب المقدَّس عن حالتهم 

دوه، وأن يفهموا الكتاب المقدَّس ويُطيعوه. كما أنَّ الروح القُُدس يُ  صلِّي ألجل المؤمن يسوع المسيح ويُمجِّ

في نهاية هذا الكتاب(. باإلضافة إلى ذلك فإنَّ الروح القُُدس يُحِدث  2بحسب مشيئة هللا الكاملة )انظر الملحق 

 جعلهم يختبرون هذا التغيير بأنفسهم. تغييراً حقيقياً في الناس وي

 

 َعَمل الروح القُُدس في الناس. ج( 

 

 َعلِّم: في يوم الخمسين، أشار حلول الروح القُُدس إلى ثالثة أحداث مهمة: 

 (. 11-12: 2ختماً من هللا على أنَّ يسوع المسيح هو المسيَّا )أعمال يوم الخمسين كان  -3

 (. 37-17: 2)أعمال  تأسيس الكنيسةطالق في نقطة االنيوم الخمسين كان  -2

ة للقيام بمهامهم )أعمال يوم الخمسين -1  (. 2: 3َمنَح التالميذ القوَّ

 

 للروح القدس: في هذه المهام الثالثبصورة أعمق واآلن، لنتأمَّل 

 

د يسوع المسيح في اختبار المؤمنين المسيحيينالروح القُُدس  -1  .هو ُمَمجِّ

 

 يََضع يسوع المسيح في بؤرة )مركز( الكنيسة المسيحيَّة. الروح القُُدس

 

 ما هي أعمال الروح القُُدس في ما يتعلق بيسوع المسيح؟  اكتشف وناقش:
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 . بيسوع المسيح يُعطي معرفة شخصيةالروح القُُدس أ( 

 . 1: 3كورنثوس  2 اقرأ

وع المسيح المنظور. وهو يجعل نور الروح القُُدس يُفسِّر ظهور هللا غير المنظور في شخص يس مالحظات:

يُشرق في قلوب المؤمنين؛ أي أنه يضع في قلوبهم ُمباشرةً معرفة صفات هللا المجيدة كما أعلنها في شخص هللا 

كما أنه يُعطي المؤمنين هذه المعرفة باهلل الحي من (. 31: 3؛ كولوسي 1: 3كورنثوس  2يسوع المسيح )

-12: 22ِسجل إعالن يسوع المسيح )يوحنَّا لكتاب المقدَّس الذي يحتوي على ا وتعليمكرازة باإلنجيل خالل ال

 (. 11: 2؛ أعمال 12

 

 . ليسوع المسيح يَشهدالروح القُُدس ب( 

 .33: 31؛ 21: 31يوحنَّا  اقرأ

د يسوع المسيح  مالحظات: الروح القُُدس ال يضع نفسه في المركز، بل يضع يسوع المسيح في المركز ويُمجِّ

 (. 33: 31ختبار المؤمنين وحياتهم )يوحنَّا افي 

 

 . يتكلم بكالم السيِّد المسيحالروح القُُدس ج( 

 . 31-33: 31؛ 21: 33يوحنَّا  اقرأ

 إنه ال يتكلم بأي شيء بمعزل عن السيِّد المسيح.  مالحظات:

 

 . تهمبيسوع المسيح ربَّاً على حيا يعترفونيَجعل المؤمنين الحقيقيين الروح القُُدس د( 

 . 1: 32كورنثوس  3 اقرأ

يُظِهرون في حياتهم اليومية أنَّ يسوع المسيح هو َرّب وسيِّد على إنه يَجعل المؤمنين المسيحيين  مالحظات:

 (. 2: 3بطرس  3؛ 2-1: 2حياتهم. كما أنه يجعلهم يَخضعون ليسوع المسيح ويُطيعونه )رومية 

 

األفراد أو حياة سواء في  -دَّعي أنها تؤمن بالروح القدس وبعمله مجموعة تَ االختبار الحقيقي ألّي  الُخالصة:

التي يُعطونها ليسوع المسيح. فإذا كان المؤمن المسيحي )أو الكنيسة  هو المكانة -الكنيسة ككل في حياة 

د اإلنسان أو يَُعظِّم  ينبغي. فالروح تجربته الروحية، فهذا يعني أنه لم يَفهم الروح القُُدس كما المسيحيَّة( يُمجِّ

القدس ال يُطيق أن يرى أنَّ محبَّة المؤمنين تَْفتُر ِمن نحو يسوع المسيح! فالعمل الرئيسي للروح القدس هو 

 في اختبار المؤمنين.  تمجيد يسوع المسيح

 

 

 .هو ُمدير الكنيسة المسيحيةالروح القُُدس  -2

 

 كنيسة؟ ما هي أعمال الروح القُُدس في ما يتعلق بال اكتشف وناقش:

 

 . يَجعل الكنيسة المحلية مسكناً روحياً هللالروح القُُدس أ( 

 .22: 2أفُسس  اقرأ

ا في يوم الخمسينقبل يوم الخمسين،  مالحظات: قة من األفراد. أمَّ د مجموعة ُمتفرِّ ، فقد كان التالميذ ُمجرَّ

الكنيسة ليست مبنى، وليست ُمنظمة؛ بل  جعلهم الروح القُُدس كياناً واحداً أال وهو جسد المسيح. وهذا يعني أنَّ 

 (. 1-3: 2بطرس  3هي كائن حي )

 

 . يَجعل المؤمن المسيحي عضواً حقيقياً في الكنيسة المسيحيةالروح القُُدس ب( 
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 . 31-33: 32كورنثوس  3 اقرأ

سد المسيح. الروح القُُدس هو الوحيد القادر على جعل المرء عضواً حقيقياً في الكنيسة التي هي ج مالحظات:

يُصبح الشخص مؤمناً حقيقياً وعضواً  -أي ِمن خالل التجديد فقط  -، فمن خالل "معمودية الروح القُُدس"

، يسكن المسيح في المؤمن، ويسكن المؤمن حقيقياً في كنيسة المسيح التي هي جسد المسيح. ومن خالل التجديد

: 1كورنثوس 3بح جسد المؤمن هيكالً للروح القدس )(. ومن خالل التجديد، يُص31-32: 3في المسيح )يوحنَّا 

 (، ويُصبح المؤمن نفسه عضواً في جسد المسيح على األرض. 31

 

 . يَجعل الشيوخ نُظَّاراً حقيقيين على الكنيسة المسيحيةالروح القُُدس ج( 

 . 22، 37: 22أعمال  اقرأ

الة. وهذه الكنائس  سيجعل الكنائوحده الذي يستطيع أن هو الروح القُُدس  مالحظات: المحليَّة تعمل بصورة فعَّ

اراً ُمجتمعةً هي التي تُشكِّل الكنيسة الجامعة )أو الكنيسة المسيحيَّة العالمية(. فالروح القدس هو الذي يُعيِّن   ُنظَّ

لَجمع!( بحيث أن يكونوا نُظَّاراً أو ُرعاةً )مالحظة: هذه الكلمة تَِرد بصيغة ايقومون بالمهام التالية: أو ُمشرفين 

وبصفتهم نُظاراً أو ينصب تركيزهم الرئيسي على الرعية التي تحتاج للرعاية، والطعام الروحي، والحماية. 

ُمشرفين، يجب عليهم أن يُركزوا أيضاً على األنشطة، وال سيَّما اإلدارة الصحيحة والفعالة للمهام المختلفة في 

 الكنيسة المحلية. 

 

 . عن العقيدة السليمة وممارسات الكنيسة المسيحيةمسؤول الروح القُُدس د( 

 . 22: 31أعمال  اقرأ

اتفاق الروح القُُدس هو وحده الذي يستطيع أن يقود النقاشات التي تجري في الكنيسة المسيحيَّة نحو  مالحظات:

تاب المقدَّس! ة في الكة هللا الُمعلنمحل مشيئ تفي اتخاذ القرارالكن يجب أن ال تحل الطرق الحديثة جماعي. 

   (. 7، 3: 2روحه )رؤيا ما يقوله السيِّد المسيح لها من خالل فيجب على الكنائس المسيحيَّة أن تسمع 

 

 .  روحية للمؤمنين بُمقتضى سيادتهي مواهب الروح القُُدس يُعطهـ( 

 .33: 32 سكورنثو 3؛ 2-3: 32روميا  اقرأ

 ر المواهب الروحية التي يحصل عليها المؤمنون.قرِّ ن يُ الروح القُُدس هو وحده الذي يستطيع أ ت:مالحظا

ع المواهب الروحية يُبيِّن أنَّ هللا ال ي ريد لألفراد فالقصد من المواهب الروحية هو بناء الكنيسة المسيحيَّة. وتنوُّ

دة ُمتعالمسيحيين أو الكنائس المسيحيَّة أن تكون نُسخة طبق األصل بعضها عن بعض، بل يريدها أن تكون  دِّ
في مالبسهم، أو في الطريقة التي ينبغي أن يتشابهوا فالكنيسة المسيحيَّة ال تتألف من أشخاص ! األشكال

، وال أن تتألف من أشخاص يقومون بنفس الخدمة في الكنيسة. يتحدثون بها، أو في الطريقة التي يتصرفون بها

عين جداً في شخصياتهم بشري، فإنَّ الكنيسة المسيحيَّة تتألف  فكما هو حال أي جسد من أشخاص ُمتنوِّ

كما أنهم يمتلكون العديد من المواهب الروحية المتنوعة ويقومون بخدمات روحية ُمتنوعة أيضاً. وقدراتهم. 

وربما كانت أفضل مهام يقوم بها فبعض المؤمنين يُشبهون الفم في أنهم يُمارسون موهبة الوعظ أو التعليم. 

أن يكونوا ُرعاةً، أو ُخدَّاماً، أو شيوخاً، أو ُمعلِّمين، وما شابه ذلك. كذلك، هناك  أمثال هؤالء المؤمنين هي

مؤمنين يُشبهون القلب في أنهم يمارسون موهبة الرحمة أو المساعدة. وقد تكون أفضل خدمة يقوم بها هؤالء 

 نين، وما شابه ذلك. هي أن يزوروا المرضى، وأن يُساعدوا الفقراء والُمعاقين، وأن يُشرفوا على الُمدم

  

 . يقود االجتماعات والخدمات المسيحيةالروح القُُدس و( 

 . 1: 1؛ فيلبي 32: 1؛ 33-32: 1أفُسس  اقرأ

يَجعل االجتماعات والخدمات المسيحيَّة ُممتلئة بالروح. الروح القُُدس هو وحده الذي يستطيع أن  مالحظات:

ون كثيري االنتقاد وَميَّالين للُحكم على اآلخرين، سوف أن يكون المؤمن فعلى سبيل المثال، عوضاً عن
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يستمرون في تقديم الشكر هلل على كل شيء وكل ظرف. فالروح القدس هو الذي يقود نقاشاتهم، وشهادتهم، 

 ووعظهم، وتعليمهم، وعبادتهم، وصلواتهم، وترنيمهم. 

  

 نائس المحلية. الروح القُُدس يُدير الناس واألنشطة بفاعلية في الك الُخالصة:

 

 

 .هو ُمنفِّذ اإلرسالي ات المسيحي ة في العالمالروح القُُدس  -1

 

 ما هي األعمال التي يقوم بها الروح القُُدس في ما يتعلق بالعمل اإلرسالي؟ اكتشف وناقش:

 

 . يختار ويدعو المؤمنين المسيحيين ألن يصيروا ُمرَسلينالروح القُُدس أ( 

 (. 3: 3كورنثوس  3؛ 32-31: 21قارن أعمال ) 3-3: 31أعمال  اقرأ

أنسب المؤمنين للقيام ببعض المهام التي ينبغي القيام بها في  الروح القُُدس هو وحده الذي يعرف مالحظات:

ر العالم. لذلك فهو يختار ويدعو مؤمنين ُمعيَّنين ليكونوا ُمرَسلين.  لهذا، يجب على الكنائس المحلية أن تُحرِّ

 األشخاص من المسؤوليات المحلية وأن تدعمهم بالصالة وبالمال )إن أمكن(. أمثال هؤالء 

 

 . كل مؤمن مسيحي مهمة خاصة بهالروح القُُدس يُعطي ب( 

 (. 3-1: 1كورنثوس  3؛ 13: 31)قارن مرقس  33، 1-3: 32كورنثوس  3 اقرأ

لذلك، فهو يُعطي كل سيحي. الروح القُُدس هو وحده الذي يعرف أّي المهام تُناسب كل مؤمن م مالحظات:

 مؤمن مواهب روحية تساعده في القيام بمهمته. 

 

 . يَفتح أبواباً ويُغلق أبواباً أخرىالروح القُُدس ج( 

 (. 2-7: 1؛ رؤيا 1: 3)قارن كولوسي  32-1: 31أعمال  اقرأ

يعرف األشخاص اإلستراتيجية في الوقت الحاضر، والروح القُُدس هو وحده الذي يعرف األماكن  مالحظات:

المناسبين للقيام ببعض المهام.  وهو أيضاً الذي يفتح ويُغلق أبواب الفُرص أمام ُخدَّامه. والسيد المسيح يقوم 

رشاد قلوب ُخدَّامه من خالل الروح القُُدس ومن خالل ترتيب الظروف المناسبة لهم. بهذا العمل عن طريق إ

ُمهمين ُخدَّام المسيحيين إلى توصيل البشارة إلى بعض األشخاص المن ناحية أخرى فإنَّ الروح القُُدس يقود ال

(. كما أنَّ الروح القُُدس 23-33: 32قائد المئة الروماني )أعمال ( و11-23: 2مثل الوزير الحبشي )أعمال 

رؤية الخطط الشريرة لألرواح الشريرة ولكي يتمكن من يُعطي روح التمييز للخادم المسيحي لكي يتمكن من 

 (. 33-3: 31عمل بُسلطان )أعمال ال

 

ع الُخدَّام المسيحيينالروح القُُدس د(   . يُشجِّ

 .12-33: 31أعمال  اقرأ

ع مالحظات:  المؤمنين الُجُدد ويُعطيهم الفرح حتى في أوقات االضطهاد.  الروح القُُدس يُشجِّ
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 دقائق( 2)صالة  5

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  على رفع صلوات قصيرة كمجموعة تناوبوا

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 )دقيقتان(واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

 ي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أعط أعضاء مجموعتك الواجب التال قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين للسيِّد المسيح. تعهُّد -3

" مع شخص آخر أو مع مجموعة من َشخص الروح القُُدس وأعمالهِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

 األشخاص. 

كل يوم. استخدم طريقة الَحّق  2-1رومية ُمستعيناً بنصف أصحاح من  . تمتَّع بخلوة روحيَّةالخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )أفُسس درس الكتاب -1 ؟ ةالمسيحيالعائلة (. ما الذي يُميِّز 3-3: 1. َحضِّ

ن مالحظاتك.   استخدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ

 . وبالخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيتي
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 22الد رس 

 

 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 2

 رسالة رومية

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

( مع مراعاة أن تكون 2-1الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )رسالة رومية  خلواتكم

 المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 22) حفظ 1

 12: 12َمت ى الش هادة: 

 

لأ(   التأمُّ

 

 الّشهادة 

 12: 32َمتَّى 

 

 

 اكتب آية الحفظ التالية على 

 لوٍح أبيض أو أسود 

 على النحو التالي:

 

ُكلُّ َمْن يَْعتَِرُف بِي أََماَم النَّاِس، 

أَْعتَِرُف أَنَا أَْيضاً بِِه أََماَم أَبِي الَِّذي 

َماَواِت.  فِي السَّ

 12: 32َمتَّى 

 

 ابياكتب الشاهد الكت

 على ظهر بطاقتك.

 

نطق يسوع بهذه الكلمات على مسمع من تالميذه االثني عشر عندما أمرهم أن يذهبوا وأن يكرزوا )يُبشِّروا( 

ُمعارضة شديدة لرسالتهم وطريقة  (. ورغم أنَّ تالميذ يسوع سيواجهون32-1: 32)َمتَّى  ملكوت هللاباقتراب 

وا بالخبر السار دون خوف. وقد أعطاهم يسوع أربعة أسباب تدعوهم ألن عيشهم، إالَّ أنه ينبغي عليهم أن يُناد

 :يشهدوا له دون خوف

 

الخزي الذي يتجنبوا أن ك ئأعدالن يكون باستطاعة ه ألن يمكنك أن تشهد ليسوع المسيح دون خوف -1

 سيشعرون به 

 (.27-21: 32ى )َمتَّ  يمنعوا تبرئتك أمام شعوب األرض في يوٍم ماأمام شعوب األرض، وال أن 
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فسوف  أ( ال يُمكن لألعداء أن يتجنبوا فضح ُمعارضتهم الشريرة، واضطهادهم وقتلهم للمؤمنين المسيحيين!

. فالكتاب يُخزى فيه أعداء المسيح هؤالء أمام كل شعوب األرض -أال وهو يوم الدينونة العظيم  -يأتي يوم 

 (. 33: 32فياً" )الجامعة دين كل عمل مهما كان خهللا سيُ "المقدس يقول إنَّ 

 

كذلك، ال يُمكن لألعداء أن يمنعوا تبرئة المؤمنين أمام كل شعوب األرض في يوٍم ما. ففي يوم الدينونة ب( 

م المسيح وتالميذه أمام كل الشعوب التي سكنت األرض على َمّر العصور. فالكتاب المقدس العظيم، سوف يُ  كرَّ

 (. 27: 31كل شخص حسب أعماله )َمتَّى  جازييقول إنَّ السيِّد المسيح سيُ 

 

سالة الملكوت )اإلنجيل( أمام جميع الناس. بل يخافوا من إعالن رال تالميذ يسوع المسيح أن يجب على لذلك، 

 يجب أن يجاهروا بها بشجاعة.

 

 بإمكان أعدائك قد يكون يمكنك أن تشهد ليسوع المسيح دون خوف ألنه  -2

 (.22: 32)َمتَّى  نفسكجزون عن قتل جسدك، لكنهم سيعيقتلوا أن 

 

مهما كان الشيء الذي يرغب أعداء المسيح والمسيحيين في القيام به، يبقى هناك شيء واحد ال يمكنهم تنفيذه 

وفي حين أنَّ جسدك هو الجزء المادي والمرئي من كيانك، فإنَّ نفسك أنهم سيعجزون عن قتل نفسك! أال وهو 

 المرئي من كيانك. هي الجزء غير المادي وغير 

 

 يمكنك أن تشهد ليسوع المسيح دون خوف ألنه ليس بإمكان أعدائك أن يُبطلوا  -1

 (.13-23: 32)َمتَّى  محبته ورعايته من نحوكيوقفوا مشيئة هللا، وال أن 

 

رغم  كما أنَّ العصفور سيموت في يوٍم ما، فأنت أيضاً ستموت في يوٍم ما. لكن إن كان هللا يعتني بكل عصفور

؟ فاهلل يَِعد بأنه سيعتني بك وبحياتك وبعملك بطريقة فريدة. لهذا، أنه ال يُساوي شيئاً، فكم بالحري سيهتم بك أنت

 (. 22: 2هللا )رومية  يجب أن تعلم أنَّ كل ما يحدث لك على هذه األرض إنَّما يحدث بِعلم وسماح من

 

 سيعترف بك يسوع  يمكنك أن تشهد ليسوع المسيح دون خوف ألن   -4

 (.11-12: 32)َمتَّى أمام هللا اآلب إذا اعترفت أنت به أمام الناس 

 

جل يوماً من االعتراف يعني أن تعترف علناً بأنَّ يسوع المسيح هو ُمخلِّصك وَربّك. كما أنه يعني أن ال تخ

الدينونة العظيم، (. ففي يوم 12-13: 2يسوع المسيح أمام الناس اآلخرين أو حتى أمام أعدائك )قارن مرقس 

 (. 11-13: 21سوف يعترف بك يسوع علناً أمام كل شعوب األرض وأمام اآلب السماوّي )َمتَّى 

 

 

 الحفظ والُمراجعةب( 

 

 اآلية الكتابيَّة على بطاقة جديدة أو على دفتر مالحظاتك الصغير. اكتب -1

 . 12: 32الّشهادة: َمتَّى اآلية الكتابية بالطريقة السليمة.  احفظ -2
 اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة وليتحقَّق كل شخص من أنَّ زميله قد حفظ آية الحفظ األخيرة.  راجع: -1
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 دقيقة( 72) درس الكتاب 4

 4-1: 6؟  أفُسس ةالمسيحي  العائلة ما الذي يُميِّز 

 

 عاً. م3-3: 1استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة أفُسس 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  3-3: 1لنقرأ أفُسس  اقرأ.

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

 

 

 . اكتشف: 2الخطوة 

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

 أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ أو: ما هو الحّق الذي لمس عقلك 

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 ل واحٍد ِمنَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها ك

)فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك 

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

ل لديَّ  .1االكتشاف  . أَيُّهَا ا": 3: 1هو الحّق الُمعلن في أفُسس الحّق الُمفضَّ بِّ ألَْوالَُد، أَِطيُعوا َوالِِديُكْم فِي الرَّ

َوابُ  البعض أنَّ هذه اآلية تعني أنه ينبغي على المؤمن أن يُطيع أباه وأمه في حالة واحدة يعتقد " .فَهََذا هَُو الصَّ

تعني أنه  . فالوصيَّةهم هذاُمخطئون في تفسير هؤالء لكنَّ . إن كانا مؤمنين حقيقيين بالسيد المسيحفقط أال وهي 

. ففي بسبب إيماني أنا بالسيد المسيحليَّ أن أُطيع أبي وأمي ليس بسبب إيمانهما بالسيِّد المسيح، بل ينبغي ع

م، يجب على األبناء المؤمنين بالسيد المسيح اتههم وأمهءباآحين أنَّ الكثير من األبناء غير المؤمنين ال يُطيعون 

وبعبارة أخرى، يجب على األبناء هي وصيَّة السيِّد المسيح للمؤمنين.  م ألنَّ هذهاتههم وأمهءباآأن يُطيعوا 

كان هؤالء اآلباء واألمهات غير مؤمنين، وغير المؤمنين بالسيد المسيح أن يُطيعوا آباءهم وأمهاتهم حتى ولو 

 عادلين، وعديمي االهتمام بهم. 

 

ل لديَّ هو  .2االكتشاف  "َوأَْنتُْم، أَيُّهَا اآلبَاُء، الَ تُثِيُروا َغَضَب : 3: 1س الحّق الُمعلن في أفسُ الحّق الُمفضَّ

بِّ َوتَْحِريِضهِ  أن يُطيعوا آباءهم وأمهاتهم، يجب فُرغم أنه يجب على األبناء  ".أَْوالَِدُكْم. َوإِنََّما َربُّوهُْم بِتَأِْديِب الرَّ

عواعلى اآلباء واألمهات أيضاً أن  ر هذه الوأبناءهم.  يُشجِّ : "أَيُّهَا 23: 1في رسالة كولوسي كلمات نفسها تتكرَّ

تستمر فاألبناء يمكن أن يشعروا بالمرارة والفشل عندما  ".اآلبَاُء، الَ تُثِيُروا َغَضَب أَْوالَِدُكْم لِئاَلَّ يُِصيبَهُُم اْلفََشلُ 

أبناء، من المهم جداً أن وحيث أنَّ لدّي في انتقادهم عندما يُخطئون، وعندما ال تُشجعهم عندما يفعلون الصواب. 

وأن أبتعد عن كل ما أستمر في تشجيعهم. ورغم أنهم ليسوا كاملين، إالَّ أنه ينبغي عليَّ أن أتجنَّب إغاظتهم 

اً ُمشجعةً  عاً ألبنائي )أُمَّ يُمكن أن يجعلهم يشعرون باإلحباط والفشل. وهكذا، فقد قررت أن أصبح أباً ُمشجِّ

 ألبنائي(!

 

 . بعض األسئلةاطرح : 1الخطوة 

ر:  ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟  َفكِّ

 وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد. 3-3: 1لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في أفُسس 

ن س َدوِّن:  ؤالك في دفترك. احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ
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الً من كل شخٍص أن  شارِك: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناقِش:

د يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة )فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي ق

 النقاش حول األسئلة(. 

 

السؤال األول يتعلق بإطاعة الوالدين. في بعض المجتمعات في العالم، يتعلَّم األبناء أن يُطيعوا   :1السؤال 

س، إلى أي ُعمر ينبغي على وفقاً لتعليم الكتاب المقدَّ  لكنوالديهم طوال حياتهم وفي كل الظروف واألحوال. 

  االبن أن يستمر في طاعة والديه؟

 

 هذا سؤال مهم جداً ألنه يلمس قلب كل المجتمعات في العالم.  مالحظات:

قبل كل شيء، لنتأمَّل في يسوع نفسه. فعندما كان يسوع في الثانية عشرة ِمن ُعمره، كان ما يزال ُمطيعاً ألبوه 

لكن عندما أصبح يسوع شاباً وأصبح ُمنشغالً بمهمة حياته، لم يُعد (. 12-33: 2وأمه على األرض )لوقا 

مها في 11-13: 1ُمطيعاً لهما، ولم يُعد يخضع لمشيتهما )مرقس  (. فقد كانت لديه مهمة ينبغي عليه أن يُتمِّ

طوال حياتهم أو  حياته. لذلك، فالكتاب المقدس ال يُعلِّم أنه ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يُطيعوا والديهم

في كل الظروف واألحوال. بل إنَّ الكتاب المقدَّس يُعلِّم أنه ينبغي على المؤمنين أن يُطيعوا آباءهم وأمهاتهم 

شد )أو النُّضج( يبدأ عندما طالما أنهم أطفال ، أو طالما أنهم لم يبلغوا سن النضج. ويُمكن القول إنَّ سن الرُّ

ا ال يعود ُمعتمداً على أبيه وأمه، أو عندما يتزوج. وهكذا، فإنَّ إطاعة مؤمن منزل أبيه، أو عندميترك ال

 الوالدين هي إطاعة محدودة زمنياً. فينبغي على األبناء الصغار أن يُطيعوا والديهم إلى أن يبلغوا سن النضج. 

 

 ام الوالدين؟ما هي بعض الطرق العملية الهامة إلكرالسؤال الثاني يتعلق بإكرام الوالدين.   :2السؤال 

 

د، ودون دوافع أنانية، ودون خوف. يعني كرام اإل مالحظات: إظهار االحترام واالهتمام والمحبة دون تردُّ

وفي عالقة الزوج مع والدّي  األمثلة التالية تَصلُح لجميع شعوب العالم في عالقتهم مع آبائهم وأمهاتهم،

خمس طرق الناس باهلل )أبيهم السماوّي(. فهناك  زوجته، وفي عالقة الزوجة بوالدّي زوجها، وفي عالقة

 إلكرام هؤالء جميعاً: 

 

 . أكرم والديك عن طريق عدم التجاُدل معهماأ( 

. فعلى سبيل المثال، ال تتجادل معهما بشأن المالبس التي ال تتجادل معهما بشأن أمور ليست ذات أهمية روحية

ي ينبغي عليك أن تشاهدها، أو األعمال المنزلية التي ينبغي ينبغي عليك أن تلبسها، أو برامج التلفزيون الت

 فمجادلتك مع والديك تجعلهما يشعران أنَّ وجهة نظرهما سخيفة في نظرك. عليك القيام بها. 

؟ َعبِّر عن رأيك أو وجهة نظرك بطريقة لطيفة وُمهذبة، واسمح كيف يمكنك أن تُكرم أباك وأمك بطريقة عملية

يك بالطريقة التي تُرضيه أكثر من غيرها. فإن فعلت ذلك فإنك تُظهر أنك تؤمن بأنَّ هللا هو هلل بإقناعهما برأ

 هو أفضل لك. القيام بما الُمهيمن على كل موقف، وأنه قادر على 

 

 . ونصائحهما على َمحمل الجدّ أخذ اقتراحاتهما أكرم والديك عن طريق ب( 

 ن حتى أن تُفكِّر فيها. دوتُهين أباك وأمك عندما ترفض نصائحهما أنت 

م  تَعلَّم أبوك أو أمك اقتراحاً أو نصيحةً ما، لك كيف يمكنك أن تُكرم أباك وأمك بطريقة عملية؟ عندما يُقدِّ

 األموركل بشكل خاص منهما منهما. استغل الفرصة وتعلَّم من خبرتهما وحكمتهما المتراكمة في الحياة. تعلَّم 

 سواء كانت مواهب، أو مهارات، أو معرفة، أو خبرات عملية.  التي تُشكِّل جوانب قوة لديهم
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 . إعطائهما مكاناً في حياتك الفعليةأكرم والديك عن طريق ج( 

في حقيقة األمر  -عندما ال تسمح لوالديك أن يعرفا ما الذي تُفكِّر فيه، وما الذي تشعر به، وما الذي تفعله، فإنك 

ك أن يعرفا ما الذي تُخطِّط له، وعندما ال تُعطيهما أية فرصة للتأثير في وعندما ال تسمح لوالديتُهينهما.  -

، ونجاحك وفشلك، فإنك خططك، فإنك تُهينهما أيضاً. وعندما ال تسمح لهما بمشاركتك أفراحك وأحزانك

لك أي تكون عندما تعزلهما عن حياتك الفعلية وعن قراراتك فكأنك تقول لهما إنهما ال يستحقان أن تُهينهما. و

 عالقة بهما!

كيف يمكنك أن تُكرم أباك وأمك بطريقة عملية؟ حافظ على قنوات االتصال مفتوحة بينك وبين والديك. قد 

لكنها واحدة من أفضل الطرق إلكرام والديك. بادر إلى التحدث معهما. يكون هذا صعباً في بعض األحيان، 

ما تفعله مع رفاقك، ما تفعله في الكنيسة. تحدث معهما  أخبرهما عن نشاطاتك: ما تفعله في المدرسة أو العمل،

عن أفكارك، تحدث معهما عن معتقداتك المسيحيَّة. أخبرهما اهلل، والناس، والعالم. فيما يتعلق ب ما تؤمن بهعن 

ومشاعرك، وخططك. كذلك، بإمكانك أن تُكرمهما عن طريق إشراكهما في خططك وقراراتك. احترم 

واطلب مشورتهما. وحتى لو كان قرارك النهائي يتعارض مع رغبتهما، اجعلهما يشعران ، خبرتهما وحكمتهما

 أخذت رأيهما على محمل الِجّد. أنك أصغيت إليهما، وأنك 

 

 . خدمتك لهماأكرم والديك عن طريق د( 

ب نفسك على اللذلك، عندما ال تخدم أباك وأمك إالَّ عندما يطلبان منك ذلك فإنك تُهينهما.  فرص  بحث عنَدرِّ

 أن يطلبا منك ذلك. إلى لهما وال تنتظر  لتقديم المساعدة

 

 . ُحبك لهماعن طريق أكرم والديك هـ( 

في مجتمعك )مثل أن تزورهما، أو أن وفقاً لألعراف االجتماعية السائدة تكتفي بإظهار محبتك لوالديك عندما 

فالمحبة المسيحيَّة الحقيقية تتخطَّى تُهينهما.  -ة األمر في حقيق -تقدم لهما الهدايا، أو أن تُنفذ رغباتهما( فإنك 

ران حدود الشفقة أو األعراف االجتماعية السائدة!  فالمحبة المسيحيَّة الحقيقية تجعلك تتأنى عليهما عندما يُقَصِّ

شى أبوك ارتكباها ِضدَّك. فعندما تُصبح مؤمناً بالسيد المسيح، قد يخِمن نحوك، وتجعلك تغفر لهما أي إساءة 

كما أنهما قد يخشيان أن يؤثر ذلك سلبياً . ى شخصيتكعلسلبياً وأمك من أنَّ خضوعك للسيِّد المسيح سيؤثر 

كذلك، . مساعدتهما مالياً على دراستك، أو على عملك، أو على نجاحك في الحياة، أو على َدخلك وقدرتك على 

بلُطف العار عليهما أو على ديانتهما. لذلك، اشرح لهما قد يخشى والداك من أنَّ إيمانك بالسيد المسيح قد يَجلب 

، واثبت لهما أنك أصبحت إنساناً أفضل وأكثر محبةً من خالل ما فعله يسوع المسيح معنى اإليمان المسيحي

 في قلبك وحياتك. 

 

 م؟كيف يُمكن لآلباء واألمهات أن يُشجعوا أبناءهالسؤال الثالث يتعلق بتشجيع األبناء.   :1السؤال 

 
. ويمكنك أن بعض اآلباء واألمهات يُحبطون أبناءهم. وهناك العديد من الطرق إلحباط األبناء مالحظات:

فعلى تتعرف على األشياء التي تُحبط األبناء عن طريق مراقبتك لردود أفعال األبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم. 

اط، أو قد ينطوون على أنفسهم، أو قد يُعبِّرون سبيل المثال، قد يشعر األبناء باالستياء، أو الغضب، أو اإلحب

وهكذا فإنَّ ردود الفعل هذه هي مؤشرات على أنه ينبغي على األب )أو األم( أن يُغيِّر عن يأسهم من والديهم. 

 طريقته في التعامل مع أبنائه. 

ذلك عن طريق تنمية ثالثة كيف يُمكن لألب )أو األم( أن يُشِعر أبناءه باالحترام؟ أعتقد أنه بإمكانه أن يفعل 

 ، والقناعات الشخصية، والعالقات الناضجة. أشياء لديهم: روح المسؤولية
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ل المسؤوليةأ(   . ساعد أبناءك على تحمُّ

ح أنهم سيتحولون إلى  بتهم إذا كان هدفك هو أن تُرضي أبناءك، فمن الُمرجَّ ا إذا درَّ أبناء ُمدلَّلين وأنانيين. أمَّ

ل الم ناضجين يتحلُّون زيد من المسؤوليات في المزيد من جوانب حياتهم، فسوف يُصبحون شباباً على تحمُّ

 بروح المسؤولية! وهناك أربع مراحل لتنمية شعور األبناء بالمسؤولية:

 

لكن في حال المرحلة األولى هي أن تتخذ جميع القرارات عن أبنائك. فيجب على الطفل أن يتعلم أن يُطيع!  -3

يه بديالً آخر لكي يتعلم أن يختار! ويجب عليك القيام بذلك في عطفيمكنك أن تُ ما اخترته له،  رفضه لشيءٍ 

فاألبناء يتعلمون الصواب والخطأ من خالل قراراتهم وَخياراتك. لكن ينبغي مرحلة ُمبكِّرة ِمن ُعمر أبنائك. 

 عليك أن تُعطيهم المزيد من المسؤوليات كلما كبروا. 

 

ية هي أن تتخذ القرارات والَخيارات مع أبنائك وأن تُنفذوا هذه القرارات والخيارات معاً. المرحلة الثان -2

الوقت المناسب لهذه المرحلة هي عندما يُصبح أبناؤك في الصفوف االبتدائية. ُكن قدوة لهم وضع معايير 

 وضوابط للعائلة. للجودة 

 

تخذوا القرارات والَخيارات بأنفسهم، لكن يجب عليهم أن المرحلة الثالثة هي أن تُفسح المجال ألبنائك لكي ي -1

ذلك عندما يصبح أبناؤك في المرحلة القيام بيمكنك يحصلوا على موافقتك وأن يتم ذلك تحت إشرافك. 

اإلعدادية أو الثانوية. لكن يجب عليهم أن يعرفوا أنَّ المزيد من الُحريَّة يعني أيضاً المزيد من المسؤولية 

ل المسؤولية ما يلي: واجباتهم المدرسية، عالقاتهم أمامك. والُمساءلة  ومن الجوانب الهامة لتدريبهم على تحمُّ

التعامل مع النقود بطريقة صحيحة، استخدام وسائط النقل لوحدهم، اختيار األصدقاء، العائلية، ضبط النفس، 

 تنمية عالقتهم الشخصية مع هللا. 

 

تجعل أبناءك يفعلون كل شيء بمفردهم.  يمكنك القيام بذلك عندما  المرحلة الرابعة واألخيرة هي أن -3

. ففي هذه المرحلة الُعمرية يُصبح أبناؤك مسؤولين عن كل ما يفعلونه ليس يصبحون راشدين أو ناضجين

 . أمامك، بل أمام هللا

 

 . م وُمعتقداتهمتنمية قناعاتهساعد أبناءك على ب( 

وا قناعاتك وآرائك الشخصية، فلن يتمكنوا من تنمية قناعاتهم وآرائهم بأن يتبعطالما أنك تُطالب أبناءك 

الخاصة بهم. لذلك، ال تُطالب أبناءك بأن يمتثلوا لجميع قناعاتك، أو آرائك، أو قيمك، أو أولوياتك؛ بل شجعهم 

! فبهذه الطريقة، بناًء على تعاليم الكتاب المقدَّسوساعدهم على تنمية قناعاتهم، ومعتقداتهم، وقيمهم، وآرائهم 

 سوف يُصبح لديهم شعور بالمسؤولية. وهناك ثالث خطوات لتنمية القناعات والمعتقدات:

 

 (. 21-21: 32اجعل ابنك )ابنتك( يكتشف حقائق الكتاب المقدَّس بنفسه )لوقا الخطوة األولى:  -3

 الخطوة الثانية: اجعل ابنك )ابنتك( يختار تطبيقه الخاص به لذلك الحق.  -2

 تطبيقه لذلك الحق.  عواقبمعه )معها( نتائج/الخطوة الثالثة: ناقش  -1

 

( أن تكون 3تابيان بهذا الشأن أال وهما: )فعلى سبيل المثال، في ما يتعلق بمسألة المالبس، هناك مبدآن ك

 اسبة اجتماعياً ( أن تكون المالبس ُمن2المالبس مقبولة أخالقياً بمعنى أن ال تدفع الناس إلى ارتكاب الخطيَّة؛ )

للُمناسبة. هذان المبدآن يُشكِّالن الحدود التي يمكن لألبناء أن يتخذوا قراراتهم في إطارها في ما يتعلق 

وأن يتخذوا  ،فطالما أنَّ أبناءك يلتزمون بهذه الحدود، فيمكنهم أن يختاروا ما يشاءونبالمالبس التي يلبسونها. 

 تناقش معهم خياراتهم وتأثير هذه الخيارات عليهم وعلى اآلخرين. بعد ذلك، يمكنك أن قراراتهم بأنفسهم. 
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 . إنشاء عالقات ناضجةساعد أبناءك على ج( 

عهم على االعتماد الُمتبادل فيما بينكم.  يجب أن ال يكون هدفك هو أن تجعل أبناءك ُمستقلين عنك، بل أن تُشجِّ

ال ينظر إلى ة ُمعيَّنة، ومجتمع ُمعيَّن. فالكتاب المقدَّس فالكتاب المقدس يضع كل مؤمن في عائلة ُمعيَّنة، وكنيس

بصفته يتألف من أفراد يسير كل منهم في طريقه، بل ينظر إليهم كأفراد في عائالت، وكأفراد في لعالم ا

خر، كما أنَّ الكتاب المقدَّس ينظر إلى العالم باعتباره مكاناً يحتاج فيه كل منا لآلكنائس، وكأفراد في ُمجتمعات. 

وباعتباره مكاناً يُمكن لكل فرٍد فيه أن يقوم بدوره لخدمة اآلخرين. لذلك، ساعد أبناءك على إنشاء صداقات 

التعرف على أشخاص من مجتمعات وخلفيات اجتماعية ُمتعددة، وأن يُنشئوا عالقات سليمة مع جيدة، وعلى 

 الجنس اآلخر.

 

 

يَُربُّوا يجب على اآلباء واألمهات المؤمنين أن كيف األبناء. ( )تربيةنشئة السؤال الرابع يتعلق بت  :4السؤال 

 أبناءهم؟

األبناء ئه، وأن يُربِّي أبناءه. وتربية أبناأم أن يُحب  :مالحظات: هناك مسؤوليتان على عاتق كل أب أال وهما

أن تُدربهم على  الرّب تعنيعلمهم تعاليم الكتاب المقدَّس. كما أنَّ تربية األبناء بتحريض تُ بتأديب الرّب تعني أن 

ب أبناءك فيهما:   إطاعة حقائق الكتاب المقدَّس. وهناك جانبان مهمان ينبغي عليك أن تُدرِّ

 

ب أبناءك على أن يكونوا ُمواطنين صالحين في هذا العالمأ(   . َدرِّ

بهم أكثر من أي شيٍء آخر على تطبيق الحقائق التي يتعلمونها. والت شجعهم بصورة دائمة. دريب يعني أن تُ َدرِّ

ب أبناءك على أن يكونوا مواطنين صالحين  وقد يتطلب التدريب أحياناً بعض الَحزم والعقاب. ويمكنك أن تُدرِّ

 في هذا العالم عن طريق صقل الجوانب التالية من شخصياتهم:

بهم على أن ينضجوا فكرياً، وجسدياً، وروحياً، واجتماعياً.  -3  َدرِّ

بهم على  -2  أن يكونوا ُحكماء.َدرِّ

بهم على أن يُحبوا.  -1  َدرِّ

 

 بناء أُمَّة سليمة!حجارة العائالت السليمة هي 

 

ب أبناءك على أن يكونوا ُمواطنين صالحين في ملكوت هللاأ(   . َدرِّ

بهم على أن يثقو بهم على أن يُخضعوا أنفسهم تماماً هلل الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّس. َدرِّ ا في هللا َدرِّ

ة. واألهم من في كل الظروف.  بهم على أن يعيشوا حياة ُمقدَّسة وبارَّ بهم على أن يُطيعوا هللا دون شروط. َدرِّ َدرِّ

 ذلك كله هو أن تُدربهم على أن يُحبوا هللا، وأن يُحبوا اآلخرين، وأن يَقبلوا أنفسهم. 

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟ أّي من الحقائق الواردة في  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من أفُسس  شارك وَدوِّن:  .3-3: 1تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

ر: له إلى تطبيق شخصي؟  َفكِّ  ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

ق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا اكتب هذا التطبي َدوِّن:

 على قلبك. 

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات 

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 .مُقترحة أمثلة على تطبيقات -1
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إالَّ إذا طلبوا منكم القيام بأشياء تتعارض مع : لألبناء اليافعين: أطيعوا آباءكم وأمهاتكم في كل شيء 3: 1

 وصايا هللا وتعاليمه الواردة في الكتاب المقدَّس. 

وف. ، وأكرموا آباء وأمهات زوجاتكم، وأكرموا هللا في كل الظرلجميع الناس: أكرموا آباءكم وأمهاتكم: 2: 1

 خالل فترة زمنية ُمحدَّدة. اختر جانباً عملياً إلكرامهم، واحرص على تنمية هذا الجانب 

 لجميع اآلباء: ال تُسبِّب اليأس أو الفشل ألبنائك سواء كانوا صغاراً أو كباراً. : 3: 1

س، وشجعه على َربِّ أبناءك على حقائق الكتاب المقدَّ لجميع اآلباء الذين لديهم أبناء غير راشدين: : 3: 1

 تطبيق هذه الحقائق بطريقة عملية. 

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -2

 

 

أعتاد على طلب النصيحة من أبي وأمي، وأن أتعلم من حكمتهما في الحياة. أن  -بشكل خاص  -أ( أنا أريد 

خذ آرائهما فرغم أني سأتخذ قراراتي وخياراتي بنفسي، إالَّ أنني أريد أن أكرم أبي وأمي عن طريق أ

 وأفكارهما على َمحمل الِجّد. 

 

ل المزيد من المسؤوليات،  -بشكل خاص  -أنا أريد ب(  أن أكون ُمشجعاً ألبنائي وأن أساعدهم على تحمُّ

. طةبوإقامة عالقات ناضجة مع اآلخرين، والتعبير عن مشاعرهم بطريقة ُمنضوتنمية قناعاتهم ومعتقداتهم، 

 من أعظم المسؤوليات التي ائتمنني هللا عليها كأب )أو كأم(. فأنا أدرك أنَّ هذه واحدة 

 

 

 .َصلِّ . 5الخطوة 

 

: 1تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات أفُسس 

3-3 . 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ 

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

5 

 

 (ائقدق 2) صالة

 صالة شفاعي ة

 

 عالم.في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في ال تابعوا الصالة

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -3  . تعهَّد بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو مع مجموعة من  3-3: 1ِعظ أو َعلِّم أو ادرس درس الكتاب المتعلق برسالة أفُسس 

 األشخاص. 
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كل يوم. استخدم  32-3. تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من رسالة رومية الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   طريقة الَحّق الُمفضَّ

 تي حفظتها. . راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة ال12: 32َمتَّى : هادة. الكلمة: الشَّ الحفظ -1

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

  الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي.
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 21الد رس 

 

 َصالة 1

 

 
ساً مجموعتك وبرنامج التدريب على التلمذة للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 22)عبادة وتسبيح  2

 ُمْنِعم  هللا 

  
 ُمنِعٌم.هللا  الفكرة الرئيسي ة:

 

يسيين -1  . تقاليد الفِرِّ

 

 . 21-3: 7اقرأ مرقس 

يسيون " تين كل أسبوع، تديُّن"ُمفِرطين في الكان الفرِّ ات كل يوم، ويصومون مرَّ . فقد كانوا يُصلُّون ثالث مرَّ

لكن رغم قاعدة وقانون وضعوها بأنفسهم.  131قدِّمون ُعشر كل ما لديهم للهيكل، ويسعون جاهدين لتطبيق ويُ 

(، وعبيداً 13: 2للخطية )يوحنَّا كل تديُّنهم هذا، إالَّ أنهم لم يكونوا يتمتعون بالُحريَّة الحقيقية! فقد كانوا عبيداً 

 (!31: 23لقواعدهم وقوانينهم البشرية )إشعياء 

 

 . تقاليد بعض المسيحيين الُمعاصرين -2

 

 ."إِنََّما بَاِطالً يَْعبُُدونَنِي َوهُْم يَُعلُِّموَن تََعالِيَم لَْيَسْت إاِلَّ َوَصايَا النَّاِس !: "7: 7مرقس  اقرأ

تين بعض الكنائس المسيحية تُطالب أعضاءها أن يأتوا إلى بالطريقة نفسها، فإنَّ  الكنيسة كل يوم، وأن يأتوا مرَّ

يوم األحد، وأن يعبدوا هللا بطريقة ُمعيَّنة، وأن يعتمدوا في مكان ُمعيَّن، وأن يلبسوا مالبس ُمعيَّنة في الكنيسة، 

لكنيسة وشيوخها في كل ما يقولونه، وأن وأن يُعطوا نسبة ُمعيَّنة من َدخلهم للكنيسة، وأن يُطيعوا راعي ا

يؤمنوا بعقائد ُمعيَّنة ليست قائمة بوضوح على الكتاب المقدَّس، وأن يُقدموا تقريراً عن الخلوة التي يقضونها 

رغم أنَّ هذه ألعضائها  ها الخاصةوقوانين هافإن بعض الكنائس تضع قواعدوهكذا، كل يوم، وما شابه ذلك! 

يست قائمة على كلمة هللا. وبهذا، فهي تنقل أعضاءها ِمن عالم "أريد أن أحيا تحت نعمة القوانين والقواعد ل

 تي وضعها قادة الكنيسة".هللا" إلى عالم "يجب عليَّ أن أحيا بحسب القوانين ال

 

األحرار  وعندما تُصبح مثل هذه القوانين البشريَّة َشرطاً أو قانوناً مفروضاً على المؤمنين، فإنها تُعيد المؤمنين

وعندما ال يقوم المؤمن بتنفيذ هذه القوانين البشرية، فإنَّ قادة الكنيسة يجعلونه يشعر إلى الُعبودية ِمن جديد. 

وقد عاصياً" أو أنه يعيش "في الجسد"، أو حتى بأنه "شخص سيء". شخصاً "ويُدينونه باعتباره بالذَّنب 

قواعد البشرية؛ بل ربما يتوقف عن الذهاب إلى الكنيسة يتوقف مثل هذا المؤمن عن إطاعة هذه القوانين وال

اً في حياته.  ِمن ناحية أخرى فإنَّ بعض األشخاص يضعون بعض القواعد والقوانين ألنه يشعر أنه لم يُعد ُحرَّ

 ألنفسهم لكي يصبحوا َمقبولين في تلك المجموعة أو تلك الكنيسة!

 

 . الخضوع للشريعة أو الخضوع للنعمة -1

 

 . المؤمنون ليسوا خاضعين للشريعة، بل للنعمة.33: 1رومية  اقرأ
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 .ياً قانون الخضوع للشريعةأ( 

ه يقتضيان من البشر أن يُطيعوا  جميع شرائعه األخالقية إطاعة حيث أنَّ هللا قُدُّوس وبار، فإنَّ قداسته وبِرَّ

 ن ناحية قانونية، فإنَّ جميع البشر، وأن يكون هناك عقاب لكل َمن يتعدَّى على هذه الشرائع. وهكذا، مِ كاملة

تحت دينونة هللا (، فإنهم جميعهم 21: 1يخضعون للشريعة. وحيث أنَّ جميع الناس قد أخطأوا )رومية 

 (. 32: 2؛ يعقوب 32: 1)غالطية 

 

 .ياً الخضوع للنعمة قانونب( 

فقد قام (. 21–23: 1ومية لكن حيث أنَّ هللا ُمحّب، فقد َكفَّر عن خطايا كل شخص يؤمن بيسوع المسيح )ر

لهذا فإنَّ كل األشخاص الذين يؤمنون (. 23: 1كورنثوس  2بدالً عنا ) مطلب بِّر هللاسديد يسوع المسيح بت

 بيسوع المسيح لم يعودوا "خاضعين للشريعة"، بل "خاضعين للنعمة"!

 

ع المؤمنين المسيحيين في صراعهم ضد الخطية. لهذا فهو يؤكد لهم أنهم لم يعودوا  أراد الرسول بولس أن يُشجِّ

فَهُم لم يعودوا يخضعون للشريعة باعتبارها . في خارجهمأو  في داخلهميعيشون تحت ُسلطان الخطية سواء 

األشخاص الذين ما التي هي ِهبَة من هللا. وهكذا، فإنَّ  َمطلب العدالة عند هللا، بل أصبحوا يخضعون للنعمة

، ولم يتصالحوا مع يتبرروا لم ُغفران هللا، و واص لم يختبراشخأ مهُ  ونياً("تحت الشريعة" )قان ونيعيشزالوا 

ا األشخاص الذين يعيشون "تحت النعمة" )قانونياً( فقد ُغفرت ! واهللا؛ وبالتالي، فَهُم ال يُمكن أن يتقدَّس أمَّ

روا، وتصالحوا مع هللا ولن يستمرون في العيش في  . وبالتالي، فَهُم ال يستطيعون، وال يُريدون،خطاياهم، وتبرَّ

يحتاج لقبول نعمة  الخطية! وبعبارة أخرى، فإنَّ الشخص الذي يريد أن يحيا حياةً ُمقدَّسةً وجديدة في هذا العالم

 هللا الُمتمثِّلة في شخص الرب يسوع المسيح. 

 

 .عاطفياً الخضوع للشريعة ج( 

"تحت الشريعة" عاطفياً  همتضعبذلك ها فإنها عندما تضع الكنيسة المسيحية بعض القوانين البشرية ألعضائ

، أو أنك ُملَزم بالقيام بهذه والخضوع للشريعة عاطفياً يعني أن تشعر أنه ينبغي عليك القيام بأمور ُمعيَّنةأيضاً. 

مضطر للقيام بها؛ وهذا يعني أنك فقدت ُحريَّة تجعلك تشعر بأنك ُملَزم أو األمور. فهذه القوانين البشرية 

د"شخص فإنك تُصبح "ُمذنباً" وتُدان بأنك  يار! وعندما تُخفق في تنفيذ هذه القوانين البشريةاالخت أو  ،"ُمتمرِّ

ف كما لو أنك أنك "تعيش في الجسد"، أو حتى أنك شخص "سيء"!  ستخسر نتيجة لذلك، فإنك تشعر وتتصرَّ

ية. ولكي تتجنب مشاعر الذَّنب واإلدانة أو محبة المؤمنين إذا لم تُبدي طاعتك لهذه القوانين البشر محبة هللا

وعندما تعيش ربما تندفع عاطفياً وتبدأ بإطاعة هذه القوانين والقواعد البشرية. غيرها من المشاعر السلبية، و

"تحت الشريعة" عاطفياً، فإنك تُركِّز على هويتك في نظر هؤالء األشخاص الذين وضعوا تلك األحكام 

لتلك القوانين البشرية فحسب، بل وأيضاً لألشخاص الذين  ر فإنك تُصبح عبداً ليسوفي حقيقة األموالقوانين! 

 وضعوا تلك القوانين!

 

 .نعمة عاطفياً الخضوع للد( 

ك قد تحررت من تلك الشريعة التي تُدينك. فمن ناحية قانونية فإنَّ الشخص وجودك "تحت النعمة" يعني أن

فاهلل ينظر إليك وال يرى سوى بِّر يسوع عاً لشريعة هللا التي تُدينه. الذي يؤمن بالرب يسوع المسيح لم يُعد خاض

فإنَّ الشخص الذي يؤمن العاطفي واالختباري، لجانب (. كذلك، إذا نظرنا إلى ا23: 1كورنثوس  2المسيح )

ر من كل شريعة تُدينه وتجعله يشعر بالذَّنب أو بأية مشاعر سلبية أخرى. هو شخص بيسوع المسيح  تحرَّ

هكذا، فأنت لست تحت نعمة هللا قانونياً فحسب، بل أنت تحت نعمة هللا عاطفياً واختبارياً أيضاً! وحتى عندما و

 تقع في خطيئة ما، يجب أن ال تشعر أنك قد فقدت محبة هللا أو محبة المؤمنين اآلخرين. 
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رفض هللا له، بل العاقبة هي  إنَّ عاقبة وقوع المؤمن في الخطيئة هي ليست الدينونة، أو العقاب األبدي، أو

، فإنه ما في أحد األيام لك، في حال أنك أسأت االختيار أو وقعت في خطيئة مالذ !انقطاع الشركة بينه وبين هللا

؛ أي أن تستعيد شركتك مع هللا! فسوف تتمتع دوماً بُحريَّة االختيار يزال بإمكانك أن ترجع للعيش تحت النعمة

أو بين أن تتحرر تماماً من الشعور بالذَّنب، والدينونة، بين أن تُحب أو أن ال تُحب، بين الحياة والموت، أو 

غيرها من والخوف، وأية مشاعر سلبية أخرى، وبين أن تبقى عبداً لمشاعر الذَّنب، والدينونة، والخوف، و

علته؛ أي على سلوكك فعندما تعيش "تحت النعمة" عاطفياً واختبارياً فإنك تُركز على ما فالمشاعر السلبية. 

وعندها، فإنك ترجع إلى هللا، وتعترف بخطيئتك، وتتوب عنها، وتقبل الخاطئ تجاه هللا أو تجاه اآلخرين. 

 (. 3: 3يوحنَّا  3غفران هللا، وتُواصل شركتك مع هللا )

 

الل من خالل عمل يسوع الخالصي الكامل، أنت "تحت النعمة" قانونياً. فقد حصلت على التبرير! ومن خ

وبعبارة رجوعك إلى هللا، واعترافك بخطيئتك، واستمرارك في الشركة مع هللا، فأنت "تحت النعمة" عاطفياً. 

  أخرى، فإنك تمر بمرحلة التقديس التي تستمر طوال حياتك على هذه األرض!

 

نعمة، ورحمة، كم ِمن كل ما أظهره ِمن نحوأيضاً على  هاعبدوإلها ُمْنِعَماً! اعبدوا هللا بصفته  عبادة وتسبيح:

 . اعبدوه في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أشخاص.وصالح

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 1

 رسالة رومية

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

( مع مراعاة أن تكون المشاركات 32-3اطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )رومية خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المق

 قصيرة. 

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

 

 

 دقيقة( 72) تعليم 4

  التلمذة: ِصفات التلميذ

 

 

 . عهد الجديدمعنى كلمة "تلميذ" في الأ( 

 

 .لُمعلِّم أو لقائد مجموعةتابع تلميذ هو شخص ال -1

 

 . 22: 3؛ 11، 12: 1؛ يوحنَّا 37: 1؛ لوقا 32: 2مرقس  اقرأ

 ما معنى كلمة "تالميذ" في هذه المقاطع الكتابية؟ اكتشف وناقش:

يسيين تالميذ، نهم. تالميذ ياُلزمون وكان لدى الفالسفة والقادة الدينيفي األزمة القديمة،  مالحظات: فقد كان للفرِّ

"تلميذ" في هذه المقاطع الكتابية تعني  كلمةإنَّ وكان ليوحنا المعمدان تالميذ، وكان ليسوع حشد من التالميذ. 

ُمعلماً ُمعيناً أو قائد مجموعٍة ما ويتبعه أينما ذهب. لكن رغم أنَّ  "تابِع". والتلميذ أو التابع هو  شخص ياُلزم

رين تبعوا يسوع في البداية، إالَّ أنَّ كثيرين منهم توقفوا عن ذلك الحقاً. وقد كان السبب في ذلك هو أناساً كثي

يهتمون بمعجزات يسوع وليس بالتلمذة الحقيقية. وبعبارة أخرى، فهُم لم يكونوا مستعدين لدفع تكلفة أنهم كانوا 

 التلمذة الحقيقية. 
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 .التلميذ هو شخص تابع ليسوع المسيح -2

 

 .31-31: 1؛ مرقس 33-3: 1؛ لوقا 13-11: 3يوحنَّا  اقرأ

 كيف دعا يسوع تالميذه األوائل؟ اكتشف وناقش:

إلى التلمذة كانت دعوة هؤالء األشخاص تَعاليا وانظُرا"، و :اتبعني". فدعوة الحظ دعوة يسوع " مالحظات:

اشر الذي تتركه شخصية يسوع، وتعليمه والمب لهم لكي يكونوا "َمع يسوع" أينما ذهب. وقد كان التأثير القوي

" تابِعوهكذا، فإنَّ كلمة "تلميذ" في هذه المقاطع الكتابية تعني "القوي يدفعان الناس على أن يصبحوا تالميذ له. 

التلمذة تنطوي على أي عوائق أو ولم تكن دعوة يسوع إلى بمعنى أن يكون مع يسوع في مهمته في العالم. 

شخص بين تالميذه، كان هناك صيَّادو سمك ُخطاة )مثل بطرس، ويعقوب، ويوحنا(، وفِمن شروط اجتماعية. 

 ، وجابي ضرائب ُمحتقَر من الناس يُدعى َمتَّى. القانويّ  غيور سياسياً يُدعى ِسمعان

 

 

 .يسوع المسيحُمتعلِّم لدى التلميذ هو  -1

 

 .32: 1لوقا  أ( اقرأ

 ما معنى كلمة "تلميذ" هنا؟ اكتشف وناقش:

ب.  الحظات:م فالرب يسوع يُعلِّم أنَّ التلميذ الحقيقي كلمة "تلميذ" في هذه اآلية تعني ُمتعلِّم، أو طالب، أو ُمتدرِّ

وبعبارة أخرى، يجب عليه أن يكون يجب أن يكون ُمتعلِّماً في البداية قبل أن يُصبح ُمعلِّماً أو قائد مجموعة. 

باً!   ُمتدرباً قبل أن يُصبح ُمدرِّ

 

 

 

 .32-3: 3؛ فيلبي 31: 3؛ أعمال 12-22: 33؛ 21: 3؛ َمتَّى 31-31: 31يوحنَّا  قرأب( ا

 كيف يتعلَّم التالميذ؟  اكتشف وناقش:

النظر، والسمع، والتقليد. إنه يتعلم أثناء اتِّباعه للرب يسوع. فهو يالحظ يتعلَّم عن طريق تلميذ ال مالحظات:

م من خالل تعليم وِمثال الرّب يسوع المسيح وتالميذه. كما أنه وخدمته عن قُرب. وهو يتعلحياة الرّب يسوع 

 وهكذا، فهو يكتسب المزيد والمزيد من الخبرة. يتعلم من خالل ممارسة تعاليم الرّب يسوع. 

 

 

 .التلميذ هو مؤمن مسيحي حقيقي -4

 

 ..22-23: 33؛ 21: 33؛ 33، 2-3: 3؛ 7: 1أعمال  اقرأ

 ؟في هذه المقاطع الكتابيَّةميذ" ما معنى كلمة "تل اكتشف وناقش:

". لكنهم كانوا أتباع الطَّريقفي بداية تاريخ الكنيسة المسيحيَّة، كان المسيحيون يُدَعون أحياناً " مالحظات:

وهكذا فإنَّ كلمة "تلميذ" تُستخدم هنا لإلشارة إلى أحد أعضاء المجتمع " في أغلب األحيان. تالميذيُدعون "

 ".مسيحيّ الي، يمكننا القول إنها كلمة ُمرادفة لكلمة "؛ وبالتالديني الجديد

 

 

فات الُمَميِّزة للتلميذب(   . الصِّ

 

 التلميذ هو ُمتعلِّم وتابع للرب يسوع المسيح.  مقدمة:
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 الرّب يسوع َعلَّم أنَّ تالميذه يَتََحلُّون بصفات ُمعيَّنة. 

 

 .23-31: 1يوحنَّا  اقرأ -1

فات  اكتشف وناقش:  الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح؟ ما هي الصِّ

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي  مالحظات:  . أنه يؤمن شخصيًا بالرب يسوع المسيح يهيسوع للرب إحدى الصِّ

فهو يؤمن فالتلميذ الحقيقي ال يَتبع ُمعلماً ما اسمه يسوع، بل إنه يؤمن بالرب يسوع المسيح من كل فكره وقلبه. 

سوع المسيح هو هللا الذي أخذ طبيعة جسدية )تََجسَّد( وجاء ليعيش بين الناس على األرض. كما أنه يؤمن أنَّ ي

ر وأنه حصل على الحياة األبدية. وهو يؤمن أيضاً أنَّ الرّب يسوع المسيح هو نور العالم، وهو يتبع  أنه قد تبرَّ

 ذلك النور ويعيش في ذلك النور.

 

 .12-13: 2يوحنَّا  اقرأ -2

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع  اكتشف وناقش: ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي  مالحظات:  يُطيع الرّب يسوع المسيح وتعاليمه. هي أنهيسوع للرب إحدى الصِّ

يريده هو، وال يفعل ما يريده هو؛ بل يؤمن بتعاليم الرّب فالتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح ال يؤمن بما 

والطاعة لتعاليم الرّب يسوع المسيح تشتمل على مساعدة يسوع المسيح، ويُطيع تعاليم الرّب يسوع المسيح. 

 (. 27: 3؛ قارن يعقوب 11-13: 21)َمتَّى  ساكين، والُمضطهدين، والمالفقراء

 

 (. 3: 1كورنثوس  3؛ 13: 31)مرقس  37-32: 31؛ 21: 32يوحنَّا  اقرأ -1

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع  اكتشف وناقش: ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ل مالحظات:  خادم. هي أنهيسوع لرب إحدى الصِّ

ع الرّب يسوع المسيح في مهمته على األرض. فكل مؤمن الجماعي مكانت الدعوة للتلمذة هي دعوة للعمل 

يحصل على مهمته الخاصة به في ملكوت هللا على األرض. وهناك صفة أخرى للخادم أال وهي أنه مستعد 

المهام التي بأدنى ال يُبدي اآلخرون رغبة في القيام بها أو قُدرة على القيام بها. كما أنه مستعد للقيام للقيام بمهام 

 يقوم بها ُخدَّام البيوت في تلك األيام وال سيَّما غسل أقدام الُمسافرين الُمتَّسخة. كان 

 

 (. 2-3: 31كورنثوس  3) 11-13: 31يوحنَّا  اقرأ -4

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع  اكتشف وناقش: ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

 يُظهر المحبة في عالقاته.  هي أنهيسوع لرب فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي لإحدى الصِّ  مالحظات:

، تصبر طويالً على ِغرار محبَّة الرّب يسوع. فالمحبة  -يتميَّز هذا النوع من المحبة بالتضحية، وعدم األنانية 

تغفر وتفرح بنجاح متواضعة وسخيَّة. المحبة تتصرف بتهذيب وضبط للنفس. المحبة وهي لطيفة. المحبَّة 

 اآلخرين وتقدمهم. المحبة تثق باآلخرين وتأمل أن يُغيِّر هللا األحوال. المحبة تواظب على عمل الخير لآلخرين

 والتأثير عليهم لكي يصبحوا أفضل ما يُمكنهم لخدمة هللا ولآلخرين. 

 

 . 31، 2-1: 31يوحنَّا  اقرأ -5

فات الُمميِّزة لل اكتشف وناقش: تلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

  مالحظات:
 



 311من  327صفحة    2 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 ه يبقى ثابتًا في الرّب يسوع المسيح. هي أنيسوع للرب ُمميِّزة للتلميذ الحقيقي أهم ِصفة أ( 

ومع كلمته يعني أن تَقبله في قلبك وحياتك، وأن تسعى جاهداً للحفاظ على عالقتك معه  الثبات في الرّب يسوع

(، وأن تُخضع نفسك وحياتك له ولتعاليمه. فيجب أن تكون عالقتك مع الرّب يسوع المسيح )الكتاب المقدَّس

ا كل َمن يستهين بعالقته مع الرّب يسوع فسيُطرح في النار. حقيقية وعميقة وليست سطحية  . أمَّ

  

فات ب(   هي أنه يَحمل ثمرًا كثيرًا ودائمًا. الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوعاألخرى إحدى الصِّ

فالمؤمن يُبرهن على أنه تلميذ الدرس الرئيسي هو أنَّ التلميذ لن يحمل ثمراً إالَّ عندما يَثبُت في السيِّد المسيح. 

تحمل العديد من حقيقي للسيِّد المسيح عن طريق حمل ثمر كثير ودائم. وكلمة "ثمر" في الكتاب المقدَّس 

 المعاني:

 

 (. 1: 3)كولوسي  تالميذ ُجُددلثمر الذي يُنتجه التالميذ الذين يُبشِّرون باإلنجيل هو ا -3

 ثمر دائم؛ أي مؤمنين مسيحيين ناضجين ودائمينالثمر الذي يُنتجه التالميذ الذين يُتلمذون آخرين هو  -2

 (. 31: 31)يوحنَّا 

 (. 21-22: 1)غالطية الشخصية المسيحيَّة الثمر الذي يُنتجه الروح القُُدس هو  -1

 

وعندما يقوم هللا بتقليمهم وتشذيبهم فإنهم يُنتجون عندما يَثبُت التالميذ في المسيح فإنهم يُنتجون ثمراً كثيراً. 

َحن والتشذيب يشتمل على توبيخ هللا للمؤمنين، وتقويمهم، وتأديبهم من خالل المِ المزيد من الثمر. وهذا التقليم 

 بها في حياة المؤمن. وعن طريق العناية المستمرة والبناء المستمر للمؤمنين الُجدد، والتجارب التي يسمح هللا

ناضجين  -بمرور الوقت  -الذين يُصبحون الُجدد فإنَّ التالميذ يحملون ثمراً دائماً يتمثل في هؤالء المؤمنين 

 وثابتين في المسيح هُم أيضاً. 

 

 12ضعف، وفي البعض اآلخر  322 في بعض التالميذتُعطي كلمته  في َمثَل الزارع، يُعلِّم الرّب يسوع أنَّ 

ويرجع السبب في هذا التفاوت إلى أنَّ المؤمنين المسيحيين يختلفون ضعفاً.  12ضعفاً، وفي البعض اآلخر 

، وفي بعضهم عن بعض في توبتهم، وفي جدارتهم بالثقة، وفي أمانتهم، وفي شجاعتهم، وفي حماسهم

 م، وفي مواهبهم. ظروفهم، وفي مهامه

 

فات ج(  يبقى خاضعًا لكلمة الرّب يسوع  هي أنهالُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع األخرى إحدى الصِّ
 المسيح ويتغيَّر بموجبها.

ر التلميذ الجديد )يوحنَّا فكالم الرّب يسوع المسيح يُطهِّر (. كما أنَّ التلميذ الحقيقي يَسمح 1: 31؛ أي أنه يُبرِّ

 (. 7: 31عقله، وقلبه، وسلوكه بحيث يستمر في التغيُّر نحو األفضل )يوحنَّا الرّب بأن تُهيمن على  لكلمة

 

فات د(  يُصلِّي بحسب مشيئة الرّب يسوع  هي أنهالُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع األخرى إحدى الصِّ
 المسيح. 

 

 . 32-13: 1لوقا  اقرأ -6

فات ا اكتشف وناقش: لُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ليسوع  مالحظات:  يتعلَّم ويتلقى تدريبًا لصقل شخصيته.  هي أنهإحدى الصِّ
فيجب عليه أن يهتم آلخرين. يجب على التلميذ أن يتعلم كيف يسمح هلل أن يُغيِّره قبل أن يستخدمه هللا لتغيير ا

بجوانب الضعف واإلخفاق لديه قبل أن يبدأ بتقويم اآلخرين. فهدف التلميذ هو أن يُصبح ُمشابهاً للسيِّد المسيح 

 في شخصيته وسلوكه. 
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 . 21-21: 3لوقا  اقرأ -2

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء اكتشف وناقش: في هذا المقطع  ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ليسوع  مالحظات: ي ألجل اآلخرين. هي أنهإحدى الصِّ فهو  يُنكر نفسه ويُضحِّ

واأللم  احتمال الرفضتوصيل رسالة اإلنجيل وعن طريق كل يوم إلى تمجيد الرّب يسوع المسيح يسعى 

 والمعاناة التي قد تترتب على ذلك. 

 

 . 12-17: 3لوقا  أاقر -8

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع  اكتشف وناقش: ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ليسوع  مالحظات: س بالكامل للرب يسوع المسيح.  هي أنهإحدى الصِّ  ُمكرَّ

 

 يَتبع الرّب يسوع المسيح دون دعوة.التلميذ األول الطموح أراد أن أ( 

كان هذا الشخص ُمتحمساً جداً إلتِّباع الرّب يسوع لكنه نسي أن يحسب نفقة التلمذة. فقد رأى الُجموع تتبع 

وحماس الناس فأراد أن يكون قريباً من يسوع الذي هو مركز كل ما كان  الرّب يسوع، وشاهد المعجزات

(، 32: 1حداث القصة فإنَّ منطقة اليهوديَّة رفضت الرّب يسوع )يوحنَّا لكن مع توالي أيجري أمام عينيه. 

(، والسامرة رفضت 13 :2)َمتَّى عنها يِّين طلبت منه أن يرحل ردَ جَ بلدة ال(، و11: 1والجليل طردته )يوحنَّا 

ماء تركته في بل وحتى إنَّ الس(، 21: 27)َمتَّى رفضته ألرض (، وا11: 3أن توفر له مكاناً ينزل فيه )لوقا 

. فهذه هي نفقة التلمذة الدائمة تنطوي على الصراع، والرفض، والُمعاناةوهكذا فإنَّ (. 31: 27النهاية )َمتَّى 

 (. 12-21: 33التلمذة )قارن لوقا 

 

ةالطموح أراد أن يَتبع الرّب يسوع المسيح ثاني التلميذ الب(   .بشروطه الخاصَّ

بع الرّب يسوع بشروطه )أي بشروط الرّب يسوع(! فمن ناحية، فقد أراد لم يكن هذا الشخص مستعداً ألن يَت

ُسل.  باً من الرّب يسوع مثل الرُّ وِمن ناحية أخرى فقد وضع َشْرطَه الخاص إلتِّباع الرّب أن يُصبح تابعاً ُمقرَّ

طبع في ذهن هذا . لكنَّ الرّب يسوع أراد أن يدفن أباه الذي مات للتوّ كي ييسوع. فقد أراد أن يذهب أوالً ل

يُطيعه إطاعةً كاملةً أن )أي: الرُجل( الرُجل حقيقة أنه )أي: السيِّد المسيح( هو الرّب الُمتسيِّد، وأنه ينبغي عليه 

د، أو تحفُّظ، أو ُشروط.  أن يُعلِّمه أنَّ عائلة هللا الروحية في ملكوت هللا أهم من الروابط أراد كما أنه دون تردُّ

تذكَّر أنَّ الرّب يسوع يقول هذا الكالم لتلميذ واحد طموح وليس لكل السامعين. فالرب يسوع العائلية األرضية. 

(، أو أنه 27-21: 33جب على المؤمنين المسيحيين أن ال يهتموا بآبائهم وأمهاتهم )قارن يوحنَّا ال يقول إنه ي

ينبغي على المؤمن المسيحي أن و أنه (. بل إنَّ ما يعنيه هنا ه32: 21يجب عليهم أن ال يدفنوهم )قارن َمتَّى 
يُحب الرّب يسوع أكثر من والديه. كما أنه يجب على المؤمن المسيحي أن يُطيع الرّب يسوع دون َقيد أو 

 َشرط. 

 

أن يُدرك تأثير عائلته وأصدقائه والطموحات الطموح أراد أن يَتبع الرّب يسوع المسيح دون ثالث التلميذ الج( 

 .العالمية عليه

ح أنَّ هذا الشخص لم يكن يعرف نفسه جيداً. لكنَّ الرّب يسوع تمكَّن من رؤية مِ  أشياء في قلبه لم يكن ن الُمرجَّ

(. كما أنَّ الرّب يسوع كان قادراً على فحص قلب ذلك الشخص ومعرفة ما 21: 2هو نفسه يراها )قارن يوحنَّا 

ك الشخص إلى بيته، فسوف يُقنعه أهله بالبقاء وعدم يُفكِّر فيه. كذلك، كان الرّب يسوع يعرف أنه حين يصل ذل

بعد سيره معه. ينبغي على المؤمن المسيحي أن ال يتراجع لذلك، فإنَّ الرّب يسوع يقول إنه إتِّباع الرّب يسوع. 
 . فالتلميذ الحقيقي ال ينظر أبدًا إلى الوراء، وال يتوق أبدًا إلى حياته السابقة
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 . 11، 27-21: 33لوقا  اقرأ -1

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع  اكتشف وناقش: ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

  مالحظات:
 

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ليسوع أ(   يُحب الرّب يسوع المسيح أكثر من أي عالقة أخرى.  هي أنهإحدى الصِّ

ل الرّب  وهذا ، وعلى زوجته وأبنائه، وحتى على نفسه. وأخواته هتيسوع على والديه وإخوالتلميذ الحقيقي يُفضِّ

ال يعني أنه ينبغي على التلميذ أن يكره والديه وعائلته وأن يتخلى عنهم. فالكتاب المقدس يحّض المؤمنين على 

، وأن يُحبوا أقرباءهم العناية بآبائهم وأمهاتهم، وعلى العناية بزوجاتهم، وعلى تربية أبنائهم في تأديب الربّ 

(. 17: 32)انظر َمتَّى  يُحّب بدرجة أقلأن " في هذا السياق تعني يُبِغضوجيرانهم كأنفسهم. لهذا فإنَّ كلمة "

لهذا، إذا وجد المؤمن نفسه مضطراً لالختيار بين أحد أفراد العائلة والرب يسوع المسيح، فيجب عليه أن 

فالوالء األعظم للتلميذ الحقيقي هو للرب يسوع كان الخيار صعباً.  هذا الفرد مهمايرفض االنصياع لرغبات 

وهكذا فإنَّ التلميذ يسوع المسيح.  ه وُمخلِّصهبرب تهأهم من عالقفي حياة التلميذ المسيح. فليست هناك عالقة 

كل والٍء آخر  كما أنه يضعالحقيقي يختار الرّب يسوع المسيح دون قَيد أو َشرط ليكون ربَّاً وُمرشداً لحياته. 

 وعالقة أخرى في مرتبة أقل من والئه وتكريسه للرب يسوع المسيح. 

 

فات األخرى الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع ب(   هي أنه يَقبل كل تضحية أو رفض أو معاناة إحدى الصِّ
ساً.  ليب. فبسبب كونه مؤمناً مسيحياً ُمكرَّ  هذا هو المعنى الحقيقّي لَحمل الصَّ

 

فات األخرى الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع ( ج ل الرّب يسوع المسيح على كل  هي أنهإحدى الصِّ يَُفضِّ
فالتلميذ الحقيقي يكون مستعداً دوماً للتخلي عن أي شيء وكل  الموجودة في هذا العالم.األشياء والطموحات 

لمال، أو النجاح، أو الشهرة، أو النفوذ أن تحرمه من شيء في سبيل إتِّباعه للسيِّد المسيح. فهو ال يسمح لمحبة ا

ب عليه أن يختار بين الغنى أو النجاح أو النفوذ أو الشهرة أن يكون تلميذاً حقيقياً للرب يسوع المسيح.  فإذا توجَّ

إتِّباع الرّب يسوع المسيح ِمن جهة أخرى، فيجب عليه أن يرفض الُمغريات المادية أو ِمن جهة، وبين 

ية. فأعظم تكريس في حياة التلميذ الحقيقي هو للرب يسوع المسيح. فال يُمكن ألي تكريٍس آخر أن يحل األرض

 محلَّه. 

 

 .32-31: 23لوقا  اقرأ -12

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع  اكتشف وناقش: ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

فا مالحظات:  شاهد للرب يسوع المسيح.  هي أنهت الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ليسوع إحدى الصِّ

للرب ُمطيعين لم تكن مهمة التالميذ تقضي أن ينقلوا األفكار أو التقاليد بأمانه فحسب، بل أن يكونوا ُشهوداً 

 ِصغار الناسمن كانوا الفالسفة أو ُمعلِّمي الشريعة الُمثقَّفين، بل ُحكماء لم يكونوا من كما أنهم يسوع المسيح. 

الذي ُسرَّ هللا بأن  القطيع الصغيروبعبارة أخرى، فقد كانوا (. 27-21: 33)َمتَّى الذين أعطاهم هللا إعالناً 

 (. 32: 1؛ قارن َمتَّى 12: 32ملكوت )لوقا اليُعطيهم 

 

 .21-23: 32َمتَّى  اقرأ -11

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقي اكتشف وناقش: قي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 
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فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ليسوع  مالحظات: ُمستعد الحتمال اإلهانة والمذلَّة في سبيل  هي أنهإحدى الصِّ
 الرّب يسوع المسيح. 

ن بالشياطين ومجنون" مسكو(، وإنه "27-23: 32قال خصوم الرّب يسوع عنه إنه "أداة في يد إبليس" )َمتَّى 

(. لذلك، سوف يُعامل الناس تالميذ الرّب يسوع بذات 21: 32(، وإنه "الشيطان بعينه" )َمتَّى 22: 32)يوحنَّا 

الطريقة التي تعاملوا بها مع الرّب يسوع نفسه. لهذا، سوف يُعاني تالميذ الرّب يسوع ِمن سوء فهم الناس لهم، 

 (. 32: 1تيموثاوس  2؛ 32-32: 1ِمن ُمعاملة الناس لهم )َمتَّى سوء تفسير الناس لكالمهم، ووِمن 

 

 .12: 31َمتَّى  اقرأ -12

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع  اكتشف وناقش: ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ليسوع  مالحظات:  َطبِّق حقائق الملكوت على الحياة. يُ  هي أنهإحدى الصِّ

ب أن إنَّ التلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح يَفهم تعاليم الرّب يسوع عن "ملكوت هللا" ويُطبِّقها.  فقد تعلَّم وتدرَّ

من إنجيل َمتَّى، وأن يساعد في نمو الملكوت كما هو  7-1يعيش حياة الملكوت كما هي ُمبيَّنة في األصحاحات 

، وأن تكون مواقفه وعالقاته متوافقة مع من إنجيل َمتَّى 31السيِّد المسيح الواردة في األصحاح  ي أمثالُمبيَّن ف

بكنوز الحقائق األزلية من إنجيل َمتَّى. فعقله وقلبه مليئان  33و  32تعاليم الملكوت الواردة في األصحاحين 

وفي يُشارك حقائق الملكوت بسخاء مع اآلخرين. الثمينة لملكوت هللا. وهكذا، فهو يُخِرج ِمن هذا المخزون و

صالحة للتطبيق في كل ُمثبَتة فحسب، بل هي أيضاً و (أزليةعتيقة )الحقيقة أنَّ حقائق الملكوت هذه ليست 

مجاالت الحياة، وصالحة لكل الناس مهما كانت ظروفهم وأوضاعهم. وهكذا فإنَّ تالميذ الرّب يسوع المسيح 

كما أنهم يُفسِّرون الملكوت للناس ويُطلعونهم على حقيقة سيادة يقيون للشريعة في هذا الدهر. هُم الُمعلِّمون الحق

 هللا وهيمنته على هذا العالم. 

 

 .22-32: 22َمتَّى  اقرأ -11

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع  اكتشف وناقش: ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ليسوع  حظات:مال ُمنخرط في إعداد تالميذ للرب يسوع  هي أنهإحدى الصِّ
 المسيح. 

التلميذ الحقيقي يُبادر إلى الذهاب إلى اآلخرين في منطقته وإلى الشعوب األخرى في العالم لكي يُعلِّمهم أن 

سل، كا فة األولى الُمميِّزة للتلميذ هي "طاعته يُطيعوا الرّب يسوع المسيح. ففي سفر أعمال الرُّ نت الصِّ

الَِّذي ِبِه " 1: 3وقد كانت هذه هي أيضاً مهمة الرسول بولس. فنحن نقرأ في رومية (. 7: 1لإليمان" )أعمال 
هي مهمة تالميذ الرّب يسوع كما أنَّ هذه ." َوأَلْجِل اْسِمِه ِنْلَنا ِنْعَمًة َوِرَساَلًة إِلَطاَعِة اإِليَماِن َبْيَن َجِميِع اأُلَممِ 

المسيح أيضاً. فتالميذ الرّب يسوع يكرزون باإلنجيل ويقودون الناس من كل شعوب األرض إلى اإليمان 

وتشتمل إطاعة تعاليم الرّب يسوع المسيح على مساعدة (. 21-21: 31بالرب يسوع المسيح وإطاعته )رومية 

 (. 27: 3؛ قارن يعقوب 11-13 :21الفقراء، والمحتاجين، والمضطهَدين )َمتَّى 

 

سل  اقرأ -14  . 12: 1أعمال الرُّ

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي للرب يسوع المسيح حسب ما جاء في هذا المقطع  اكتشف وناقش: ما هي الصِّ

 الكتابي؟ 

فات الُمميِّزة للتلميذ الحقيقي ليسوع  مالحظات: م دلياًل على حضور ال هي أنهإحدى الصِّ روح الُقُدس وعمله يُقدِّ
 في حياته. 



 311من  333صفحة    2 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

كان ُممتلئاً بالروح القدس )أعمال ألنه لقد تَّم قبول بولس كتلميذ حقيقي وذلك ألنه آمن بالرب يسوع المسيح و

د الرّب يسوع 37-31: 33والروح القدس يسكن في التالميذ إلى األبد )يوحنَّا (. 21-27، 37: 3 (. وهو يُمجِّ

. لهذا إذا كان هناك أشخاص من القيام باألعمال التي يوكلها إليهم الرّب يسوع المسيح المسيح ويَُمكِّن التالميذ

حقيقيين فهذا يعني أنهم ليسوا تالميذ  ؛لكنَّ الروح القُُدس ال يَسكن فيهم ،يَدَّعون أنهم تالميذ للرب يسوع المسيح

 (. 2-3: 33على اإلطالق )أعمال 

 

 

 دقائق( 2)صالة  5

 كلمة هللا صالة ُمتجاوبة مع

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  على رفع صلوات قصيرةكمجموعة  تناوبوا

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 

 )دقيقتان(واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

 عط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أ قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بأن تُتلمذ أشخاصاً آخرين للسيِّد المسيح. تعهُّد -3

" مع شخص آخر أو مع مجموعة من لتلميذالُمميِّزة لفات صِّ الِعظ أو َعلِّم أو ادرس التعليم المتعلق بـ "

 األشخاص. 

كل يوم. استخدم طريقة  31-31رومية . تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من لروحيَّةالخلوة ا -2

ل. اكتب مالحظاتك.   الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )درس الكتاب -1 عالقات ِسمات هي (. ما 3: 7 - 33: 1كورنثوس  2. َحضِّ

ن مالحظاتك.  استخدم طريقة الخطواتالنِّير الُمتخالِف؟   الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 1: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -3

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، وبوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ

 لخلوة الروحيَّة، وبالتعليم، وبهذا الواجب البيتي. وبا
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 24الد رس 

 

 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 2

 رسالة رومية

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

( مع مراعاة أن تكون 31-31خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )رسالة رومية 

 المشاركات قصيرة.

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

 

 

 دقيقة( 22) حفظ 1

 ُمراجعة آيات الحفظ الُمتعلِّقة بالحياة الجديدة في المسيح

 

 

 .طريقة ُمراجعة اآليات الكتابي ة التي حفظتهاأ( 

 

 تشتمل مراجعة اآليات الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً على األجزاء التالية:

 

ر اآليات )أو المقاطع( ال "راِجع" -1 ة واحدة تعني أن تُكرِّ كتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها سابقاً بمعدَّل مرَّ

ر اآليات الكتابيَّة واقتباسها اقتباساً صحيحاً. لذلك، راجع اآليات )أو  في اليوم. فالتكرار هو أفضل طريقة لتذكُّ

ة واحدة في اليوم لُمدَّ  أسابيع. وبالتالي،  1ة المقاطع( الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها سابقاً بمعدَّل مرَّ

ة قبل أن تصل إلى طريقة "المراجعة من البداية".  11سوف تكون قد راجعت كل آية كتابيَّة جديدة بمعدل   مرَّ

 

ة  "راجع من البداية" -2 تعني أن تُراجع جميع اآليات )أو المقاطع( الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً بُمعدَّل مرَّ

عة من البداية هي أفضل طريقة لتذكُّر كل اآليات الكتابيَّة التي حفظتها سابقاً. لذلك، أسابيع. المراج 1واحدة كل 

منها كل يوم. وبالتالي، سوف تراجع كل هذه اآليات الكتابيَّة التي  1آية كتابيَّة حفظتها سابقاً، راجع  322لكل 

ة واحدة كل   أسابيع.  1حفظتها سابقاً مرَّ

 

أو دفتر الحفظ معك إلى عملك. استخدم الوقت الذي تقضيه في وسائط النقل دفتر بطاقات الحفظ  احمل -1

ل، والصالة.  )الحافلة، أو القطار، أو قطار األنفاق، أو غيرها(، أو لحظات الفراغ أثناء اليوم للمراجعة، والتأمُّ

ابيَّة التي حفظتها راجع اآليات الكتابيَّة الخمس األخيرة التي حفظتها. وراجع من البداية بعض اآليات الكت

 سابقاً. تأمَّل في هذه اآليات وَصلِّ ُمستعيناً بمحتوى هذه اآليات.
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من أنَّ أخاك في المجموعة الصغيرة ما يزال يحفظ اآليات حفظاً صحيحاً )واطلب منه أن يتحقَّق من  تحق ق -4

 حفظك لآليات(. 

ة واطلب من كل اثنين أن يتحققا من حفظهما في كل اجتماع للمجموعة، اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّ 

آيات  1آلية الحفظ األخيرة. كذلك، بين الحين واآلخر، اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائية وتحققوا من 

حفظتموها سابقاً. تحققوا بعضكم من بعض لتروا ما إذا كنتم ما تزالون تعرفون الموضوع أو العنوان، والشاهد 

. للمساعدة، يمكن للشخص أن يقول لزميله ما هو الموضوع، أو العنوان، دون أي خطألها الكتابي، واآلية بأكم

 أو الشاهد الكتابي، أو حتى الكلمات القليلة األولى من اآلية. 

 

 .بالحياة الجديدة في المسيحاآليات الُمتعلِّقة  -اثنان اثنان  -راجعوا ب( 

 

 .  37: 1كورنثوس  2المسيح:  -3

 . 3: 3تَّى الكلمة: مَ  -2

الة: يوحنَّا  -1  . 7: 31الصَّ

 . 7: 3يوحنَّا  3الشَّركة:  -3

 .12: 32الشَّهادة: َمتَّى  -1

 

 

 دقيقة( 72) درس الكتاب 4

 1: 2 - 14: 6كورنثوس  2؟  هي ِسمات عالقات النِّير الُمتخالفما 

 

 معاً. 3: 7 - 33: 1ثوس كورن 2استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس" لدراسة 

 

 . اقرأ: 1الخطوة 

  معاً.  3: 7 - 33: 1كورنثوس  2لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 . اكتشف: 2الخطوة 

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

 هو الحّق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟  أو: ما

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف حقَّاً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 ة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.لنتناوب في مشارك

)فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه. تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك 

 أعضاء المجموعة أشياًء ُمختلفةً، وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها(.

 

ل لديَّ  .1االكتشاف  الَ تَْدُخلُوا َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمنِيَن تَْحَت : "33: 1كورنثوس  2 علن فيهو الحّق المُ الحّق الُمفضَّ

يأتي الفعل في هذه اآلية بصيغة تُفيد االستمرارية على النحو في اللغة األصلية للعهد الجديد،  ."نِيٍر َواِحدٍ 

بعض المؤمنين في  والمقصود هنا هو أنَّ تستمروا في الدخول مع غير المؤمنين تحت نيٍر واحٍد." التالي: "ال 

ُمخالف مع نساء غير مؤمنات. لهذا فإنَّ الرسول بولس كورنثوس كانوا قد دخلوا في نير التي في كنيسة ال

يوصيهم أن ال يستمروا في تقديم التنازالت بهذه الصورة! وحيث أنني أعيش في وسط أشخاص غير مؤمنين 

ذا كنت تحت نيٍر واحٍد مع أشخاص غير مؤمنين في طوال الوقت، يجب عليَّ أن أُقيِّم حياتي لكي أرى ما إ
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يتطلب مني مساومة، وكل عالقة تتطلب مني أن بعض جوانب حياتي. كما يجب عليَّ أن أنهي كل موقف 

 أتنازل عن مبادئي وُمعتقداتي! 

 

 

ل لديَّ  .1االكتشاف  ْن َوْسِطِهْم، لِذلَِك اْخُرُجوا مِ : "37: 1كورنثوس  2هو الحّق الُمعلن في الحّق الُمفضَّ

بُّ  بصيغة تُفيد اآلتي: في اللغة األصلية للعهد الجديد، تأتي األفعال في هذه اآلية  ."َوُكونُوا ُمْنفَِصلِيَن، يَقُوُل الرَّ

 "يجب عليكم أن تخرجوا فوراً من وسط غير المؤمنين، ويجب عليكم أن تنفصلوا تماماً عن غير المؤمنين."

. لهذا فإنَّ الرسول بولس لكنيسة التي في كورنثوس مستمرين في تقديم التنازالتفقد كان بعض المؤمنين في ا

فمن يأمرهم أن يضعوا حداً فورياً ونهائياً لهذه المواقف التي تدفعهم إلى التنازل عن إيمانهم ومعتقداتهم. 

األنشطة والفعاليات. المؤكد أنه ال يمكن للمؤمنين أن يدخلوا في عالقات ُمعيَّنة، وال أن يُشاركوا في بعض 

وهكذا، حيث أنَّ المؤمنين يعيشون في وسط غير المؤمنين طوال الوقت، يجب عليَّ أن أُعلِّم المؤمنين ما هي 

 ال يمكنهم االنخراط فيها. العالقات واألنشطة التي 

 

 

 . اطرح بعض األسئلة: 1الخطوة 

ر:  بشأن هذا المقطع الكتابي؟ ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة  َفكِّ

وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما  3: 7 - 33: 1كورنثوس  2لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

 بَعد.

ن سؤالك في دفترك.  َدوِّن:  احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن  )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت شارِك: في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يُشارك سؤاله(.

 )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوياً في مجموعتك(. ناقِش:

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 ش حول األسئلة(. النقا

 

  ما هو النِّير؟( 33: 1)  :1السؤال 

والنير هو أداة تُستخدم لربط النِّير هنا هو "نير ُمزدوج" يعمل تحته حيوانان اثنان جنباً إلى جنب.  مالحظات:

ها، حيوانين اثنين معاً إلرغامهما على السير في االتجاه نفسه، والقيام بالحركات نفسها، والسير بالسرعة نفس

وهكذا، إذا خرج أحد الحيوانين عن المسار والتوقف في الوقت نفسه، والقيام بكل شيء بصورة ُمتزامنة. 

الصحيح، فال بُدَّ أنَّ الحيوان اآلخر سيخرج عن المسار الصحيح أيضاً. وإذا أبطأ أحد الحيوانين السير وتوقف، 

إذا حاول كل من الحيوانين أن يسير في اتجاٍه ُمعاكٍس فإنه يُرغم الحيوان الثاني على اإلبطاء والتوقف أيضاً. و

 ، فسوف يواجهان مشاكل عديدة تؤثر سلباً على سيرهما.لآلخر

 

: 22فنحن نقرأ في تثنية عندما كتب هذه الكلمات.  32: 22من المؤكد أنَّ الرسول بولس كان يُفكر في تثنية 

بهدف التشديد على عدم  هكذا، فإنَّ الرسول بولس يُطبِّق المبدأ نفسهو ".الَ تَْحُرْث َعلَى ثَْوٍر َوِحَماٍر َمعاً : "32

فالمؤمن الذي يرتبط بالنير نفسه مع شخص غير مؤمن سيُدرك كيف أنَّ توافق المؤمنين مع غير المؤمنين. 

يف يؤثر سلبياً على نموه الروحي، وكيُمكن أن يجذبه بعيداً عن طريق هللا، وكيف أنه يُمكن أن غير المؤمن 

 يُبعده عن حياة اإليمان بمجملها.  أنه يمكن أن 

 

  ما هي األمور المشتركة بين المؤمن وغير المؤمن؟( 31: 1)  :2السؤال 
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إنهما يأكالن الطعام نفسه، هناك أمور مشتركة بين المؤمن وغير المؤمن. فعلى سبيل المثال،  مالحظات:

نفسها، ويتداوالن النقود نفسها، وما شابه ذلك. لكن هناك ويرتديان المالبس نفسها، ويستخدمان وسائط النقل 

يفعلها غير المؤمنين؛ وهي أشياء أوصانا السيِّد المسيح باالبتعاد عنها. فعلى سبيل المثال، فإنَّ  أشياء ُمعيَّنة

ا حياة المؤمن فتتمركز حول الرّب يسوع المسيح.  كنز كذلك، فإنَّ حياة غير المؤمن تتمركز حول نفسه؛ أمَّ

غير المؤمن هو على هذه األرض، في حين أنَّ كنز المؤمن المسيحي هو في السماء. من ناحية أخرى فإنَّ قِيَم 

ا قِيَم المؤمن فهي قِيَم العالم الذي سيأتي. كذلك فإنَّ غير المؤمن يسعى  غير المؤمن هي قيم العالم الحاضر، أمَّ

هللا. وهكذا، ليست هناك أمور مشتركة بين المؤمنين وغير  لتمجيد البشر، في حين أنَّ المؤمن يسعى لتمجيد

ه في الحياة، وقصد الحياة، وقِيَم الحياة، وما شابه ذلك. المؤمنين في ما يتعلق ب  التوجُّ

 

مها الكتاب المقدس النِّيري بعض األمثلة على "عالقات ما ه( 33: 1)  :1السؤال    ؟الُمتخالف" التي يُحرِّ

 مالحظات:

 

 .33-3: 1كورنثوس  3ة النير المتخالف في عالقأ( 

اِعينَ " نَاةَ. فاَلَ أَْعنِي ُزنَاةَ هََذا اْلَعالَِم أَِو الطَّمَّ اقِيَن أَْو َعابِِدي َكتَْبُت إِلَْيُكْم فِي ِرَسالَتِي أَْن الَ تَُعاِشُروا الزُّ  أَِو السَّرَّ

ا اآلَن فَقَْد َكتَْبُت إِلَْيُكْم األَْصنَاِم َعلَى َوْجِه اإِلْطالِق، َوإاِلَّ ُكْنتُْم  ! أَمَّ يَن إِلَى اْلُخُروِج ِمَن اْلُمْجتََمِع اْلبََشِريِّ ُمْضطَرِّ

اعاً أَْو َعابَِد أَْصنَاٍم أَْو َشتَّاماً أَْو ِسكِّ  اقاً. فَِمثْ بِأَْن الَ تَُعاِشُروا َمْن يَُسمَّى أَخاً إِْن َكاَن َزانِياً أَْو طَمَّ ُل هََذا الَ يراً أَْو َسرَّ

 "تَُعاِشُروهُ َوالَ تَْجلُِسوا َمَعهُ لِتَنَاُوِل الطََّعاِم.

يقترنوا بالمؤمنين االسميِّين الذين يتصرفون مثل غير الكتاب المقدَّس يأمر المؤمنين المسيحيين أن ال 

 ع أي مؤمنُمتخالف" م اجتماعيالمؤمنين. لهذا، يجب على المؤمن أن ال يسمح لنفسه بأن يكون تحت "نير 

 زائف يتصرَّف مثل غير المؤمنين. 

 

 .1-1: 1كورنثوس  3عالقة النير المتخالف في ب( 

َغْيَر أَنَّ األََخ يُقَاِضي  أَقُوُل هََذا تَْخِجيالً لَُكْم. أَهََكَذا لَْيَس بَْينَُكْم َحتَّى َحِكيٌم َواِحٌد يَْقِدُر أَْن يَْقِضَي بَْيَن إِْخَوتِِه!"

 "!لَِك لََدى َغْيِر اْلُمْؤِمنِينَ أََخاهُ، َوذَ 

فإذا حدث أمام قضاة غير مؤمنين.  قانونيةخالفاتهم الالكتاب المقدَّس يأمر المؤمنين المسيحيين أن ال يرفعوا 

ومؤمٍن آخر، يجب عليهما أن يسمحا لبعض المؤمنين الناضجين والحكماء في  خالف بين أحد المؤمنين

لخالف. وفي حال عدم التوصل لحل لهذا الخالف، يبقى من األفضل أن يحتمل الكنيسة بالتدخل والُحكم في ا

وأن يترك الُحكم النهائي بين يدّي هللا. وهكذا، يجب على المؤمن المسيحي أن ال يسمح المؤمن بعض الخسارة 

 ُمتخالف" مع أي شخص غير مؤمن.  قانونيلنفسه بأن يكون تحت "نير 

 

 .13: 7كورنثوس  3عالقة النير المتخالف في ج( 

ةً يَِحقُّ لَهَ " ْوَجةَ تَظَلُّ تَْحَت اْرتِبَاٍط َماَداَم َزْوُجهَا َحيّاً. فَإَِذا َرقََد َزْوُجهَا، تَِصيُر ُحرَّ َج ِمْن أَيِّ إِنَّ الزَّ ا أَْن تَتََزوَّ

بِّ فَقَْط.  "َرُجٍل تُِريُدهُ، إِنََّما فِي الرَّ

ال يتزوجوا إالَّ من مؤمنات. فالمؤمن شخص ينتمي بالفعل للرب؛ حيين أن الكتاب المقدَّس يأمر المؤمنين المسي

ويقود حياته. بعبارة أخرى فإنَّ المؤمن المسيحي هو شخص أي أنَّ الرّب يسكن فيه من خالل الروح القُُدس 

 أخضع نفسه بالكامل لربوبية يسوع المسيح. 

ال يكون تحن نير ُمخالف مع شخص آخر غير إنه ينبغي على المؤمن أن  33: 1كورنثوس  2تقول اآلية 

 مؤمن. لهذا، يجب على المؤمن أن ال يتزوج إالَّ من مؤمنة، ويجب على المؤمنة أن ال تتزوج إالَّ من مؤمن. 

 هذه النتيجة تنطبق أيضاً على العالقة الخاصة بين الشاب والفتاة اللذين يلتقيان )يتواعدان( بقصد الزواج.

بين فالصداقة الحميمة م ع شخص غير مؤمن من الجنس اآلخر هو أمر خطير. فعندما يصبح األصدقاء ُمقرَّ

التي يمكن أن تبقى حيَّة في ذاكرتهما لفترة طويلة جداً. كما أنَّ فإنهما يتشاركان في أعمق األفكار والمشاعر 



 311من  331صفحة    2 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

فإنَّ عالقة الصداقة . لكن رغم ذلك كل منهما سيبدأ في االعتماد على اآلخر، وفي التأثير بقوة على اآلخر

فالمؤمن ال يستطيع الحميمة بين شخص مؤمن وشخص غير مؤمن ستصبح مثل عالقة النير المتخالف. 

ح أن المؤمن إلى  ينجذب  بسهولة أن يتجاهل رغبات الطرف غير المؤمن، وقيمه، وأهدافه. لذلك، ِمن الُمرجَّ

على إيمان الطرف المؤمن وسلوكه.  المؤمن سيؤثرفكل ما يؤمن به غير الرغبات والقيم واألهداف الدنيوية. 

هي عالقة حميمة، فقد ال يتمكن  بين الشاب والفتاة الراغبين في الزواج)المواعدة( وحيث أنَّ العالقة الخاصة 

قد يقول بعض المؤمنين: "لكن إذا المؤمن من إنشاء مثل هذه العالقة الُمميزة مع الطرف غير المؤمن. 

اً  تزوجت من فتاة غير هلل؟" ال، إنه ليس كذلك ألنَّ هللا مؤمنة فسوف أجذبها إلى المسيح. أليس هذا األمر ُمِسرَّ

فََكْيَف تَْعلَِميَن، أَيَّتُهَا كذلك فإنَّ هللا يقول: ". 33: 1كورنثوس  2وفي  13: 7كورنثوس  3منع ذلك بوضوح في 

ْوَجةُ، َما إَِذا َكاَن َزْوُجِك َسيَْخلُُص َعلَى يَ  ْوُج، َما إَِذا َكانَْت َزْوَجتَُك َستَْخلُُص َعلَى الزَّ ِدِك؟ أَْو َكْيَف تَْعلَُم، أَيُّهَا الزَّ

(. لذلك، يجب على المؤمن أن ال يسمح لنفسه بأن يكون "تحت نير 31: 7كورنثوس  3" )يَِدَك؟

يسوع المسيح فسوف يكون من الُمحزن جداً أن تترك الرّب ُمتخالف" مع طرف غير مؤمن.  عاطفي/زوجي

ر الطرف غير المؤمن أن يصير مؤمناً لكي يُرضيك، أو ألجل صداقة بشرية. ولن  يكون الحال أفضل إذا قرَّ

ر أن يَتبع المسيح بنصف قلبه إلرضائك.  فسوف تُعاني صداقتكما في كلتا الحالتين. ورغم أنه ما ِمن إذا قرَّ

أن نُطيع وصايا هللا. فاهلل يأمرنا أن ال نرتبط بأي نير مع شيٍء يعسر على هللا، إال أنه ينبغي علينا أن نحذر و

 .فاهلل يريد مصلحتنا وسعادتنا .أي شخص غير مؤمن

 

 .7: 32كورنثوس  3عالقة النير المتخالف في د( 

ْقِص فاَلَ تَُكونُوا َعابِِديَن لأِلَْصنَاِم َكَما َكاَن بَْعُضهُْم، َكَما قَْد ُكتَِب: َجلََس الشَّْعُب لأِلَكْ " ْرِب، ثُمَّ قَاُموا لِلرَّ ِل َوالشُّ

 ."َواللَّْهوِ 

فقد الكتاب المقدَّس يأمر المؤمنين المسيحيين بأن يمتنعوا عن االنضمام إلى غير المؤمنين في عباداتهم الوثنية. 

 وتناولون الكثير من ،الناس يأكلون كثيراً قد كان فمثل هذه الحفالت صاخبة وخالية من ضبط النفس. كانت 

ويتبادلون  ،لموسيقى الصاخبة، ويصرخوناويسمعون ، ُمبتذلةالمشروبات الكحولية، ويرقصون بطريقة 

فقد كانوا يرتكبون الخطايا وبعبارة أخرى، (. 1-1: 1؛ أفُسس 1-1: 3بطرس  3النكات والطرائف البذيئة )

حاضر أصبحت أكثر تنظيماً، ورغم أنَّ الحفالت في وقتنا الالجنسية، ويعبدون األصنام، ويمارسون السحر. 

إالَّ أنها تقام كل يوم وتشتمل على تعاطي المخدرات وممارسة الخطايا الجنسية. لهذا، يجب على المؤمن أن ال 

  ُمتخالف" مع غير المؤمنين.  احتفالييسمح لنفسه بأن يكون في "نير 

 

تحقيق االنسجام المسيحي.  يمكن فيهاهي عالقات ال  عالقات النير المتخالف مع غير المؤمنين .الُخالصةهـ( 

 يتم فيها التنازل على المبادئ المسيحيَّة. بل غالباً ما يحدث العكس تماماً حيث 
 

 

مة على المؤمنين المسيحيين النِّير ي "عالقاتما ه  :4السؤال    ؟الُمتخالف" األخرى الُمحرَّ

ق على كل الجوانب المتعلقة بالعالقات الحميمة تنطب "عالقات النير المتخالف"عن الكتابي التعليم  مالحظات:

 أو الوطيدة مع غير المؤمنين. ومن األمثلة على ذلك ما يلي: 

 

يجب على المؤمن المسيحي أن ال يقوم بأي شراكة تجارية مع شخص غير مؤمن. قد يعمل المؤمن عند أ( 

ا الشراكة التجارية غير  يفعل أي شيء يتعارض مع تعاليم الكتاب الشخص غير مؤمن طالما أنه ال مقدَّس. أمَّ

السليمة فهي الشراكة بين مؤمن وغير مؤمن حيث يستثمر كل منهما ماله ويتشاركان في اتخاذ القرارات 

ل المسؤوليات.  ها، أو الغش في التجارة مما يؤدي أو قبول اوى،فقد يقوم الشريك غير المؤمن بتقديم الرشوتحمُّ

 واقب األعمال الشريرة التي قام بها شريكه.إلى وقوع الشريك المؤمن في ع
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 يجب على المدارس المسيحيَّة أن تمتنع عن تعيين ُمعلِّمين غير مؤمنين في المدرسة. ب( 

 

م رسالة أو ال  ،ال تؤمن بعصمة الكتاب المقدَّس كنيسةأي يجب على المؤمن المسيحي أن ال ينضم إلى ج(  تُقدِّ

يم الكتاب المقدَّس. كذلك، يجب على المؤمن أن ال يتلقى أية تعليمات من أي الخالص للناس، أو ال تُطيع تعال

 شخص مسيحي ال يعتبر الكتاب المقدَّس جديراً بالثقة، أو ال يعتبره المرجع الُمطلق ألفكار اإلنسان وتصرفاته. 

 

غير مسيحية يمكن مع أي قيم أو أنشطة  يكون تحت نيريسمح لنفسه بأن يجب على المؤمن المسيحي أن ال  د( 

كتب الالئقة، أو قراءة التلفزيونية غير البرامج السلبية مثل مشاهدة العادات ال ه لبعضأن تؤدي إلى اكتساب

التي تُرتكب فيها جميع أنواع الخطايا، أو حضور الحفالت نوادي ال، أو الذهاب إلى اإلباحيةمجالت الو

فيجب على المؤمن أن يتجنَّب السريَّة، وما شابه ذلك.  الصاخبة، أو االنضمام إلى المجموعات أو المنظمات

ر القيم المسيحيَّة على أنها ُمملَّة أو قديمة، وأن يبتعد عن القيم الُمعادية للمسيحية سواء  أي شيء يمكن أن يُصوِّ

 هذه القيم دينية، أو اجتماعية، أو قضائية، أو غيرها. كانت 

 

 

 إذا كان ما يزال ُمرتبطاً يفعله المسيحي أن  الذي ينبغي على المؤمنما   :5السؤال 

  ؟بعالقة نير ُمتخالف مع بعض األشخاص غير المؤمنين في أحد جوانب حياته

: "لِذلَِك اْخُرُجوا ِمْن َوْسِطِهْم، َوُكونُوا 37: 1كورنثوس  2اآلية يجب عليه أن يفعل ما تقوله  مالحظات:

في تعني " التي تقول "الَ تَْدُخلُوا َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمنِيَن تَْحَت نِيٍر َواِحدٍ اهية كذلك، فإنَّ الوصيَّة الن ُمْنفَِصلِيَن."

لهذا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يأخذوا  ."اْخُرُجوا ِمْن َوْسِطِهْم، َوُكونُوا ُمْنفَِصلِينَ "الوقت نفسه 

ُمماثل مع المسيحيين أن يكونوا تحت نير  خطوات فعلية فورية لتغيير أي خطأ وقعوا فيه. فيجب على المؤمنين

مؤمنين آخرين، وأن يسيروا في االتجاه نفسه، وأن يُشجعوا بعضهم بعضاً، ويساعدوا بعضهم بعضاً، ويخدموا 

بعضهم بعضاً. كما ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يكونوا تحت نير مماثل مع مؤمنين آخرين في الزواج، 

 أمام الناس.  وفي الخدمة، وفي الشهادة

 

 . طَبِّق: 4الخطوة 

ر:  أّي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من شارك وَدوِّن:  33: 1كورنثوس  2 تعالوا بنا نُفكِّر سويَّاً ونُدوِّ

- 7 :3. 

ر: له إلى تطبيق شخصي؟ ما هو التطبي َفكِّ  ق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا  َدوِّن:

 على قلبك. 

بيقات )تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تط

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 .أمثلة على تطبيقات مُقترحة -1

 

واحد مع مسيحيين اسميِّين يتصرفون مثل غير المؤمنين. وال تُنشئ عالقة  "نير اجتماعي"ال تُكن تحت  -

القات صداقة وطيدة احرص على إنشاء عصداقة حميمة مع مسيحيين اسميين يتصرفون مثل غير المؤمنين. 

 مع مؤمنين حقيقيين. 
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. ال تُكن تحت "نير قانوني" واحد مع غير المؤمنين. وال تحل الخالفات القانونية أمام قضاة غير مؤمنين -

 احرص على حل النزاعات أمام قادة مؤمنين أو أمام مؤمنين ناضجين.

اة غير مؤمنة للتعرف عليها أكثر بقصد ال تخرج برفقة فتال تُكن تحت "نير عاطفي" مع غير المؤمنين.  -

الزواج منها. احرص على التعرف على فتاة مؤمنة بقصد الزواج. )ما ينطبق على الشاب ينطبق على الفتاة 

 أيضاً(. 

الحفالت ال تُكن تحت "نير احتفالي" مع غير المؤمنين. ال تذهب إلى أي حفالت صاخبة. اذهب فقط إلى  -

 دئ المسيحيَّة.التي تحترم القيم والمبا

ال تدخل في أي شراكة تجارية مع أشخاص ال تُكن تحت "نير عالقة شراكة تجارية" مع غير المؤمنين.  -

 غير مؤمنين. 

كلمة هللا بوضوح،  احرص على االنضمام إلى كنيسة تعترف بأنَّ الكتاب المقدَّس معصوم من الخطأ، وتُعلِّم -

 وتُطيع كلمة هللا. 

 أنشطة غير مسيحية يمكن أن تؤدي إلى اكتسابك لبعض العادات السلبية.  مع أية قيم أو ال تُكن تحت نير -

 

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصي ة -2

 

الشخص غير المتزوج. أريد أن أحرص بشكل خاص على الخروج مع فتاة مؤمنة فعلياً لكي أتعرف عليها أ( 

وتُحبه من كل قلبها. لقد قررت عدم  المسيح الرّب يسوعتعرف بقصد الزواج. يجب أن تكون هذه الفتاة 

وفي ما يتعلق بالمواعدة والزواج، لن أكون تحت نير مع أي الخروج برفقة أي فتاة غير مؤمنة بقصد الزواج. 

 فتاة غير مؤمنة. 

 

س أفكاري ب(  أريد أن أحذر بشكل خاص من الكتب والمجالت والصحف التي أقرأها. فأنا ال أريد أن أُنجِّ

وفي ما يتعلق بالقيم واألنشطة التي يمكن بأية قيم، أو تخيالت، أو رغبات تنتمي للعالم غير المسيحي.  وقلبي

 أكون تحت نير مع العالم غير المسيحي. أن تؤدي إلى اكتسابي لبعض العادات السلبية، لن 

 

 

 .َصلِّ . 5الخطوة 

 2واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات  تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ 

 . 3: 7 - 33: 1كورنثوس 

نوا على الصلوات القصيرة التي تتألف  )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 من ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

 (ائقدق 2) الةص 5

 صالة شفاعي ة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضاً وألجل الناس في العالم. تابعوا الصالة
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 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للد رس القادم

 

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

ب تالميذ للرب يسوع المسيح. تعهُّد -3  . تعهَّد بأن تُدرِّ

مع شخص آخر أو مع  3: 7 - 33: 1كورنثوس الثانية ِعظ أو َعلِّم أو ادرس درس الكتاب المتعلق برسالة 

 مجموعة من األشخاص. 

كل يوم. استخدم طريقة الَحّق  3-3 تكوين. تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من الخلوة الروحيَّة -2

ل. اكتب مالحظاتك.   الُمفضَّ

 راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.  "1-3راجع سلسلة "الحياة الجديدة في المسيح . الحفظ -1

 (. 1: 1ر . َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزموالصالة -3

ن في دفترك -1 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 
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 1الُملَحق 

 طبيعة هللا وابن هللا  

 

 طبيعة هللا.  الناس على فهم المزيد عنيهدف هذا الدرس إلى مساعدة 

 

 .هللا بطبيعته ال يُستقصى -1

 

 .1-3: 3؛ عبرانيِّين 32: 3؛ يوحنَّا 31-31: 1تيموثاوس  3أ؛ 2-7: 33أيوب  اقرأ

 كيف يمكن للناس أن يَِصفوا طبيعة هللا بطريقة مالئمة وصحيحة؟ اكتشف وناقش:

أنه موجود، أمكننا نحن البشر أن نعرف  بطبيعته ال يُستقصى! فلوال أن هللا أعلن عن نفسه، لما هللا مالحظات:

فإنَّ قدرتنا على فهم الطبيعة اإللهية تنحصر فقط في المقدار  ولما أمكننا أن نفهم أي شيء عن طبيعته. كذلك،

الذي أعلنه هللا لنا عن طبيعته. فالطبيعة اإللهية تبقى غامضة بالنسبة لإلنسان خارج إطار إعالن هللا عن ذاته. 

كننا أن نعرف عن هللا إالَّ بالقدر الذي يسمح به هو، وال يمكننا أن نقول عن هللا إالَّ ما قاله هو عن وهكذا، ال يم

 نفسه.

 

 .أعلن عن نفسه لكي يعرفه البشرهللا  -2

 

 داخل األقواس أدناه. شار إليها المقاطع الكتابية المُ  اقرأ

 يعرفوه؟ لكي س كيف أعلن هللا الذي ال يُستقصى عن نفسه للنا اكتشف وناقش:

أعلن عن نفسه للبشر. فاهلل لم يبق بعيداً عن خليقته، أو عن شعبه، أو يؤمن المسيحيون بإلٍه واحٍد  مالحظات:

 عن ما يحدث لشعبه. بل إنه أعلن عن نفسه في خليقته وفي التاريخ البشري!

 

 .الخليقةأ( 

ن خالل خليقته. فالخليقة تكشف لنا عن قدرة هللا، هللا أعلن لنا عن وجوده وعن قدرته الُمطلقة وتنظيمه الفائق م

 (. 22-33: 3؛ رومية 7-3: 33وبهائه، وتنظيمه )المزمور 

 

 .قلب اإلنسانب( 

، وعن هللا أعلن أنه إله يكره الخطيَّة ويُحب الحق عن طريق كتابة بعض شرائعه األخالقية على قلوب الناس

: 2لب اإلنسان يكشف حقيقة وجود معايير أخالقية لدى هللا )رومية طريق إعطائهم ضميراً يُبرئهم أو يُدينهم. فق

 (. 22: 1؛ إشعياء 33-31

 

 .عمال والكلماتاألج( 

( من خالل خليقته ومن 3: 3( وعن طريق كالمه )َمتَّى 31: 31هللا أعلن عن نفسه عن طريق أعماله )إشعياء 

نة في أسفار الكتاب المقدَّس. فالكتاب المقدس يُعلن نحن نعلم أنَّ أفعال هللا وكلماتخالل التاريخ البشري. و ه ُمدوَّ

بلسان األنبياء الذين نقلوا إلينا األوائل آباءنا هللا األزمنة الماضية َكلَّم في أفكار هللا، وخططه، وكلماته، وأفعاله. 

ا في  صورة المسيح الذي هو  هذا الزمن األخير، فقد كلَّمنا بابنه يسوعإعالنات هللا بطرق عديدة ومتنوعة. أمَّ

 (. 1-3: 3جوهر هللا )عبرانيِّين 

 

 . معناهللاد( 

ده في هيئة إنسان. فقد أخذ هللا طبيعةً بشريةً  دون أن يتخلى عن طبيعته  -هللا أعلن عن نفسه عن طريق تجسُّ

؛ كولوسي 32، 33، 3: 3مشى بين خليقته، ودخل التاريخ البشري )يوحنَّا و ،وجاء إلى هذه األرض -اإللهية 



 311من  323صفحة    2 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

فقد أعلن لنا الرّب (. 3: 33" )يوحنَّا الَِّذي َرآنِي َرأَى اآلبَ الرّب يسوع: "(. لهذا فقد قال 3: 2؛ 33، 31: 3

 يسوع المسيح عن كيان هللا، وشخصه، وطبيعته. 

 

تََجلَّى لَهُ  َوهُنَاكَ لكنَّ العهد القديم يقول "هللا قد أخذ هيئة بشريَّة. يقول البعض إنَّه ال يمكن أن يكون  

بِّ بِلَِهيِب نَاٍر َوَسطَ ُعلَّْيقٍَة. ]لموسى[  بُّ أَنَّ ُموَسى قَْد َدنَا لِيَْستَْطلَِع األَْمَر، نَاَداهُ ِمْن ... َمالَُك الرَّ َوِعْنَدَما َرأَى الرَّ

في ُعلَّيقة أو التواُجد التجلِّي وهكذا، إن كان هللا قادراً على  (.3-2: 1" )خروج !َوَسِط اْلُعلَّْيقَِة قَائاِلً: ُموَسى

 ، فمن المؤكد أنه قادر على التواجد في جسد بشري طاهر!ُمشتعلة

 

 .روح هللا فيناهـ( 

( وفي الكنيسة المسيحيَّة 22-33: 1كورنثوس  3هللا يُعلن عن نفسه لنا عن طريق ُسكناه في أجساد المؤمنين )

ي. فالروح القدس يُعلن حضور هللا القوّي في حياة شعبه، ، وفي خليقته، وفي التاريخ البشر(22: 2)أفُسس 

 ويُعلن قدرة هللا على تغيير شعبه.

 

 .أعلن عن نفسه لنا في يسوع المسيح، ابن هللاهللا  -1

 

فالكتاب المقدس يتحدث عن ثالثة أنواع من يجب أن ال نُسيء فهم عبارة "ابن هللا" الواردة في الكتاب المقدَّس. 

 األبناء:

 

 .بن الطبيعي )الجسدي(االأ( 

 كلمة "ابن" في اللغات األصلية للكتاب المقدس تحمل معنًى جسدياً. 

(: "فَاْلَمْولُوُد 1: 1فعلى سبيل المثال نقرأ في )إنجيل يوحنَّا تُشير كلمة "ابن" إلى االبن الطبيعي أو الجسدي. 

 لد ِمن أب وأم جسديين. وهذا يعني أنَّ االبن الجسدي يُوِمَن اْلَجَسِد هَُو َجَسٌد." 

مادياً ُولد من العذراء مريم. لكنه يختلف عن سائر البشر في أنه كان بال خطيَّة )عبرانيِّين يسوع كان شخصاً 

باإلشارة عبارة "ابن هللا" عندما تَِرد . لهذا، (! كما أنه يختلف عن سائر البشر في أنه ليس له أب أرضي31: 3

ة الجسدية ألنَّ هللا ليس له جسدإلى يسوع المسيح، فإنها ال تُ  ال يرتبط بالناس ألنه و ،شير ُمطلقاً إلى البُنوَّ

دون أن  -الجسدية ليسوع المسيح ترجع إلى حقيقة أنَّ هللا نفسه أخذ جسماً بشرياً فالطبيعة بعالقات جسدية. 

، ولكي يكشف عن شخصهوأصبح "هللا معنا". وقد فعل هللا ذلك لكي يكشف لنا  -يتخلى عن طبيعته اإللهية 

عن خطة الخالص التي وضعها للبشر، ولكي يُخلِّص الناس! لهذا فإنَّ يسوع المسيح لم يَُمت إالَّ في طبيعته 

كما أنَّ يسوع المسيح لم يقُم من الموت إالَّ في طبيعته البشرية؛ البشرية. وهكذا، فقد َكفَّر عن خطايا شعبه. 

على الحياة الجديدة على األرض، والحصول على أجساد القيامة بعد  الحصوللشعبه َضِمَن وبالتالي فقد 

 الموت.

 

 .بن الرمزيّ االب( 

 أيضاً.  /مجازياً كلمة "ابن" في اللغات األصلية للكتاب المقدس تحمل معنًى رمزياً 

 

ارك في مع شيٍء ما بصيغة المضاف والمضاف إليه فإنها تشير إلى أنَّ شخصاً ما يشكلمة "ابن" تَِرد عندما 

، أو أنه يستحق هذا الشيء، أو أنه يرتبط بهذا الشيء ارتباطاً وثيقاً. فمثالً، عبارة "أبناء النور" هذا الشيء

أنهم إلى و ،)يسوع المسيح(الحقيقّي  ( تُشير إلى األشخاص الذين يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالنور2: 31)لوقا 

ه، ومحبته، وغيرها من الرفيشتركون في "نوره"؛ أي في صفاته البشرية  يعة مثل حكمته، وقداسته، وبرِّ

 الصفات. 
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( لم تُستخدم هنا بمعناها الحرفّي، بل بمعناها 2-3: 13عبارة "أذن هللا" )إشعياء عبارة "ذراع هللا" وإنَّ 

على  قادر، بل تعني أنَّ هللا مثلنا نحن البشر فهي ال تشير إلى أنَّ هلل ذراعين وأذنينالرمزّي أو المجازّي. 

( ال تعني أنَّ هلل عينين مثلنا 3: 31أخبار  2ّي الرّب" )سماع صلوات المؤمنين وتخليصهم. كما أنَّ عبارة "عين

 يرى كل شخص وكل شيء بصفته الروح السرمدي.  نحن البشر، بل تعني أنَّ هللا

 

المعنى الحرفّي للكلمة، بل تعني أنَّ هللا وعلى نحٍو ُمشابه، فإنَّ عبارة "ابن هللا" ال تشير إلى أنَّ هلل ابن بشري ب

قادر على اإلعالن عن نفسه في الطبيعة البشرية، وأنه قام بالفعل باإلعالن عن نفسه في الطبيعة البشرية 

الطبيعة هللا في صفات وطيدة وفريدة مع هللا اآلب، ويشارك  ليسوع المسيح. فيسوع المسيح يرتبط بعالقة

إنَّ الكتاب المقدَّس ال يتحدث ُمطلقاً عن هللا ويسوع بصفتهما إلهان ُمنفصالن، بل الفريدة. لهذا فاإللهية 

 بصفتهما إلهاً واحداً أعلن عن نفسه بأنه إله السموات وبأنه "هللا معنا" على األرض. 

 

 .بن الروحيّ االج( 

 

 كلمة "ابن" في اللغات األصلية للكتاب المقدس تحمل معنًى روحياً أيضاً.  -3

وِح هَُو ُروٌح" )يوحنَّا "فَا هناك فرق كبير بين االبن (. 1: 1ْلَمْولُوُد ِمَن اْلَجَسِد هَُو َجَسٌد، َواْلَمْولُوُد ِمَن الرُّ

ن بطبيعة ويتمتعآلباء وأمهات الجسدي واالبن الروحي. فجميع الناس على األرض يولدون جسدياً كأبناء 

ا األشخاص الذين يؤمنماديَّة أو بشرية.  ون بالرب يسوع المسيح فيتميزون عن غيرهم من البشر في أنهم أمَّ

ورغم (. 2-1: 1وهذا ال يعني أنهم أبناء هللا بالجسد، بل هُم أبناء هللا الروحيين )يوحنَّا ولدوا كأبناٍء هلل أيضاً. 

ة من هللا الروح القُُدس. أنَّ طبيعتهم البشرية تأتي من آبائهم وأمهاتهم البشريين، إالَّ أنَّ طبيعتهم الروحية ُمستمد

رة. فقد تحرروا  انطوهذا يعني أنَّ طبيعتهم الروحية لم تعد خاضعة للشعور بالذَّنب، والعار، وُسل الخطيَّة الُمدمِّ

لكي يتغيَّروا شيئاً فشيئاً على صورة الرّب يسوع المسيح. لهذا، فإنَّ طبيعتهم الروحية لم تَُعد ُمستعبدة للشيطان! 

( وذلك ألنه أصبح ولداً هلل، 21: 2تيموثاوس  2يقي لم يَُعد ُمرغماً على عمل إرادة الشيطان )فالمؤمن الحق

 (. 32: 1يوحنَّا  3واآلخرين ) وألنه أصبح يفعل ما هو صواب في نظر هللا، وألنه أصبح يُحب هللا

 

ى الروحي وليس بالمعنى الحرفي. على نحٍو ُمشابٍه، فإنَّ يسوع المسيح يُدعى "ابن هللا". لكنه ابن هللا بالمعن -2

فرغم أنَّ يسوع المسيح حصل على طبيعته البشرية من العذراء مريم، إالَّ أنه حصل على طبيعته الروحية 

 (. 11-12: 3واإللهية من هللا الروح القُُدس )لوقا 

 

 الحظ ما الذي تقوله بعض اآليات األخرى عن أنَّ يسوع المسيح هو روح هللا وكلمة هللا.

 

بُّ  : أَْنَت اْبنِي، أَنَا اليَْوَم َولَْدتَُك. اْطلُْب )أي: قال هللا للسيِّد المسيح( فنحن نقرأ في سفر المزامير: "قَاَل لَِي الرَّ

 (. 2-7: 2" )المزمور قَاِصَي األَْرِض ُمْلكاً لََك.ِمنِّي فَأُْعِطيََك األَُمَم ِميَراثاً، َوأَ 

 

َماَواُت قَِد اْنفَتََحْت لَهُ َوَرأَى ُروَح إنجيل َمتَّى: "فَلَ كما نقرأ في  َد يَُسوُع، َصِعَد ِمَن اْلَماِء فِي اْلَحاِل، َوإَِذا السَّ ا تََعمَّ مَّ

َماَواِت يَقُوُل: هََذا هَُو اْبنِي اْلَحبِيُب، الَِّذي37هللاِ هَابِطاً َونَاِزالً َعلَْيِه َكأَنَّهُ َحَماَمةٌ.  بِِه ُسِرْرُت  َوإَِذا َصْوٌت ِمَن السَّ

 (.37-31: 1ُكلَّ ُسُرور!" )َمتَّى 

 

َيْخَتصُّ ِباْبِنِه الَِّذي َجاَء ِمْن َنْسِل َداُوَد ِمَن النَّاِحَيِة اْلَبَشِريَِّة؛ َوِمْن َناِحَيِة )اهلل( َوُهَو ونقرأ في رسالة رومية: "
 (.3-1: 3" )رومية ِقَياَمِة ِمْن َبْيِن اأَلْمَواِت. ِإنَُّه َيُسوُع اْلَمِسيُح َربَُّناُروِح اْلَقَداَسِة، َتَبيََّن ِبُقوٍَّة َأنَُّه اْبُن اهلِل ِبالْ 
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 .هو إله ُمثل ث األقانيمالواحد هللا  -4

 

 المقاطع الكتابية الُمشار إليها داخل األقواس أدناه.  اقرأ

 في الطبيعة اإللهية الواحدة؟األقانيم الُمتميِّزة ما هي  اكتشف وناقش:

  مالحظات:
 

 .ب واالبن والروح القُُدساآلأ( 

. وقد أعلن هللا عن ذاته بصفته هللا اآلب، وهللا االبن، وهللا يؤمن المسيحيون بإلٍه واحٍد له طبيعة إلهية واحدة

 الروح القُُدس.

 

ُمنشئ كلمة "آب" تحمل معنًى روحياً فقط. فاهلل اآلب هو ُمنشئ الخطة اإللهية للكون والتاريخ، وهو  -3

(. فجميع أبنائه 31-33: 1َربُّ عائلته في السماء وعلى األرض )أفُسس  عالن. كما أنَّ هللا اآلب هوالخليقة واإل

     (.31-3: 1حميمة معه )َمتَّى يتمتعون بعالقة روحية شخصية والروحيين 

 

دون أن  -ي أخذ طبيعةً بشريةً فاالبن يسوع المسيح هو هللا الواحد الذ اً فقط تحمل معنًى روحيكلمة " ابن"  -2

؛ كولوسي 7-1: 2دخل خليقته والتاريخ البشري من خالل العذراء مريم )فيلبي و -يتخلى عن طبيعته اإللهية 

(. كذلك فإنَّ يسوع المسيح هو 21: 3؛ َمتَّى 33: 7فقد صار يسوع المسيح "هللا معنا" )إشعياء (. 3: 2؛ 31: 3

 (. 32، 33، 3: 3يقة والتاريخ البشري )يوحنَّا "كلمة" هللا الذي ظهر في الخل

 

؛ 32-3: 2في أجساد شعب هللا )رومية  ليسكنبصفته الروح اإللهّي الروح القُُدس هو هللا الواحد الذي جاء  -1

 (. 22-33: 2( وفي مجتمعات شعب هللا على األرض )الكنائس( )أفُسس 22-33: 1كورنثوس  3

 

 .ثالوثالب( 

 

ليست كلمة كتابيَّة )ليست واردة في الكتاب المقدَّس صراحةً(، بل هي كلمة الهوتيَّة. فقد  كلمة "ثالوث" -3

عن المفاهيم الواردة أعاله بالقول إنَّ هللا الواحد أعلن عن  -عبر تاريخ الكنيسة  -َعبَّر المؤمنون المسيحيون 

"أبوستاسيس"( ال تُعبِّر عن فكرة  ”upostasis“نفسه في ثالثة أقانيم. لكنَّ كلمة "أقنوم" )باليونانية: 

الشخصية الُمتميِّزة التي توجد في وِحدة ال تنفصل مع الطبيعة ، بل تُعبِّر فقط عن فكرة الشخصية الُمنفردة
لهذا فإنَّ كلمة "أقنوم" تُعبِّر عن حقيقة أنَّ هللا الواحد أعلن عن نفسه في الخليقة وفي التاريخ البشري  اإللهية!

 في السماء، وبصفته االبن على األرض، وبصفته الروح القُُدس الساكن في شعبه على األرض. بصفته هللا 

 

وِمن (. 33: 22عندما يَعتمد المؤمنون بالماء فإنهم يعتمدون "باسم اآلب واالبن والروح القدس" )َمتَّى  -2

يكشف لنا أنه إله  اسم هللا الُمفَردفإنَّ وبالتالي، الُمالحظ هنا أنَّ كلمة "باسم" تَِرد بصيغة الُمفرد وليس الجمع! 

ا الكلمات "اآلب، واالبن، والروح القدس" فتكشف أنَّ هناك (. 3: 1إلهي واحد )قارن تثنية كائن ، واحد تميُّز أمَّ
فاهلل الواحد أو الكائن اإللهي الواحد يُعلن عن نفسه بأنه اآلب، واالبن، . داخلي في إطار وحدة الطبيعة اإللهية

 .بذات الطبيعة اإللهيةيتمتعون  روح القدس. واآلب، واالبن، والروح القدسوال

 

( وحتى "هللا" )إشعياء 13-11: 21(، و "ابن هللا" )َمتَّى 21: 3لذلك، فإن يسوع يُدعى "هللا معنا" )َمتَّى  -1

يُدعى الروح  ولذلك أيضاً (. 3-2: 3؛ عبرانيِّين 31: 2؛ تيطس 22: 22؛ 1: 3؛ رومية 3: 3؛ يوحنَّا 1: 3

 (. 1، 1: 1( وحتى "هللا" )أعمال 32-3: 2القُُدس "روح هللا"، و "روح المسيح"، و "المسيح فيكم" )رومية 
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 2الُملَحق 

وح الُقُدس  وح القُُدس يُعين المؤمنين في الرُّ  ِمَحنهم وتجاربهم: الرُّ

 

بعمل الروح القدس هو أنه يُعين المؤمنين في ِمَحنهم  أحد األمور التي يُركِّز عليها الكتاب المقدَّس في ما يتعلق

 وتجاربهم.

 

 .27-21: 2رومية  اقرأ

لروح التي يحصلون عليها من افي ِمَحنهم وتجاربهم ِمن خالل المعونة الدائمة من الصمود المؤمنون يتمكَّن 

 وفقاً لمشيئة هللا الكاملةهم، وال سيَّما من خالل تشفُّعه ألجلهم، ومن خالل الصالة ضعفوسط كل القدس في 

 عنها بالكلمات. يعجزون عن التعبير ألجل تلك الحاجات التي 

 

 .الروح القُُدس يُعين المؤمنين في كل ضعفهم -1

 

ي( تعني أنه كما أنَّ 21: 2كلمة "وكذلك" )رومية  المؤمنين في آالمهم الحاضرة،  الرجاء بالمستقبل المجيد يُقوِّ

ر هنا بأنه يَحمل جزءاً من عبء عينهم في ضعفهم الحاضر أيضاً. فالروح القدس الروح القُُدس يُ فإنَّ  يَُصوَّ

ا كلمة "ُحزن الذي يختبره المؤمنون، وبأنه يأتي دائماً لنجدتهم. ال جميع شير إلى فتُ هنا الواردة  "ضعفأمَّ

، شريرفي هذا العالم الالُمعاناة االعتيادية فهناك (: 1: 32كورنثوس  2؛ 31: 3)عبرانيِّين  الضعفأشكال 

 وهناك المعاناة ألجل السيِّد المسيح. وهكذا، فالضعف هنا ليس مقصوراً على الضعف في جانب الصالة. 

 

 

 االحتياجات الصالة ألجل في الروح القُُدس يُعين المؤمنين  -2

 .التي يعجزون عن التعبير عنها أو التي ال يُدركونها

 

المؤمنين مما يجعلهم عاجزين عن الوصول إلى النضج ِمن جانب  هناك دوماً إخفاق أخالقي وروحي

المطلوب، أو القيام باألعمال المطلوبة منهم، أو الصالة ألجل األمور التي ينبغي عليهم أن يُصلُّوا ألجلها. 

قٍف من فالمؤمنون ال يعرفون دوماً ما الذي ينبغي عليهم أن يُصلُّوا ألجله؛ أي ما هي الصالة الُمناسبة لكل مو

؛ كولوسي 31-3: 1المواقف. فرغم أنهم يعرفون ما الذي ينبغي عليهم أن يُصلُّوا ألجله بصورة عامَّة )َمتَّى 

ما، أو عند  (، إالَّ أنهم غالباً ما ال يعرفون ما الذي ينبغي عليهم أن يُصلُّوا ألجله عند بروز حاجةٍ 3-32: 3

ضهم لموقفٍ  إذا كان محتوى صالتهم يتوافق ما. فَهُم ال يثقون تماماً في ما  مواجهتهم لصعوبٍة ما، أو عند تعرُّ

كما أنَّ المؤمنين ال يعرفون غالباً حاجات (. 23-22: 3؛ فيلبي 32-7: 32كورنثوس  2مع مشيئة هللا أم ال )

القُُدس  قلوبهم الخفيَّة والعميقة؛ وبالتالي فهُم يعجزون عن التعبير عن هذه الحاجات في صلواتهم. لكنَّ الروح

سواء كانوا عاجزين عن التعبير عنها بالكلمات، أو سواء كانوا يجهلون  يعرف الحاجات الحقيقية للمؤمنين

يعرف الحاجات الحقيقية للمؤمنين  . لذلك، بما أنَّ الروح القُُدس هو شفيع حقيقّي، فإنهفي قلوبهم هاوجود

 ويتشفَّع لدى هللا ألجل تسديد هذه الحاجات! 

 

 الشأن، هناك أربع مالحظات هامَّة: وفي هذا 

 

وليس المؤمن الذي مالحظة األولى هي أنَّ هذا المقطع الكتابي يُعلِّم أنَّ الروح القُُدس هو الذي يتشفَّع، الأ( 

 .يُصلِّي
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 بعض المؤمنين يُفسِّرون هذا المقطع الكتابي على أنه يُشير إلى كيفية صالة المؤمنين إلى هللا. فهُم يقولون إنَّ 

أمنيات، ورغبات، وعواطف تعجز الكلمات تفوق التعبير؛ أي بالروح القُُدس يَجعل المؤمنين يُصلُّون بأنَّات 

عن التعبير عنها. فُرغم أنها تكون مسموعة، إالَّ أنها ليست مفهومة. كما أنهم يقولون إنَّ الروح القُُدس يُملي 

بسِّط األمر بصورة ُمفرطة حيث أنه نَّ هذا التفسير يُ وفي الحقيقة أُمحتوى صالتهم وأسلوب صالتهم. عليهم 

تعبير عن صالة الروح القُُدس فيهم  األنَّات التي تفوق التعبير أو األصوات الصادرة عن المؤمنين هييعني أنَّ 

هي المقبولة عند هللا للصالة صيغة بأنَّ أعظم االعتقاد كما أنَّ هذا التفسير يدفع المؤمنين إلى ومن خاللهم. 

 الصالة بكلمات غير مفهومة! 

 

( 37-33: 33كورنثوس  3الشكل من الصالة بـالصالة "باأللسنة" )هذا كذلك، فإنَّ بعض المؤمنين يَقرنون 

 لروح القدس!الرسول بولس هو الذي كان يُصلِّي وليس اُرغم أننا نقرأ أنَّ 

 

هو الذي يؤدِّي الشفاعة. وبعبارة  القُُدس نفسه لهذا فإنَّ التفسير الصحيح لهذا المقطع الكتابي هو أنَّ الروح

بل على الطريقة التي يتشفَّع أخرى، فإنَّ التركيز هنا ال يَنصّب على الطريقة التي يُصلِّي بها المؤمنون إلى هللا، 

لقُُدس هو الروح اإنَّ فيها الروح القُُدس نيابةً عن المؤمنين أمام هللا. وهكذا، ليس اإلنسان هو الذي يُصلِّي، بل 

فاهلل ال ينظر إلى القَصد ِمن صالة المؤمن، بل ينظر إلى القصد من صالة ! نيابةً عن المؤمن الذي يتشفَّع

وح )فالصالة التي تُعبِّر عن  الروح القُُدس.  (. 27: 2شفاعته هي ليست أنَّات صالة المؤمن، بل أنَّات صالة الرُّ

 

 .(13: 2( هي مثل شفاعة المسيح )27: 2القُُدس ) شفاعة الروحالمالحظة الثانية هي أنَّ ب( 

نقرأ في إنجيل يوحنَّا أنَّ الروح هو ُمعين المسيح الذي يُمثِّل المسيح وأفكاره ومشيئته في حياة المؤمن )يوحنَّا 

شفيع (. لكننا نقرأ في رسالة رومية أنَّ الروح القُُدس هو 32-3: 2؛ رومية 33: 31؛ 21، 31-37: 33

(! فهو 2-3: 2يوحنَّا  3؛ 21: 7؛ عبرانيِّين 13: 2حيث أنه يُمثِّلهم ويُمثِّل حاجاتهم أمام هللا )رومية المؤمنين 

م حاجاتهم هلل اآلب. وهكذا، فالمسيح هو شفيع المؤمنين في محكمة السماء،  المؤمنينيقف إلى جانب  ويُقدِّ

لمسيح هي أشبه بصالة أٍب ألجل جميع أفراد كذلك، فإنَّ شفاعة اوالروح القدس هو شفيعهم في مسرح قلوبهم. 

 تعرض حاجات أحد أبنائها أمام اآلب السماوي. عائلته، في حين أنَّ شفاعة الروح هي أشبه بصالة أُمٍّ 

 

 .مالحظة الثالثة هي أنَّ أنَّات الروح القُُدس ليست صلوات ُمصاغة في كلمات مفهومةالج( 

نطوقة أو أنَّات تفوق التعبير. فرغم أنَّ شفاعة الروح لها محتوى، إالَّ أنه ال هي أنَّات غير مأنَّات الروح القُُدس 

 يمكن التعبير عنها بكلمات مفهومة لدى البشر.

 

 مالحظة الرابعة هي أنَّ شفاعة الروح القُُدس تصعد إلى عرش هللا في شكل الد( 

 .ر عن المؤمنأنَّات تفوق التعبير، أو تنهُّدات تَصدُ أو  ،ال يُنطق بهاأنَّات 

الذي  ناقلوب المؤمنين هي المكف. ب المؤمنينوفي قلموجودة تنهُّدات ال يُمكن فهم أنَّات الروح إالَّ باعتبارها 

. كما أنها المكان الذي يجد فيه هذه األنَّات أو التنهُّدات التي تفوق التعبير أو التي يفحصه هللا لدى المؤمنين

فشفاعة الروح عن طريق أنَّاته التي تفوق التعبير تستخدم المؤمن  (.27: 2تعجز الكلمات عن وصفها )

يتم التعبير  باعتباره أداة مساعدة للصالة. لذلك، فإنَّ أنَّات الروح القُُدس ال تحدث في قلب المؤمن فحسب، بل

على ما يفعله  نجد أنَّ التركيز يَنَصبُّ عنها في بعض األحيان عن طريق أنَّات المؤمنين. وبحسب هذا التفسير، 

الروح القُُدس ألجل المؤمن. لهذا، يجب على المؤمن أن يحذر من الخلط بين صالته الشخصية وبين صالة 

فرغم أنَّ المؤمن يُدرك أنَّ الروح القُُدس يستخدم أنَّاته غير الُمعبَّر عنها أو غير المنطوقة لكي الروح القُُدس. 

بِّر عن صالته بكلمات غير مفهومة أو بتنهدات أو دَّعي أنه عندما يُعيتشفع ألجله، إالَّ أنه ال يستطيع أن يَ 

أصوات أخرى، فإنَّ هذه هي تشفُّعات الروح القُُدس! فيجب على المؤمنين أن هللا يفحص دوافع القلب ونيَّاته 

 (!32-3: 37؛ قارن إرميا 27: 2)
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  .ه الكاملةمشيئتتتوافق تماما  مع روح القُُدس  يعرف أن  شفاعة الهللا -1

 

؛ إرميا 3: 22أخبار  3؛ 7: 31صموئيل  3هللا يفحص قلوب المؤمنين بصورة دائمة ويعرف كل شيٍء فيها )

ى وَمعنى وقصد شفاعة الروح القُُدس (. كما أنه يعرف ُمحتو31: 3؛ عبرانيِّين 1: 3كورنثوس  3؛ 3-32: 37

الة دوماً دون أدنى ر هو نفس نَهج هللا، فألجل المؤمنين. وحيث أنَّ نَهج الروح القُُدس في التفكي إنَّ شفاعته فعَّ

يجعل من المستحيل على أي مؤمن مسيحي حقيقي أن يفقد شك: إنها ال تسقط أبداً! وهذا هو السبب الذي 

(. كما أنَّ هذا هو السبب في أنه ما ِمن شيٍء يحدث للمؤمنين المسيحيين إال بسماحٍ 12-23: 2خالصه )رومية 

(! وهكذا فإنَّ هذه األنَّات التي تفوق التعبير أو 22: 2وذلك بهدف تحقيق خطته الرائعة لحياتهم )رومية  من هللا

ما يَفوق باِل َحصر ُكلَّ ما نَطلُب أو يفعل "التنهُّدات التي ال يُنطق بها في قلب المؤمن تُشير إلى حقيقة أنَّ هللا 

ر  (. 22: 1" )أفُسس نتصوَّ
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 1الُملَحق 

 والمذم ة: الن ميمة المؤمن المسيحيشخصي ة 

 

 .مذم ةالن ميمة وال -1

 

ةيُعلِّمه الكتاب المقدَّس عن النميمة وال الذي ما اكتشف وناقش:  ؟مذمَّ

 اقرأ
 (.يُجاهر بالمذمَّة هو شخص أحمقالذي ) 32: 32أمثال 

ام هو شخص خائن) 31: 33أمثال   (.النَمَّ

ام ) 22: 31أمثال  ق النمَّ  (.األصدقاءيُفَرِّ

ق بين األصدقاء الَحميمين) 3: 37أمثال  ام يُفرِّ  (.النَمَّ

ام يُثير ال) 22: 21أمثال   (.خصوماتالنَمَّ

 

 

 .ضراراأل -2

 

ة؟ اكتشف وناقش:  ما هي األضرار التي تتسبَّب فيها النميمة والمذمَّ

 اقرأ
 .ما تُشبه ضربه بمطرقة، أو طعنه بسيف، أو رشقه بسهم(النميمة على شخٍص ) 32: 21أمثال 

 (.اللسان الكاذب يَمقُت ضحاياه) 22: 21أمثال 

 (. كلمات الغضب توازي القتل) 22-23: 1َمتَّى 

 

 .لدينونةا -1

 

 أصحاب النميمة والمذمَّة؟كيف يُعاقب هللا  اكتشف وناقش:

 اقرأ
لسان كاذب، وشاهد زور، ورُجل يزرع خصومات : ن بينهامِ  هللا يكره سبعة أمور بغيضة) 33-31: 1أمثال 

 (.بين اإلخوة

 (. شاهد الزور سيُعاقَب ويهلك في النهاية) 3، 1: 33أمثال 

 (.كذبا على هللا فسقطا ميِّتينحنانيَّا وسفّيرة ) 33-3: 1أعمال 

 

 .حكمةال -4

 

 كيف تُصبح شخصاً حكيماً؟ اكتشف وناقش:

 اقرأ
 (.الحكيم ال يكذب أبداً الشخص ) 2-7: 2أمثال 

 (.حياتهصون وبالتالي فهو يَ  ضبط لسانه؛الشخص الحكيم ي) 31: 31أمثال 

 (.الشخص الحكيم ال يُصدِّق كل شيٍء يسمعه) 31: 33أمثال 

الً ثُمَّ يُجيب) 31: 32أمثال   (.الشخص الحكيم يُصغي أوَّ

 (.الشخص الحكيم يستجوب كال الطرفين دائماً ) 37: 32أمثال 

 (.ثرثارينالشخص الحكيم يتجنَّب ال) 33: 22ال أمث
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 (.الشخص الحكيم ال يُصاحب األشخاص الغضوبين) 23: 22أمثال 

 (.أصيلهو شخص صادق، وشفَّاف، والشخص الحكيم ) 17: 1َمتَّى 

 

 

 .مبادئال -5

 
 . 17-11: 32وَمتَّى  21-23: 1َمتَّى  اقرأ

 الثابتة على الدوام( التي نتعلمها؟ حقائقما هي بعض المبادئ الكتابية )ال اكتشف وناقش:

 

 .قلب المؤمن المسيحي يظهر ويُعَرف ِمن خالل كلماتهأ( 

الشجرة تُعرف من ثمارها. وقلب اإلنسان يُعرف من خالل الكلمات التي تخرج من فمه. لذلك فإنَّ كالم النميمة 

ة وأ  أو الغضب يكشف عن ما في القلب. المذمَّ

 

م حساباً في يوم الدينونة عن كل كلمة باطلة أو شريرة نطق بهاسالمؤمن المسيحي ب(   .يُقدِّ

 

 .الرب يسوع المسيح يقف بين المؤمن وإخوته وأخواتهج( 

فالرب يسوع المسيح لن الدعوة إلى التلمذة تجعل الرّب يسوع المسيح واقفاً بين التلميذ وإخوته وأخواته. 

ة أو غضب( م باطل )كال ينفصل على إخوتنا وأخواتنا. لذلك فإنَّ كل جعل األخ أو األخت يكالم نميمة أو مذمَّ

، هو كالم يجعل عبادتنا غير مقبولة جعل األخ أو األخت ناقماً على الكنيسةيموضع ازدراء في الكنيسة، أو 

نعلم (. ونحن 33-3: 2يوحنَّا  3فال يُمكن فصل العبادة المسيحيَّة عن خدمة اإلخوة واألخوات )قارن عند هللا. 

أي الرّب  -لذلك فإنَّ الطريق المؤدي إلى أخينا المصلوب أنَّ هللا ائتمن كل واحٍد ِمنَّا على إخوته وأخواته. 

ننا من أن نتصالح مع  -يسوع المسيح  هي المصالحة مع أخوتنا وأخواتنا األرضيين. ونعمة هللا هي التي تُمكِّ

 وم الدينونة األخيرة. نُحاسب على ذلك في يأخينا أو أختنا بدالً من أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 311من  323صفحة    2 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 4الُملَحق 

 : مزايا استخدام األساليب العملية في التدريب على التلمذةالتلمذة

 

 برنامج التدريب على التلمذة هذا يُعلِّم العديد من األساليب العملية. ما هي استخداماتها وأهميتها؟

 

 .فوائد العبادة والتسبيح -1

 

 .بصورة أعمق معرفة هللاأ( 

لكي نعبد هللا، يجب علينا قبل كل شيء أن نعرف َمن هو. عن طريق التعليم، أو عن طريق التأمل معاً في 

ف األ ة تجتمعون فيها للعبادة، سوف يتعرَّ شخاص على هللا أكثر فأكثر. صفة ُمعيَّنة من صفات هللا في كل مرَّ

ختلفة ولديهم مفاهيم مختلفة تماماً عن "هللا" سيحظون كما أنَّ األشخاص الذين جاؤوا من خلفيات دينية مُ 

فسوف يتعرفون بفرصة رائعة للتعرف على هللا الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدَّس وفي يسوع المسيح. 

 على قداسة هللا، وصالح هللا، ومحبة هللا، ونعمة هللا، ورحمة هللا، وأمانة هللا. 

 

 .بيحتََعلُّم كيفية العبادة والتسب( 

د  نُعبِّر فيه عن تعظيمنا، وإجاللنا، وخضوعنا، ترنيم بعض الترانيم، بل هي موقف العبادة هي ليست ُمجرَّ

 سلوكيات.أنواع ُمختلفة من الصالة والوتكريسنا هلل وذلك من خالل 

 

ع في المحتوى:  -3 يُصبح كل  الُمحدَّدة الواردة أعاله، سوفاإللهية عند عبادة هللا في ضوء الصفات التنوُّ

 ُمختلفاً، وجذاباً، وتعليمياً.  اجتماع عبادة

 

ع في األسلوب:  -2 يُمكن عبادة هللا من خالل الصلوات الُمعبَّر عنها بالكلمات، أو الموسيقى، أو الترانيم، التنوُّ

ر من الخطية، والتخلي عن أو الصمت. كما أنه يمكن عبادة هللا من خالل سلوكيات العادات  ُمعيَّنة مثل التحرُّ

 السلوك في النور، وخدمة هللا والناس.السيئة، و

 

 

 .ل للتمتُّع بالخلوة الروحيةفوائد طريقة الحق  الُمفض   -2

 

الخلوة الروحية هي تدريب مسيحي يجب على المؤمنين المسيحيين أن يمارسوه بصورة ُمنتظمة، بل بصورة 

ل للت ب يومية إن أمكنهم ذلك. إنَّ طريقة الحق الُمفضَّ المؤمنين المسيحيين في ِعدَّة متُّع بالخلوة الروحية تُدرِّ

ل،  ل، التأمُّ والصالة جوانب مسيحية هامة في الوقت نفسه: الصالة، قراءة الكتاب المقدَّس، اختيار الحق الُمفضَّ

 الشفاعية ألجل اآلخرين. 

 

 . الخطوة األولى: َصلِّ أ( 

. يمكنك أن في محضر هللاتدخل عن قصد تُصلِّي لكي فأنت لمالقاة هللا. قلوبهم يُهيِّئوا كيف يتعلَّم التالميذ أن 

 (. 32: 333" )المزمور اْفتَْح َعْينَيَّ فَأََرى َعَجائَِب ِمْن َشِريَعتِكَ تُصلِّي صالة قصيرة مثل "

 

 . اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدسالخطوة الثانية: ب( 

فأنت ال تتقابل مع هللا عن طريق الجلوس في مكان لمقدَّس لوحدهم. أن يتعلَّم التالميذ أن يقرأوا في الكتاب ا

ل في شيٍء بشريٍّ مثل قصيدة شعريَّة ل في أفكارك الخاصة، أو عن طريق التأمُّ . بل ُمنعزل أو عن طريق التأمُّ
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قرأ مقطعاً إنك تتقابل مع هللا عندما تطلب من هللا أن يتكلم معك بوضوح بكلماته الخاصة. لهذا، يجب عليك أن ت

 من الكتاب المقدَّس وأن تتوقع من هللا أن يُكلمك شخصياً من خالل كلمات الكتاب المقدَّس. 

 

الً ج(   . الخطوة الثالثة: اختر حقَّاً ُمفضَّ

 أن يحصروا فكرهم في َخيار واحد فقط.  أن يتعلَّم التالميذ

المقطع الكتابي وتطبيقه، فإنَّ القصد من  في حين أنَّ القصد من دراسة الكتاب المقدَّس هو فهمالقصد:  -3

إنشاء عالقة شخصية حميمة مع هللا في ذلك اليوم بالتحديد. لذلك، من األفضل أن تُركِّز الخلوة الروحية هو 

 في المقطع الكتابي وليس على جميع الحقائق الموجودة في المقطع. َحقٍّ واحدٍ على 

 

ب على اختيار َحقٍّ الَحصر:  -2 واحٍد فقط من بَين الكثير من الحقائق الموجودة في المقطع الكتابي،  عندما تتدرَّ

ي إرادتك وقدرتك على اتخاذ قرارات حاسمة في ما يتعلق باألمور الروحية ساعدك ت. كذلك، سوف فسوف تُنمِّ

لها أنت أ ه الخطوةهذ و التي تبدو في التركيز على األمور المهمة بالفعل بدالً من االنشغال باألمور التي تُفضِّ

ة.  رائعة خالل من ناحية أخرى، سوف تساعدك هذه الخطوة على التمتُّع بخلوة روحية في ظاهرها وكأنها ُملِحَّ

 دقيقة أو أكثر قليالً. وبالطبع فإنَّ دراسة الكتاب المقدَّس تتطلَّب وقتاً أطول بكثير.  31

 

ل لديكد(   . الخطوة الرابعة: تأمَّل في الحّق الُمفضَّ

 يتعلَّم التالميذ أن يتأمَّلوا في حقائق الكتاب المقدَّس. أن 

 

ل في َحقٍّ ُمعيٍَّن في المقطع الكتابي. فالهدف القصد:  -3 هنالك فرق شاسع بين قراءة المقطع الكتابي وبين التأمُّ

ا الهدف من التقراءة هو المن  ل فهو أن اكتساب المعرفة والحصول على فكرة عامَّة عن المقطع الكتابي. أمَّ أمُّ

 الشيء الذي يريدك هللا أن تفعله بذلك الحق في حياتك. تتعمَّق في َحّق ُمعيَّن في المقطع الكتابي، وأن تكتشف

 

ل لديك،  التفكيريشتمل التأمل المسيحي على الطريقة:  -2  والصالةفي معاني الكلمات الواردة في الحّق الُمفضَّ

في  وتدوينهااستنتاجاتك  وصياغةذلك الحق بحياتك الشخصية،  وربط، بهدوء بشأن ما يريد هللا أن يقوله لك

 دفتر الخلوة اليومية الخاص بك. 

 

ل لديكهـ(   . الخطوة الخامسة: َصلِّ صالةً تتوافق مع الحق الُمفضَّ

 وأن يتعلَّموا أن يَُصلُّوا.  ،أن يتعلَّم التالميذ أن يتجاوبوا مع هللا عندما يتحدث هللا إليهم

 

لصالة بشأن األشياء التي كلمك هللا عنها أثناء تأملك في المقطع الكتابي ستساعدك في معرفة األشياء التي ا -3

 ينبغي عليك أن تُصلِّي ألجلها. 

 أن تُصبح صلواتك حواراً مع هللا؛ أي أن تتجاوب مع ما قاله هللا لك من خالل الكتاب المقدَّس.  -2

 حدَّدة جداً. أن تتعلَّم أن تُصلِّي صلوات مُ  -1

للناس القريبين منك، وللناس أن تتعلَّم أن تُصلِّي ال لنفسك فحسب، بل وأيضاً لآلخرين، وألفراد عائلتك، و -3

 البعيدين عنك.

 

 .فوائد ُمشاركة الخلوة الروحية -1

 

تتشاركون ثم  عندما يقوم اثنان منكم أو مجموعة صغيرة من األشخاص بقراءة نفس المقاطع الكتابية كل يومأ( 

ة كل أسبوع، فإنكم بذلك تُحفِّزون بعضكم بعضاً على النمو بصورة يومية! كذلك، فإنَّ المشاركة من  فيها َمرَّ
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قضاء وقت خلوة بصورة خلواتكم الروحية كل أسبوع أثناء اجتماع المجموعة الصغيرة يساعد الجميع على 

 ُمنتظمة.

 

واحدة من خلواتكم الروحية الصغيرة األسبوعّي لمشاركة  تُخصِّصون وقتاً من اجتماع المجموعةعندما ب( 

ون بعضكم بعضاً على المحبة في العالقات، وعلى التي قضيتموها في األسبوع الماضي ، فإنكم بذلك تحضُّ

 (!21-23: 32األعمال الصالحة في األنشطة )عبرانيِّين 

 

ثناء إحدى خلواتكم الروحية في األسبوع ما تعلمتموه أشاركون بالتناوب في مجموعتكم الصغيرة عندما تج( 

(. فحيث أنَّ الروح القُُدس يسكن في 31: 1الماضي، فإنكم بذلك تتعلَّمون أن تُعلِّموا بعضكم بعضاً )كولوسي 

 كل مؤمن مسيحي، فهو يُعلِّم أعضاء المجموعة الصغيرة أن يصبحوا ُمعلِّمين أو قادة مجموعات.

 

 

 .لدراسة الكتاب المقد س الخطوات الخمسفوائد طريقة  -4

 

القصد من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس هو تشجيع كل عضو في المجموعة الصغيرة على 

صبح من المشاركة في كل جزء من األجزاء الخمسة التي يتألف منها درس الكتاب. فبخالف ذلك، سوف ي

ل درس الكتا ، أو سوف يصبح من ب إلى تعليم كتابي وحديث فرديالسهل جداً على قائد المجموعة أن يُحوِّ

 السهل على أحد التالميذ الثرثارين أن يُهيمن على درس الكتاب.

 

 .اقرأ: 3الخطوة أ( 

 أن يتعلم التالميذ أن يقرأوا الكتاب المقدَّس معاً. 

على جميع أعضاء راءة المقطع الكتابي بكامله، يجب بدالً من أن يقوم أحد أعضاء المجموعة الصغيرة بق -3

يجب على كل فَرد فمنذ البداية، المجموعة أن يقرأوا المقطع الكتابي بالتناوب بحيث يقرأ كل منهم آية أو أكثر. 

 .في المجموعة الصغيرة أن يشارك

معلومات وتكوين نظرة عامة عن المقطع الكتابي. الالقصد من قراءة المقطع الكتابي هو الحصول على إنَّ  -2

ا الق  فهم جميع الحقائق التي يحتوي عليها المقطع الكتابي وتطبيقها.صد من دراسة الكتاب المقدَّس فهو أمَّ

 

 .اكتشف: 2الخطوة ب( 

 أن يتعلَّم التالميذ أن يُركِّزوا على ما يفهمونه ال على ما ال يفهمونه في المقطع الكتابي. 

واإلجابة عن كل األسئلة الُمتعلقة  حقائق الصعبةقبل أن يشعر التالميذ باإلحباط أثناء محاولتهم لفهم كل ال

التي يفهمونها والتي كل الحقائق أن يكتشفوا أوالً بالمقطع الكتابي، يجب على قائد المجموعة أن يُشجعهم على 

تلمس عقولهم وقلوبهم. من ناحية أخرى، يجب أن يتميَّز وقت درس الكتاب بالجو اإليجابي، والفرح الناشئ 

وبالتالي، يجب أن ال يكون الجو سلبياً وُمفعماً حقائق، والتطبيق الحماسي لهذه الحقائق. عن اكتشاف ال

وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى وضع خطوة اكتشاف الحقائق قبل بالمشاكل واألسئلة التي ليست لها إجابات! 

 خطوة طرح األسئلة. 

 

 .طرح بعض األسئلةا: 1الخطوة ج( 

 يُفسِّرون الكتاب المقدَّس تفسيراً صحيحاً. أن يتعلَّم التالميذ كيف 

(. 3-2: 11الحقائق الواردة في الكتاب المقدَّس هي ليست أفكاراً بشرية، بل هي أفكار هللا )قارن إشعياء  -3

أن يقوم الروح (. لذلك، يجب 31: 1بطرس  2لذلك، هناك أشياء في الكتاب المقدَّس يصعب فهمها )قارن 

 ميذ ما يريد أن يقوله في كل مقطع كتابي. القُُدس بتعليم التال
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، هنالك دون التسبُّب في وقوع حوادثكما أنه توجد قوانين مرورية لمساعدة الناس على قيادة مركباتهم  -2

الكتاب المقدَّس يمكن أن تساعد التالميذ على فهم الكتاب المقدَّس دون الوقوع في الخطأ. أيضاً قواعد لتفسير 

والذي هو بعنوان "تفسير الكتاب المقدَّس تفسيراً صحيحاً".  1-كتاب التدريب على التلمذة في 23الدرس انظر 

الكتاب المقدس. لذلك، احرص دوماً على تفسير  تفسيرلأفضل كتاب  -دائماً وأبداً  -فالكتاب المقدس هو 

العهد القديم في ضوء  المقاطع الكتابية في ضوء رسالة الكتاب المقدَّس ككل. كذلك، احرص دوماً على تفسير

ه التالميذ إلى البحث عن مقاطع كتابية أخرى يمكن أن العهد الجديد.  يجب على قائد المجموعة أن يُوجِّ

 تساعدهم في فهم األسئلة التي يطرحونها. 

بدالً من أن يقوم قائد المجموعة بطرح جميع األسئلة، يجب أن يحصل كل عضو في المجموعة الصغيرة  -1

حول المقطع يرغب في مناقشته مع أعضاء المجموعة الصغيرة  واحدٍ  سؤالٍ ما ال يقل عن لطرح على فرصة 

لكن . فبهذه الطريقة، سوف يتم طرح جميع األسئلة الحقيقية للتالميذ في إطار المجموعة الصغيرة. الكتابي

لة بالمقطع الكتابي الذي تدرسه المجموعة.   يجب أن تكون األسئلة وثيقة الصِّ

 

 .طَبِّق: 3الخطوة ( د

 (. 27-23: 7أن يتعلَّم التالميذ أن يضعوا تعاليم الكتاب المقدَّس موضع التطبيق )قارن َمتَّى 

يتناقشوا معاً قبل أن يبدأ أعضاء المجموعة الصغيرة بتطبيق أي مقطع كتابي على حياتهم، من األفضل أن  -3

 مقطع الكتابي. وأن يكتبوا قائمة موجزة بالتطبيقات المحتملة لذلك ال

يمكن لكل بعد ذلك، يجب على كل تلميذ أن يسأل هللا ما الذي يريد منه أن يعرفه، وأن يؤمن به، وأن يفعله.  -2

تلميذ أن يختار تطبيقاً واحداً من هذه التطبيقات الُمحتملة وأن يُطبِّقه على حياته الشخصية. يمكن للتالميذ أن 

 ؛ لكن يجب عدم دفعهم للقيام بذلك. اع المجموعة الصغيرةيشاركوا تطبيقاتهم الشخصية في اجتم

 

 .َصلِّ : 1الخطوة ( هـ

 أن يتعلَّم التالميذ أن يتجاوبوا مع هللا عندما يُكلِّمهم. 

بعد دراسة المقطع الكتابي معاً، يبدأ كل تلميذ في المجموعة الصغيرة بالتجاوب مع ما قاله هللا له من خالل  -3

ل ذلك الحّق إلى صالة يرفعها إلى هللا.  .ذلك المقطع الكتابي  كما أنه يُحوِّ

البداية، يتحدث هللا إلينا من خالل درس دمج درس الكتاب والصالة معاً لتشكيل طرفّي الحديث. ففي يتم  -2

 الكتاب. بعد ذلك، نتحدث نحن إلى هللا من خالل الصالة. 

 

 

ل والحفظ -5  .فوائد التأمُّ

 

لوا في كلمة هللا وأن يحفظوها. وهذان التدريبان الروحيان يختلفان عن قراءة كلمة هللا  أن يتعلَّم التالميذ أن يتأمَّ

 ودراستها. 

 أن تتعلم أن تتأمل في معنى المقطع الكتابي قبل أن تحفظ اآلية/اآليات الُمراد حفظها. -3

( لكي يعمل الروح القُُدس 33، 3: 333أن تتعلم أن تُخبّئ بعض كالم هللا في عقلك وقلبك )قارن المزمور  -2

، أو عندما ترغب في الصالة بحسب مشيئة هللا، على تذكيرك بكالم هللا عندما توشك على الوقوع في الخطية

أو عندما ترغب في مطالبة هللا بأحد وعوده الواردة في الكتاب المقدَّس، أو عندما ترغب في إجابة شخٍص ما 

أو عندما ترغب في أن تشهد لآلخرين عن الرّب يسوع المسيح، أو عندما  باستخدام كلمة هللا نفسها، عن سؤاله

 ترغب في تعليم إحدى الحقائق اإللهية. 

 أن تحفظ بعض اآليات الكتابيَّة الهامة.  -1

 

 



 311من  311صفحة    2 -كتاب التدريب على التلمذة 

 

 .فوائد الصالة الُمتجاوبة مع كلمة هللا -6

 

وا أنَّ قراءة الكتاب المقدَّس ودراسته تختلف أن يتعلَّم التالميذ أن يتجاوبوا مع هللا عندما يتحدث إليهم. وأن يتعلم

فقراءة الكتاب المقدَّس، ودراسته، والتأمل فيه، وحفظ اآليات تُشكِّل جميعها عن قراءة ودراسة أي كتاب آخر. 

ل من المحادثة بينك وبين هللا. لكنَّ هللا يتوقع منك أن تتجاوب مع ما يقوله لك. لذلك، فإنَّ الصالة  النصف األوَّ

 وبعد الخلوة الروحية هي أمر في غاية األهمية.  متجاوبة مع كلمة هللا بعد قراءة الكتاب المقدَّس أو دراستهال

 

 

 .فوائد الواجبات البيتي ة -2

 

أن يتعلَّم التالميذ أن يستمروا في التدرب على التلمذة من خالل المجموعة الصغيرة وذلك عن طريق حل 

التلميذ أن يتعلم القيام بالتدريبات الروحية عندما يكون بمفرده في البيت أو فيجب على في البيت. واجباتهم 

 مؤمنين آخرين. عندما يكون مع أشخاص غير مؤمنين في مكان عمله؛ وليس فقط عندما يكون مع 

 

 


